
العزمات الجهادية ... 
والثوابت الفكرية

الرحيم الرحمن الله بسم
والثوابت الجهادية العزمات

الفكرية
محمود بن حسين بقلم؛

ويقسسرأ الرهيسسب الموقسسف بسسذلك النإسسسان يتفكر عندما
سسسبحانإه العسسزة رب بيسسن دار - السسذي العجيسسب الحسسوار ذلسسك

- البقسسرة سورة في السلما عليه إبراهيم خليله وبين وتعالى
ًا العقل يقف .وعبر حكم من ورائه ما إدراك عن عاجز

ْذ {تعالى: قال إإ إهيسسُم َقاَل َو ْبَرا إنإسسي َرّب إإ إر ْيسسَف َأ إيسسي َك ُتْح
َتى!! ْو ْلَم َلْم َقاَل ا َو إمْن. َأ ْؤ َلى َقاَل. ُت إكْن َب َل إئسسّن َو ْطَم َي إبسسي.. إل ْل َق

ْذ َقاَل َعًة َفُخ َب إر إمَن َأْر ْي ّط ُهّن ال ْيَك َفُصْر َل َعْل ُثّم إإ َلسسى اْج ُكسسّل َع
َبٍل ُهّن َج ْن ًءا إم ُهّن ُثّم ُجْز ُع ْد َنَك ا إتي ْأ ًيا َي ْع َلْم َس ْع إزيسسٌز اللَه َأّن َوا َع

إكيٌم}ٌ (البقرة: .)260َح

اللسسه قدرة في يشك بمن السلما عليه الخليل يكن لم
ًا ليزداد سأل وإنإما وعظمته، أن اللسه سسأل يقينسه، على يقين

ًا ليرى أمامه الموتى يحيي غيبا. به آمن ما عيانإ

مسسن الحقائق وتصاغ العبارات، وتعاد الكلما، ُيعاد ربما
ًا المسسرء ليسسزداد إل لشسسيء ل جديد، وبشكل جديد علسسى يقينسس

ل علمسسا الظسسن وينقلسسب القلسسب، عسسن الشسسك ويسسزاح يقينسسه،
ّكسسْر قسسال شسسك، يسسساوره َذ َو إإّن تعسسالى: { ْكَرى َفسس ّذ ُع السس َفسس ْن َت

إنيَن}ٌ (الذاريات:  إم ْؤ ْلُم المقصود لنقل ل هنا فالتذكير )،55ا
مسسن ولكسسن اليقينسسي، العلسسم إلى الكفر أو الشك حالة من به

لفسسظ الية في جاء ولذلك كمالهما، إلى والعلم اليمان حالة
دونإهم.  من "المؤمنين" وليس

مسسن المتلطامسسة المسسواج وتلسسك الهائسسل، الزخم هذا إن
والخبسسار والصسسور والكلما والعبسسارات والنظريسسات الفكسسار
مسسن الشاهقة الجبال وهذه والمكتوبة، والمسموعة المرئية
مسسن الحسسق معالم وطامس الحقائق وقلب والتزوير التزييف

قلسسوب علسسى تسسؤثر أن لحسسري العلما وسسسائل طاوفسسان قبسسل
فسسي فسستزرع الخواص، من كثير على وحتى البسطاء، الناس

للنقسساش، قابلسسة الثسسوابت فتصسسبح ؛والسسوهم الشسسك قلسسوبهم
فتسسن ارتعسساش، القلسسوب فسسي يصسسيبها ل ثسسوابت والمتغيسسرات

ًا!! الحليم تجعل المظلم الليل كقطع حيرانإ
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ووضسسوح المجاهسسدين ثبسسات مسسن النإسسسان يعجسسب كسسم
عنسسدهم فالقضسسايا الدين، بأصول الشديد وتمسكهم منهجهم

المحاولت!!  هذه كل رغم غموض ول فيها لبس ل

اليقيسسن!! مسسن المرحلسسة هسسذه إلسسى النإسان يصل كيف
وتلسسك اليقيسسن ذلسسك المجاهسسدين، لسسدى العجيسسب الصمود هذا

هسسذا رهبسسان يعسسدها والسستي تليسسن، ل السستي والمواقف الثوابت
الدين!! في التنطع من وأحباره الزمان

مسسن لسسه بسسد فل القتسسال سسساحة في كان إذا النإسان إن
مجسسال فل الجسسدال، تقبسسل ل ثابتسسة وقواعسسد راسسسخة عقيسسدة
للحظة ولو يتردد ومن المعركة، في القلبي والهتزاز للتردد

ُيتلف نإفسه يهلك فإنإه حياته. و

ول العدو، تعرف أن بد ول عدو، أماما المعركة في إنإك
يعسسرف ل ثم الحرب خضم في إنإسان يلقى أن لعاقل يمكن

منه. موقفه

كثير من المجاهدين موقف من الناس من كثير يعجب
النسساس!! وطاوائسسف والمسسسؤولين والحكسساما السسدول مسسن

بسد سياسسسة!! يقولسون: ل ول لين للمجاهدين يقولون: ليس
والحسسوار!! معهسسا والتفاهم الخرى الطاراف مع التعامل من

النزال!! بساحات دراية ول له علم ل من يزعم هكذا

المحقق.. والنقاش الموت يعني قد الجهاد في الحوار
يعنسسي قد العدو مع والجهد.. والتعامل الوقت إهدار يعني قد

إمسسا بندقيسسة؛ فوهسسة من رصاصة طالقة المؤكد.. إنإها النإتحار
يسسذهب أن عسسدوك.. إمسسا صسسدر فسسي أو صسسدرك في تكون أن

بكسسل منسسه أنإسست تذهب أن أو ومالك، ونإفسك بعرضك عدوك
ذلك.

الوقسسات.. أكثر في والنإتظار للتردد مجال هناك ليس
المسسترددين مسسن كسسثير مسسن المجاهسسدين ُنإفسسرة سسسر هسسو وهذا

- فهسسؤلء ثسسوابت، ل متغيرات أمورهم أكثر الذين المتذبذبين
للجهاد!!  يصلحون - ل المجاهدين نإظر في

أميسسر موقسسف المعسسامع تلسسك خسسارج هسسو مسسن يفهسسم ل
المولسسوي موقسسف ول المريكسسان، مسسع النقاش من المؤمنين

موقف ول الصلبان، عباد مع التفاهم من حقانإي الدين جلل
قسسادة مسسن وإخسسوانإهم الغامسسدي الوليسسد وأبسسو باساييف شامل

 ل- الغربسسي بمعناهسسا-  سياسسسة ل حسوار، ل نإقاش، ل الجهاد؛
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أفغانإسسستان، أرض مسسن المريكسسان يخرج حتى حلول أنإصاف
فلسسسطين، مسسن واليهسسود الشيشسسان، أرض مسسن والسسروس

طااولسسسة علسسسى الجلسسسوس لن العسسسراق، مسسسن والصسسسليبيون
الخسران..  أكبر من يعد المفاوضات

الخفاف البيض مفاتيحه فإنإما الجليل الفتح طالب ومن
الصوارما

نإسسستكين لسسن اللسسه شاء إن أنإا أجمع للعالم نإعلن "وإنإنا
إحسسدى لنسسا يكسسون حسستى البسساري الله بإذن وسنثبت نإلين ولن

المل المسسؤمنين  (أميسسر"الشسسهادة... أو النصسسر إما الحسنيين
عمر). محمد

مشسسغولون فالمجاهسسدون للكلما، وقسست هنسساك ليسسس
بالجهاد.. والسلما. 

مسسا ل تصسسريحاتهم، فسسي المجاهسسدين ردود تكسسون هكذا
بهسسا يصسسم مزركشسسة وأقسسوال منمقسسة كلمسسات مسسن نإسسسمعه

لسسساعات - آذانإنسسا وأحبسسارهم الحكسساما - مسسن المنسسافقون
وساعات!! 

المعركسسة.. خضسسم فسسي يعيسسش من الحقائق هذه يدرك
اللسسه ياسين" رحمه أحمد محمد "أبو المجاهدين شيخ أدركه

ْلم علم لما ثراه، وطايب كسسان فلسسسطين بيع عقد بأن يقين إع
رصاصة فأطالق السلما وعمليات السياسة دهاليز في ُيصاغ

الزؤاما. الموت السلما حمامة أذاقت "حماٍس" قاتلة

ُثر القائل: من وصدق عمله. قل كلمه، ك

سسسنة أحسسداث  في"النهاية و البداية" في كثير ابن قال
الّصسسديق على عقبة بن الوليد قدما لّما(للهجرة:  عشر إثني

ّده بالخمس، ًا غنسسم بسسن عيسساض إلى الّصديق ر وهسسو لسسه مسسدد
مسسن نإاحيسسة فسسي وجده عليه قدما فلّما الجندل، دومة محاصر
ًا يحاصسسر العسسراق ّطسسرق عليسسه أخسسذوا قسسد وهسسم قومسس فهسسو ال
ًا، محصور مسسن خيسسر الّرأي بعض : إّنللوليد عياض فقال أيض

:الوليسسد لسسه فقسسال ؟ فيسسه نإحسن فيمسسا تسسرى ماذا كثيف، جيش
ّدك خالد إلى اكتب ّده إليه . فكتبعنده من بجيش يم يسسستم
إقب خالد على كتابه فقدما ّتمر عين وقعة ع يسسستغيث وهسسو ال

ّياك ؛عياض إلى خالد من: إليه . فكتببه ).أريد إ
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مقسسدمات إلسسى تحتسساج بسسالتي خالسسد أفعسسال تكسسن لسسم
ّلقات وقسست قليلسسة.. ل ورّمسسة.. كلمسسات قمة ومؤتمرات ومع

أمثسسال مسسن أريسسد" تكفسسي العبارات: "إياك لصياغة خالد عند
خالد.

من قذيفة تساوى ل كلما من قذيفة ألفي إن
حديد

ًا شسسوطاا المجاهسسدون قطسسع لقسسد الخسسبرة فسسي كسسبير
اج فظهسر الشسرعية السياسية والمداخل العسكرية ذلسك نإت

أن دون النصسسارى يقسساتلون المجاهسسدون ؛العسسراق حسسرب في
كالشسسباح عليهسسم يخرجسسون الذين هؤلء من الصليبيون يعلم

الماء. في كالملح يذوبون ثم يذبحونإهم

ل لنإهسسم هسسؤلء مسسع الحسسوار المريكسسان يسسستطيع ل
ً يعرفسسونإهم طااولسسة علسسى للجلسسوس يسسدعوهم أن عسسن فضسسل

وأعضسسائها جرجيسسس وأمينهسسا إبليسسس مراقبهسسا مفاوضسسات
خلف.  بن وأمية جهل وأبو لهب أبو ؛الدائمون

جيسسوش َلهسسّب العسسراق فسسي المجاهسسدون ُعسسرف لسسو
لعقسسد يسسدعونإهم جلسسدتنا بنسسي مسسن والمتخسساذلين المنسسافقين
المؤامرات. أثوابها تحت ُتخفي التي المؤتمرات

المبسسادئ ترسسسيخ اللسسه؛ سسسبيل في الجهاد بركة من إن
إذيَن قال النفوس، في العقدية والثوابت ّل َوا ُدوا تعالى: { َه َجا

َنا ُهْم إفي ّن َي إد ْه َن َنا َل َل ُب إإّن ُس َع اللَه َو إنيَن}ٌ (العنكبسسوت: َلَمسس إسسس ْلُمْح ا
69(.

،}ٌفينسسا جاهسسدوا والسسذين({تفسسسيره:  فسسي البغوي قال
،}ٌسسسبلنا لنهسسدينهم{ ديننسسا، لنصرة المشركين جاهدوا الذين

ًى عليه. وقيل: لنزيدنإهم قاتلوا ما على لنثبتنهم قال: كما هد
ًى}ٌ (مريسسم:  اهتسسدوا السسذين اللسسه ويزيسسد{ وقيسسل: )،76هسسد

المستقيمة والطريق المستقيمة، الطريق لصابة لنوفقنهم
بن سفيان وجل. قال عز الله رضى إلى بها يوصل التي هي

فسسإن الثغسسور، أهل عليه ما فانإظروا الناس اختلف عيينة: إذا
انإتهسسى) ...}ٌسسسبلنا لنهسسدينهم فينا جاهدوا والذين{قال:  الله

.كلمه

فسسي الهسسوال ويقتحم كفه على روحه يحمل لمن بد ل
وصسسحة طاريقسسه بحقيقسسة تاما يقين على يكون أن دينه سبيل

مسلكه.
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العدو.. مسألة في النإغماس التترس.. مسألة مسألة
إخسسراج السسسلما.. مسسسألة بلد فسسي الكفسسر فلسسول ملحقسسة

معاهسسدات بطلن العسسرب.. مسسسألة جزيسسرة مسسن المشركين
المرتسسدين قتال الكافرين.. مسألة مع واتفاقياتهم المرتدين

النإسساما.. مسسن المجاهدين يقاتل من قتل الحكاما.. مسألة من
ُتزعزعهسسا ل المجاهسسدين قلسسوب فسسي محسسسومة مسائل كلها

شسساء إن قادمسسة مقالسسة الشسسبهات لهسسذه وسأفرد-  الشبهات
 - الله

أو الباكسسستانإي، الجيسسش المجاهدون جابه إذا تعجبوا ل
فّجسسسر أو العراقيسسسة، الشسسسرطاة أفسسسراد المجاهسسسدون قتسسسل

اقتحسسم أو الشيشانإيين، من الروس عملء بيوت المجاهدون
أبيهم بكرة عن المنافقين ليبيدوا التفتيش نإقاط المجاهدون

ضسسربة ؛دينسسه عسسن خسسرج مسسن فحكسسم وخوسسست، قنسسدهار في
جسده. عن رأسه تفصل بسيف

والمرجفيسسن المتخسساذلين إلسسى المجاهسسدون يلتفسست ل
يقيمسسون ول السسسلطاين أحبسسار مسسن والمتعسسالمين والمثبطين

ًا، لهم الجهسساد فتاوى في المجاهدين يخالف أن أراد ومن وزنإ
وليسسذق الحسسال إلسسى ولينظسسر الثغسسور إلسسى بنفسسسه فليسسذهب
فتسسح بمسسا يفسستي ثسسم الوغى ساح في الكرامة طاعم للحظات

تصوره". عن فرع الشيء على "الحكم أليس عليه، الله

ًا دستوره في وضع من ًا قانإونإ - الله شرع يخالف واحد
أي منهسسم، فهسسو المشركين والى كفر.. من - فقد عالم وهو
بكلمسسة ولسسو المسسسلمين علسسى الكفار أعان مثلهم.. من كافر
ًء السسسلح المسسسلمين وجسسه فسسي رفسسع كفسسر.. مسسن فقد إرضسسا

علمسساء بإجمسساع هسسذا كفسسر.. كسسل فقسسد والنصسسارى لليهسسود
المسلمين. 

قولسسوا مسسارقين، قولوا خوارج، قولوا تكفيريين، ؛قولوا
ّهال، ّطعين، قولوا أغرار، قولوا ُج مسسا قولوا عصاة، قولوا متن
المجاهدين. يضير ل فهذا شئتم

بسسدل مسسن: (قسسال وسلم عليه الله صلى النبي قال لقد
واحسسد: بصسسوت المجاهسسدون فقال  (البخاري)،)فاقتلوه دينه

ًا الله. رسول يا وطااعة سمع

أسلم رجل أن عنه الله رضي موسى أبي عن جاء وقد
أبسسي  عنسسد- الرجسسل أي-  وهسسو جبسسل بسسن معاذ فأتى تهود، ثم
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ل(قسسال:  تهسسود، ثسسم قسسال: أسسسلم لهسسذا؟ فقسسال: مسسا موسى،
عليه).  (متفق)ورسوله الله قضاء أقتله، حتى أجلس

إذ وسسسلم، عليسسه اللسسه صسسلى المصسسدوق الصادق صدق
 (صسحيح)جبسسل بسن معساذ والحسراما بسالحلل وأعلمهم: (قال

 .)868الجامع: 

وقسست ل ونإقاش، وتفريع جدال كثير تحتمل ل المسألة
..هذا. لكل

قسسد والبلد عقيسسم بجسسدال المجاهسسدون يشسستغل كيسسف
ُتهكت، قد والعراض ُأخذت، والمسسوال ُأزهقسست، والنفوس ُأنإ

ًا ُيحسسارب والسسدين ُسسسلبت، ًا جهسسار الكفسسار قبسسل مسسن نإهسسار
الصسسلح باسسسم السسدين هسسذا إلسسى ينتسسسبون ممسسن والمرتدين

! ؟دفين الكفر فيه الذي

إإذا{ ُتُم َف إقي إذيَن َل ّل َفسسُروا ا إب َفَضسسْرَب َك َقسسا  (محمسسد:}ٌالّر
4(.

اقصسسدوا بسسل والطاسسراف واليسسدي الرجسسل تضسسربوا ل
ُتريسسح القاتسسل غسسرض تؤدي فإنإها الرقاب وتسسأتي والمقتسسول و

شسيء. فسإذا كسل علسى الحسسان كتسب اللسه "إن ؛بالمأمول
الذبسسح. وليحسسد فأحسسسنوا ذبحتسسم القتلة. وإذا فأحسنوا قتلتم

 (مسلم)."ذبيحت شفرته. فليرح أحدكم

إلهيسسة وسيوف خالدية، ووقفات إسلمية، عزمات إنإها
أن بسسالله ُنإعيسسذها كالجبسسال سسسماوية ورواسخ إيمانإية وثوابت

والهوال. والزلزل القنابل تهزها

على ثارت للحق      غضبت فإن الصافي السلسل نإفوسنا
براكينا الباغي

الحق في     هلكت فإن أحرارا أبيين عشنا
أبيينا متنا أنإفسنا

س ه1425  صفر7
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