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 ثغُ اهلل اٌشمحٓ اٌشح١ُ
    

 جهاد األمة ومجاعات األمة
 

حففٗ اهلل –رمذ٠ُ ش١خٕب اٌمالِخ ادلفعبي أثٟ حمّذ ادلمذعٟ 
 -ٚٔفمٕب ثمٍّٗ

 

 اهلل رسوؿ على والسالـ والصالة هلل احلمد

 وبعد

 حفظو- العريدي سامي الدكتور وحبيبنا أخينا يراع خطها اليت الرسالة ىذه تتناولو الذي األمر فإف
العنواف  ىذا ربت اجلهاد سبييع يريدوف طوائف وبُت بيننا وخصومتها الساعة حديث ىو ؛-اهلل
 ؛(أمة جهاد)

 وحشدىا الدفع؛ جهاد يف األمة إشراؾ منع اجلهادي التيار مشايخ من أحداً  أعرؼ ال أنٍت رغم
 .لو

 طائفة احلبيب الدكتور الشيخ أورد وقد بذلك؛ توصي كانت اجلهادي التيار أدبيات صبيع إف بل
 على فيها سأرّكز اليت القصَتة؛ ادلقدمة ىذه يف لذلك التمثيل عن فأغنانا ىذه رسالتو يف ذلك من

 خَتا اهلل جزاه الدكتور ذكرمها موضعُت
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 ما يفعل أف لو بو مكلف كل أف عيٍت واجب الصائل العدو جهاد أف يعٍت وال: )قولو األوؿ -
 لو اجلماعية العينية الواجبات كبقية واجب فهو بو اخلاصة الشرعية بأحكامو االلتزاـ دوف يشاء

 اىػ..(ادلكلفوف هبا يلتـز أف بد ال اليت وضوابطو أحكامو

 رابعة في الشمس وضوح واضح   أنو مع يستوعبوه؛ أن مخالفونا ُيحب ال أو يريد ال أمر   وىذا
 يعني ىل: خصومنا من مجادل أي سألت فلو أحد؛ فيو يجادل أن ينبغي ال وبديهي النهار؛

 الزنا عن ،فضال والتمثيل واألطفال النساء قتل جواز: شرط الدفع لجهاد يشترط ال أنو
 ؟!جنودىم في واللواط العدو بنساء

 !بو تمسكوا الذي اإلطالق ذلك عموم من ستثنوها وال جوزوه؛ ما ىذا؛ عن سألتهم لو
 والمنحرفين؛ الخبثاء وليصّدروا المسلمين؛ على والعلمانيين المرتدين مظاىرة ليجّوزوا
 وأعظمها الشروط أبو التوحيد بأن عليهم الرد اختصرنا ولذلك الشهداء؛ تضحيات ليسرقوا

 الفروع؛ تلك إلى معهم نتنزل ولم األصل بهذا عليهم بالرد واكتفينا ساقط؛ إال ُيسقطو وال

 !لُيمّيعوه التوحيد شرط في حتى يمارون مجادلوىم استمر ذلك ومع

 

 أو اإلمارات أو اجلماعات أو الفئات ىذه من فئة فكل:)اهلل وّفقو الدكتور قوؿ الثاين وادلوضع
 السلطاف راية ربت الواحدة األمة إلعادة وتسعى الوقت بواجب تقـو األمة من جزء ادلذاىب
 ..الواحد واإلماـ

 األمة ىي وعملها دبشروعها أصبحت أهنا احلايل وقتنا يف اجلماعات من صباعة تتصور أف ماوإ
 ادلذاىب شىت صفوفها يف وتضم وأحكامها صورىا كل يف األمة أحكاـ نفسها على فتنزؿ

 موضع يف ىؤالء أمثاؿ كاف إذا وخاصة عليها قامت اليت الكلية األصوؿ يف زبالفها اليت واألفكار
 ..الرشد من وال احلكمة من ليس فهذا اجلماعة يف والقرار القيادة

 جزءا لتكوف تسعى زالت وما اإلسالمية الدولة وسبكُت إلقامة السعي مرحلة يف زالت ما فاجلماعة
 ادلناقضة وادلذاىب األفكار ىذه ووجود تتبناىا اليت واألصوؿ الرؤى وفق األمة عن وتدافع األمة من
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 سيكوف والقرار القيادة موضع يف ىؤالء أمثاؿ كاف إذا وخاصة عليها قامت اليت الكلية ألصوذلا
 اىػ(ووجودىا كياهنا يف سلبيا عامال

 اجلهاد؛ يف األمة إشراؾ على قط نعًتض فلم وتكرارا؛ مرارا عليو واعًتضتا منو حذرنا ما عُت وىو
 ؟!ىذا على يعًتض أضبقٍ  وأيّ 

 أمة جهاد ستار ربت شبرتو وخُيَيِّس اجلهاد؛ حيرؼ من القيادة مراكز يف يُػَنصَّب أف على اعًتضنا إمنا
 أنصار بأيدي دفتو وتوجيو اجلهاد قيادة تكوف أف نشًتط زلنا وال اشًتطنا ولذلك! تنظيم جهاد ال

 والطواـ؛ االضلرافات من وضلوىا! الصليب دروع عن يتناىوف ال من بأيدي وليس والشريعة؛ التوحيد
 .ادلطاؼ خاسبة يف اهلل شرع غَت بتحكيم اجلهاد شبرة ُتسرؽ ال كي

 النكَت ،وشّددنا لو وأّصلنا إليو دعونا، طادلا أمر فهو لنصرتو ورُبشد اجلهاد يف األمة ُتشارؾ أف أما
 التخذيل وحرمة غزة يف ادلسلمُت نصرة وجوب) يف كتباه دبا نذكر زلنا وال فذكَّرنا منعو؛ من على
 (:ذلك عن

! الناس ىؤالء كاف أياً  ادلستضعفُت عن دفعاً  القتاؿ عن وخُيذلوف الناس ُيَصدّ  نقل أو عقل بأي) 
 لتكوف اهلل سبيل يف قتالو لو فهو وجهاده رايتو يف متمّيزا ادلَوحِّد ادلسلم داـ فما راياهتم؛ كانت وأياً 

 العليا؛ ىي(  التوحيد)  اهلل كلمة

 ذلك لغَت أو للماؿ أو للشهرة أو ضبّية قتاذلم كاف لو حىت والغايات ادلقاصد من َقَصد ما ولغَته 
 ومنعهم َصّدىم الشرع من وال العقل من فليس ادلستضعفُت عن للصائل دفعا يقاتلوف داموا فما

  ، القتاؿ ىذا عن وزبذيلهم

 .. عليها اهلل حياسبو اليت بنّيتو يقاتل وكلٌ  والفاجر ادلؤمن الصائل؛ لدفع اجلميع يُدعى بل

 الشروط وُتسّهل األمر ويّتسع الوجوب يتأكد للصائل دفع قتاؿ القتاؿ يكوف عندما أنو فمعلـو
 نَػْعَلمُ  َلوْ  قَاُلوا اْدفَػُعوا أَوِ  اللَّوِ  َسِبيلِ  يف  قَاتُِلوا تَػَعاَلْوا ذَلُمْ  َوِقيلَ  نَافَػُقوا الَِّذينَ  َولِيَػْعَلمَ :) تعاىل قولو بدليل
ُهمْ  أَقْػَربُ  يَػْوَمِئذٍ  لِْلُكْفرِ  ُىمْ  اَلتػَّبَػْعَناُكمْ  ِقَتااًل   َواللَّوُ  قُػُلوهِبِمْ  يف  لَْيسَ  َما بَِأْفواِىِهمْ  يَػُقولُوفَ  ِلْْلِديَافِ  ِمنػْ
 عمراف آؿ(ٚٙٔ) َيْكُتُموفَ  دبَا أَْعَلمُ 
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 حاؿ اهلل سبيل يف مقصدىم يكن مل ولو الصائل دفع تركهم ادلنافقُت على اهلل عاب كيف فتأمل
 اهلل؛ سبيل يف أصال يُقاتل ال ادلنافق ؛ألف دفعو

 ..  القتاؿ نوعي اآلية ىذه يف سبحانو ذكر ولذلك 

 ىي اهلل كلمة لتكوف القتاؿ ؛ القتاؿ أنواع أشرؼ وىو اهلل سبيل يف ادلؤمن قتاؿ :واألعلى األوؿ
  ؛ التوحيد ىي اهلل كلمة العليا؛و

 عبادة من وإلخراجهم وحده، هلل العباد تعبيد ىي شريفة عظيمة لغاية يقاتل ادلوّحد؛ يقاتل فهكذا
 الوضيعة الوضعّية القوانُت شرائع وتعطيل ادلطهرة؛ اهلل شريعة ولتحكيم وحده، اهلل عبادة إىل العباد

 وألىدافها أجلها ومن ظلها ويف الكلمة ىذه راية ربت ادلستضعفُت ادلؤمنُت لنصرة أيضا ،ويقاتل
 ، وغاياهتا

 كما إليو ويُدعى ادلؤمن مع فيو فيشًتؾ أوسع وىذا(  ادفعوا أو) للصائل دفعا القتاؿ: الثاين والنوع
 ادلنافقُت من كاف لو حىت وأرضو وعرضو وأىلو ومالو وعيالو حرديو عن الدفع أراد من كل اآلية يف

 ..اآلية بّينت كما

 كتبت اىػ..( القتاؿ ىذا مثل عن كانوا من كائناً  الناس ُيَصدّ  أف النقل من وال العقل من فليس
 ىػٖٓٗٔ سنة زلـرٓٔ بتاريخ

 

( ادلطيبُت جؤنة) لكتاب تقدديي يف كما بكثَت ذلك قبل منو؛ وأبلغ ىذا مثل يف كتبتُ  قد بل
 بتاريخ اهلل؛ حفظو قتادة أيب للشيخ

 ىػ ٕٔٗٔ/رجب/ٕٕ

 :فيها قلتو وشلا

 حباؿ يعٍت ال اجلماعات أو الطوائف تلك لتكفَت إنكارنا أف يعلم كتاباتنا ويعرؼ يعرفنا من وكل)
 ربت االنضواء على الشباب وحث التشجيع حىت أو ، ألخطائها الًتقيع أو ، اضلرافاهتا عن الدفاع
 على األولويات وتعّدد الواجبات تشّعب مع خصوصا  ، آخر شيء وىذا شيء فذاؾ..  راياهتا
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 ونُعّدىم عليو الشباب ونريّب  إليو ونتطلع وندعو ، ويؤرقنا نتمناه ما إذ..  الزماف ىذا يف ادلسلمُت
 أف ألنفسنا نسمح وال..  السبيل بُّت   ، الراية واضح ،  والقيادة ادلنهج رباين جهاد ىو أجلو من

 .. ذلك غَت إىل ندعوىم أو نشجعهم أو الشباب ضلثّ 

 عثرة حجر نقف أف جيوز فال ٔاجلهاد ذلك دلثل الفرصة لنا ويهّيئ علينا اهلل يفتح أف وإىل لكن
 فنصدّ :  ادلسلمُت واقع ومعرفة الشريعة مقاصد إدراؾ عن كليلة ، النظر قصَتة أحكاـ أو بفتاوى

 مقدساهتم أو ادلستضعفُت ادلسلمُت عن الصائل فيو يدفع األرض يف يقـو جهاد أو قتاؿ كل عن
 ومداركهم اخللق خلقو يف بالغة حكمة فللو.. اضلرافات أو أخطاء من يتخّللو ما بدعوى ،

 الشوائب تلك من خالياً  ربانيا جهاداً  ترـو اهلل عبد يا كنت فإف..  درجات على وتطلعاهتم
 عليك إنكاره ألحد حيل وال ىذا فلك ، اجلهاد ىذا دبثل إال تبذذلا أف بنفسك وتشحّ  والشبهات،

 ..ىناؾ ىا مث..  ىاىنا ،مث ىاىنا بذذلا لتجّرب غَتىا مث وليس ، واحدة  نفس إال ىي فما  ،

 أو َىّناتٍ  من فيو ما جملرد:  أحيانا الشرع يوجبو بل جُييزه جهاد عن غَتؾ َتصّدف أف حذار لكن
 .. تشّوىات أو أخطاءٍ 

 كاف ولو ، اهلل ألعداء قتاؿٍ  عن تصّدف أف حذار:  فأقوؿ ذلك من أبعد حبديثي سأذىب بل
 بعض كالـ من قرأتو ما ىالٍت فلقد.. ادلؤمنُت سبيل على وليسوا  ذلم خالؽ ال شلن ادلقاتلوف

  لتحقيقو جاءت وما الشريعة مقاصد يف للنظر يوفقوا  ومل بالواقع الوعي ينقصهم شلن ادلتسرعُت
 إثر على األياـ ىذه يف لليهود ادلواجهُت الناس عمـو  يهاصبوف كيف ، وغايات مصاحل من

 أف بدعوى ، ادلواجهات تلكم عن الناس عواـ يصدوف أو ويثبطوف األقصى ادلسجد تدنيسهم
 ، سجدة يوما هلل يسجدوا ومل كفار منهم كثَت بل ، بصلة الدين إىل ديتوف ال ادلواجهُت أولئك
 ..!! بادلسبة اهلل يبارز من ومنهم

 أبوا أـ أصحابو شاء..  الدعاوى ىذه دبثل اليهود جرائم هتوين إىل يدعو الذي ىذا أعوج فقو فأي
 فيو حاز الذي الوقت يف.  والالمباالة السلبية ىذه يف يَغطُّوف الدعاة ىؤالء يبقى مىت وإىل  ؟؟

 نطيحة كل  ؛ ادليداف يف  الصفوؼ وتقّدـ بل ، ادلواجهات ىذه مثل استغالؿ يف  السبق قصب
 والنضوج اجملرمُت بسبيل الوعي أوليس ؟. ادلنحرفُت من غَتىم أو والباطنيُت العلمانيُت من ومًتدية

                                                           
1
 .ذلك اهلل بفضل اليىم تهّيأ وقد.  
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 ال وأف ، ادلواجهات ىذه مثل وجو يف نقف ال ؛أف نشارؾ مل إف يقتضي ادلسلمُت واقع معرفة يف
 ،ما أىلها حاؿ كاف كيفما ادلواجهات ىذه ليس أو ؟؟ ادليادين ىذه مثل يف عثرة حجر نقف

 للمقدسات انتفاضة أهنا على ،وربسب ادلبارؾ لألقصى غضبة أهنا على كلو العامل يف تُفهم دامت
 ، جدا باىظ ادلسلمُت مقدسات انتهاؾ شبن أف اليهود اهلل أعداء رأسهم وعلى ، كلو العامل تُنبئ: 

 على وتكالبهم الدين  ذلذا األعداء بكيد وعيا ؛أو اجملرمُت لسبيل استبانة حُت بعد ولو وتُثمر
  ؟؟.. الدين إىل رجعة عن يتمخض قد الذي الشيء ، أىلو حرب

 حكمة يقتضي الذي ، عليهم الزماف ىذا يف الواجبات تشعب ومعرفة ، ادلسلمُت بواقع الوعي أين
 ؟  األحداث مع التعامل يف ناضجة  ونظرة بالغة ورويّة

 وبيع صوامع ذلدمت ببعض بعضهم الناس اهلل دفع ولوال: "  تعاىل لقولو الواسع الفقو وأين
 ". عزيز لقوي اهلل إف ينصره من اهلل ولينصرف كثَتا اهلل اسم فيها يذكر ومساجد وصلوات

 ادلواجهات ىذه مثل عن والصد التخذيل إىل األغرار الشباب ىؤالء مثل يدفع الذي الدافع ما مث
 شأهنا من والتهوين  ، عنها التخذيل دوف ُمتأت   ىذا فإف ؟؟ ألىلها النصح حقا أىو ؟ وادلدافعات

 يف السلبيُت دبظهر الدعاة ظهور ودوف..  مسلمُت من زبلوا ال أهنا مع فيها النازفة الدماء وشأف
..  ادلسلمُت على واعتداءاهتم دلقدساهتم وانتهاكاهتم اليهود بكيد الالمبالُت ، ادليادين ىذه مثل
 دلقدساهتم يغضب أف ادلسلمُت يضَت الذي فما ، مرتدوف أو كفار ادلواجهُت أولئك يف كاف وإذا

 يف مصلحة وأيّ  ؟؟ ىذا يف مفسدة وأيّ  ، اإلسالـ على زلسوبوف مرتدوف دوهنا يُقتل أو كفار
 وأعداء احلكاـ طواغيت من وأذناهبم اليهود عيوف إقرار إال القتاؿ ىذا مثل عن وتثبيطهم صدىم

 (؟.. ذلم خالؽ ال بأقواـ الدين ىذا يؤيد  اهلل بأف ملسو هيلع هللا ىلص النيب خيرب أمل..  الدين ىذا

 

 :قلت أف إىل

 يقاتل ،وفيو اخلالص التوحيد ىو اهلل سبيل)  بأف ادلقاـ ىذا مثل يف القوؿ إطالؽ فإف ، وأخَتا)
 كما كاف إف ،(  الشيطاف أولياء يقاتل وفيو ، الطاغوت سبيل فهو غَته سبيل وكل ، ادلؤمنوف
 كماؿ(  اخلالص بالتوحيد) يعنوف حيث ، الزماف ىذا يف ادلتسرّع الشباب من كثَت ويطلقو يفهمو
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 الذين ادلسلمُت من كثَت على ذَبَن   الفهم ىذا ففي..  وادلستحب بل الواجب واإلدياف التوحيد
 ، للشيطاف أولياء صبيعا جيعلوهنم حيث ، والتنديد األكرب الشرؾ واجتبوا التوحيد أصل حازوا

 اضلرافات أو معاصٍ  من عندىم ما جملّرد ، الطاغوت سبيل يف  وصباعات أفرادا صبيعا قتاذلم وجيعلوف
 .. اإلسالـ دائرة من زُبرجهم ،وال التوحيد أصل زبدش ال مداىنات أو أخطاء أو بدع أو

 الكفر مباحث يف الكالـ عند تتجنب أف جيب منضبطة الغَت الفضفاضة اإلطالقات ىذه فمثل
  اىػ(واإلدياف

 ..اهلل؛ بفضل نُبّدؿ أو نغَّت  مل عليو زلنا سنة؛وال ٚٔ قبل ىذا كتبت

 

 تصدير إنكارنا الحقيقة؛ في علينا ينقم إنما( أّمة جهاد) ستار تحت علينا يَردّ  َمن   وأكثر
 لمراكز لتوليتهم وإنكارنا انحرافاتهم؛ من يتبّرأوا لم ممن ونحوىا الصليب بدروع الملّوثين
 يزال ال بعضهم أن ؛مع المخلصين المجاىدين على ورفعهم الجهاد قيادة في حساسة

 !منو أبطل ىو ما ويقترح باطلو إلى بالدعوة يتواقح

 

 :ثٛظٛػ لٌٕٛب ٔؤوذ ثأْ ٘زا خنزُ إرْ

  ٠مرتض مل -
 
ب أحذ

ّ
 .أِخ عٙبد اجلٙبد ٠ىْٛ أْ لٍٝ ٠ِٛب   ِٕ

  ٠شرتغ ٚمل -
 
ب أحذ

ّ
خ ِِٕ

ّ
ٙش٠

ُ
 !اٌصبئً دفك جلٙبد وششغ ِالئى١خ ؼ

  ٚال -
َ
ك
َ
ٕ
َ
ِ  

 
ب أحذ

ّ
ِِٕ  

ْ
 دلب ؛ٚال ثمعُٙ ِٛادلخ أٚ اخلصَٛ حت١١ذ ِِٓ

 ِب ٚاجملب٘ذ٠ٓ ادلغٍّني حت١ًّ أٚ! ٚاحذح دفمخ وٍُٙ اٌىفبس لزبي إىل
 !٠ؽ١مْٛ ال
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  ميٕك ٚمل -
 
ب أحذ

ّ
خ اٌششل١خ ثبٌغ١بعخ اٌزمبًِ ِِٕ

ّ
 ادلٕعجؽخ إٌج٠ٛ

 ..األ٠بَ ِٓ ٠َٛ اٌشش٠مخ؛يف ثعٛاثػ
 

 من نشًتطو دلا وتشويههم تسخيفهم وزلاوالت وتدليسهم؛ اخلصـو شغب من كّلو ذلك إمنا
 على ودائما؛ أوال التوحيد ميزاهنا واليت ؛ وعمال قوالً  اُلمَوحِّدة بالعصبة ادلتمثلة النخبة بقاء ضرورة

 ..شبراتو ُتسرؽ أو حُيَرؼ ال كي عليو؛ ويسيطر ويقوده اجلهاد ىذا يُوّجو من رأس

 باسم ويسّوقوهنا أنصارىا ُيسّوغها اليت والشركّيات النواقض من وضلوىا الصليب دروع ِمنْ  ننكره ودلا
 !شركية سياسة أهنا وحقيقتها الشرعية السياسة

 

شٔب..  أخريا
َّ
و
َ
ش صٌٕب ٚال ر

ِّ
و
َ
ز
ُ
ٔ 

 
ّ
  ملسو هيلع هللا ىلص سعٌٕٛب ثأْ

َ
ن
َ
ٕني غضٚح يف أشش

ُ
خ ح

ّ
 يف ملسو هيلع هللا ىلص لذٚرٕب فٙٛ وٍٙب؛ األِ

 ف١ٙب ٚوبْ غريٖ؛ لٓ ٔأخزٖ ٚمل أخزٔبٖ لٕٗ ٌٍغٙبد؛ األِخ حشذ
 ملسو هيلع هللا ىلص ميٕمُٙ فٍُ... أ٠بَ لجً ٌٍىفش صٕبد٠ذ وبٔٛا ممٓ وضري ٠ِٛئز  

 .اجلٙبد حعٛس ِٓ

ٗ
ّ
 أ٠ذ٠ُٙ؛ يف ِصريٖ عمً ٚال اجلٙبد ٘زا ل١بدح ميٕحُٙ مل ملسو هيلع هللا ىلص ٌٚىٕ
شُ٘ ٚال

ّ
ٌني اٌغبثمني لٍٝ أِ

ّ
 اٌز٠ٓ ٚاألٔصبس؛ ادلٙبعش٠ٓ ِٓ األٚ

 رٛع١ٙٗ؛ ٚيف ف١ٗ ٠ٚؤصشْٚ اجلٙبد أً٘ خنجخ ميضٍْٛ

د دلب ٌٚزٌه
ّ
ش
َ
ِٓ  ٚمل ثصٕبد٠ذ٘ب األِخ ف

ْ
غ
ُ
ُٙ لُٕٙ ر

ُ
 اٌزٟ وضشر

ذ ٚدلب إٌخجخ؛ رٍه إال رضجذ مل! ألغجزُٙ
ّ
 اغرتد اٌزٟ األِخ ٌٚ

؛ ثىضشرٙب
 
 األِخ؛ لٍٝ ٠ٕبدٞ ثأْ اٌمجبط ملسو هيلع هللا ىلص سعٌٕٛب ٠أِش مل ِذثشح
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 اٌز٠ٓ ُ٘ ٚ٘ؤالء( إٌخجخ)اٌشغشح أصحبة لٍٝ ٠ٕبدٞ ثأْ أِشٖ ثً
ٚا صجزٛا

ّ
 ..ادلجني ثبٌٕصش اهلل عبء ٚثُٙ ٔصبثٙب إىل األِٛس ٚسد

حشذ إرْ
ُ
 ثمبء ِك اٌزٛح١ذ؛ سا٠خ حتذ اٌذفك جلٙبد مجمبء األِخ فٍز
ذح إٌخجخ

ِّ
ح
َ
خ يف ادلٛ

ّ
 ؛ االحنشاف ِٓ اجلٙبد ٘زا ذنشعْٛ اٌم١بدح؛ دف

 .االخزؽبف ِٓ مثشارٗ ٚذنّْٛ
 

 .السبيل يهدي وىو الحق يقول واهلل

 

 -حفظو اهلل– المقدسي العتيبي عاصم محمد أبوالشيخ 

 ىـ٨٣٤١شوال
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 جهاد األمة ومجاعات األمة
 

 والصالة والسالـ على عبده ورسولو زلمد وعلى األنبياء والرسل أصبعُتاحلمد هلل رب العادلُت 

 وبعد:

"عٙبد  ينتشر ىذه األياـ يف كثَت من األوساط واجلماعات وعند كثَت من الُكّتاب مصطلح
 دلصطلح..ذلذا ا اجلماعات والكتاب وقد تعددت أفهاـ األِخ"

وترويج أفكارىم واستقطاب أكرب  لنشراستخداـ ىذا ادلصطلح من قبل كثَت من األطراؼ  قدف
 ..عدد من أبناء األمة وأبناء احلركة اجلهادية خاصة

فهو مصطلح براؽ وجذاب دلا حيملو من معاين شرعية فهو مكوف من كلميت )اجلهاد واألمة( 
لعز والنصر يف الدنيا واآلخرة فبتحقيق ما دة منهما أمل الصادقُت والساعُت إىل اوربقيق كل واح

يف أدبيات  ة والنصر كما ىو مقررو ىاتاف الكلمتاف من معاين ودالالت شرعية النجاربمل
 ..ومؤلفات العلماء والقادة الربانيُت

األمر عند  شعارا ذلا كما كافاوؿ جعل ىذا ادلصطلح من ىنا وجدنا كثَتا من األطراؼ رب 
 اإلخواف الذين رفعوا شعار 

 أمسى اهلل سبيل يف وادلوت.. سبيلنا اجلهاد.. دستورنا القرآف.. قدوتنا الرسوؿ.. غايتنا اهلل)
 لكسب أبناء األمة الذين غايتهم عودة العز والتمكُت ألمة اإلسالـ (..أمانينا

على  تطبيقها أو آلية قع اخلالؼ يف فهمهاولكن يال خيتلف عليها فهذه الشعارات وادلصطلحات 
بعيدا عن  يكوفما ومنها  أو قريبا من ذلك راشدا وصائبا متباينة ومتفاوتة فمنها ما يكوف درجات

 ..والصواب الرشد
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ى عل واجلماعات الدعاة والعلماء والقادة وادلصلحُت من كثَت  االتفاؽ بُت باسبلعل من أىم أو 
ري ومادي صلت إليو األمة اإلسالمية من استعمار فكو ما حات واستخدامها ىو تبٍت ىذه ادلصطل
أصبح اجلهاد فرض عُت على أبناء وصباعات األمة ف ذناهبم من الطواغيتاإلسالـ وأمن قبل أعداء 

 كثَت من العلماء والدعاة بذلك صرح  اإلسالمية لدفع أعداء الدين الصائلُت على األمة كما
 بقعة دامت ما اإلمث يف واقعة كلها األمة): -اهللتقبلو –قاؿ الدكتور عبد اهلل عزاـ فقد  ادلصلحُتو 

 ولن ،األرض ربرر حىت اإلمث من ادلسلمُت رقاب زبلص ولن ،أعدائها يد يف ادلسلمُت أراضي من
 قد بالنفس العُت فرضية وأف ،ثانية قضية ىذه ،اهلل سبيل يف نفروا الذين إال اإلمث من أحد خيلص
 أف إىل -العُت فرضية -مستمرة وستبقى ،ىذا يومنا إىل واستمرت ،األندلس سقوط منذ بدأت
 لفرض مضيعا اهلل يلقى آمث جياىد ال والذي ،األياـ من يـو يف إسالمية كانت بقعة كل ربرير نعيد
: لك يقوؿ ، فاجرا فاسقا رجال رمضاف يف يفطر الذي يعتربوف صاروا الناس لكن ،الفرائض من

 ال ،رمضاف يف يفطر الذي من إشبا أشد اجلهاد تارؾ أف يدروف وال ،رمضاف يف يفطر أنو ر تصو
 (ٜٜ: ص) واجتهاد فقو..  اجلهاد يف( .ىذا تتقبل ال وقلوهبم عقوذلم..  يدروف

 وضلن يذحبوف األرض يف ادلسلمُت ترؾ إف : )نعم،أيضا-اهللتقبلو – وقاؿ الشيخ عبد اهلل عزاـ
 قضية ضلو تقدمنا واحدة خطوة إىل ىذا يدفعنا أف دوف بعيد، من أيدينا ونفرؾ ونسًتجع ضلوقل
 .جنباهتا بُت اليت النفس خدعت طادلا كاذبة، باردةٍ  لعواطفٍ  ودغدغة اهلل، بدين ولعب ذلو ىؤالء

 .ادلعتدي العدو مع وادلسلمات مسلم؟ يهدأ وكيف القرار؟ كيف

 شيخ يرى كما( األعياف فروض أىم ادلسلمُت أراضي عن الدفاع) كتاب يف كتبت كما أرى إين
 من اإلدياف بعد أوجب ليس والدنيا الدين يفسد الذي الصائل والعدو) قبلي من تيمية ابن اإلسالـ

 (دفعو

 والصياـ الصالة تارؾ وبُت اهلل سبيل يف القتاؿ تارؾ بُت اليـو فرؽ أي -أعلم واهلل- أرى ال إين
 .والزكاة

 .التاريخ يدي بُت مث العادلُت، رب أماـ عظيمة مسؤولية أماـ اآلف صبيعا األرض أىل أف أرى إين
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 غَت أو تربية أو تأليفا أو دعوة ذلك كاف سواء شيء اجلهاد ترؾ مسؤولية عن يعفى ال أنو أرى إين
 .ذلك

 وكل( اهلل سبيل يف القتاؿ) اجلهاد ترؾ تبعة عنقو يف منوط اليـو األرض يف مسلم كل أف أرى إين
 فإنو يده يف البندقية تكوف أف دوف الضرر أويل غَت اهلل لقى من وكل البندقية، ترؾ وزر حيمل مسلم
 غَت- األرض يف مسلم كل على عُت فرض اآلف والقتاؿ القتاؿ، تارؾ ألنو آشبا اهلل يلقى

 .تاركو يأمث أو وحياسب فاعلو يثاب ما: الفرض ألف آمث الفرض وتارؾ -ادلعذورين

 وادلريض واألعرج األعمى ىم اجلهاد تركهم بسبب اهلل أماـ يعفوف الذين أف-أعلم واهلل- أرى إنٍت
 ال أي سبيال، يهتدوف وال حيلة يستطيعوف ال والولداف والنساء الرجاؿ من وادلستضعفوف

 ترؾ بسبب اآلف آشبوف كلهم والناس إليها، الطريق يعرفوف وال ادلعركة أرض إىل االنتقاؿ يستطيعوف
 من ديست اليت األرض بقاع من بقعة أية أو أفغانستاف يف أو فلسطُت يف القتاؿ كاف سواء القتاؿ
 ٖٛ-ٖٚفرضية اجلهاد ص (بأرجاسهم ودنست الكفار

 وغزو وعدواف احتالؿ حالة يف اإلسالـ بالد: )-فرج اهلل عنو-وقاؿ الشيخ أبو مصعب السوري 
 باإلصباع: ادلسلمُت على عُت فرض اليـو الغزاة وجهاد األعداء، قبل من

( ادلسلمُت )واقع عنواف ربت األوؿ الفصل يف أثبتنا كما  اليـو بو ادلسلم من صار قد فإنو اليـو
. األعداء قبل من مباشرة إما زلتلة أقصاىا إىل أقصاىا من كلها بالدنا أف مبصر، عاقل كل لدى
 يف قواعدىم بانتشار للصليبيُت كثيف عسكري تواجد مع ،ادلرتدين نواهبم قبل من بالنيابة وإما
 شبكات وبانتشار االقتصادية. االحتكارات سيطرة عرب كامل اقتصادي احتالؿ مع .أرجائها صبيع

 (٘ٙ/ٖ) العادلية االسالمية ادلقاومة دعوة( .األمنية ومراكزىم استخباراهتم

 

 ألمةلـو وسلفهم يف ذلك علماء ايف تقرير ىذا األمر مشهور مع الربانيُتوالقادة وكالـ العلماء 
الذين نصوا على وجوب دفع صياؿ ادلعتدين على ادلسلمُت وعلى رأسهم شيخ اإلسالـ ابن تيمية 

  -رضبهما اهلل–وتلميذه ابن القيم 
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 احلرمة عن الصائل دفع أنواع أشد فهو الدفع قتاؿ : )وأما-رضبو اهلل– قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية
 من اإلدياف بعد أوجب شيء ال والدنيا الدين يفسد الذي الصائل فالعدو إصباعا فواجب والدين

 (ٖٛ٘/ ٘) الكربى اإلمكاف( الفتاوى حبسب يدفع بل شرط لو يشًتط فال دفعو

 اجلباف إال عنو يرغب وال أحد كل يقصده الدفع : )فجهاد-رضبو اهلل- ابن القيماإلماـ وقاؿ 
 يكوف الذي اجلهاد وأما ادلؤمنُت سادات يقصده هلل اخلالص الطلب وجهاد وعقال شرعا ادلذمـو

 وحملبة للدفع أوساطهم ويقصده ودينو اهلل كلمة إلعالء الناس خيار يقصده فهذا مطلوبا طالبا فيو
   (ٜٛٔ: ص) الفروسية الظفر(

 

باجلهاد العيٍت منذ عقود من الزمن فعليها القياـ هبذا الواجب الذي ىو من أعظم سلاطبة  فاألمة
 الواجبات بعد اإلدياف..

حشذ األِخ ٌٍغٙبد يف عج١ً اهلل ٚاٌٛلٛف يف ٚعٗ األلذاء ِٓ ألفُ ف
ح احلشوخ اجلٙبد٠خ اٌزٟ ٠ٕبدٞ ثٙب لٍّبء ٚلبد ٚاٌٛاعجبد اٌغب٠بد

 ..فٟٙ ٚاعت اٌٛلذ
كل مكلف بو لو أف يفعل ما يشاء دوف االلتزاـ   أفالصائل واجب عيٍت  وال يعٍت أف جهاد العدو

 و اليتوضوابط ولو أحكام اجلماعية واجب كبقية الواجبات العينيةفهو بأحكامو الشرعية اخلاصة بو 
 ..ادلكلفوف ال بد أف يلتـز هبا

ال بد فيها من االلتزاـ  فانظر إىل أحكاـ وضوابط الصالة والزكاة والصـو واحلج وغَت ذلك
وال جيوز لْلنساف أف يتعبد اهلل فيها بغَت ما شرعو ذلا من أحكاـ وال جيوز لو  بأحكامها وضوابطها

 ..اليت شرعها اهلل كذلك سلالفة أحكامها وضوابطها

فصالة اجلماعة على سبيل ادلثاؿ ذلا أحكاـ خاصة يف اإلماـ وادلأمـو وصفة اإلماـ ومن يليو من 
 ذلكادلصلُت وموقف الضعفاء من النساء والصبياف وغَت 
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وكذلك األمر بالنسبة للجهاد العيٍت وغَت  يف صبيع الواجبات العينية وغَت العينية وىذا أمر مقرر
)فاتقوا  :العيٍت ال بد من النظر يف أحكامو وضوابطو وتنزيل وتطبيق ذلك يف الواقع حسب قاعدة

  ما استطعتم(

 

أْ ٠ىْٛ لشاس ٘زا  ىوالضوابط اليت جيب الًتكيز عليها وعدـ التساىل هبا  ومن أىم
اجلٙبد يف أ٠ذٞ أ١ِٕخ ِٓ أصحبة اخلربح ٚاٌزغشثخ ٚاٌصذق ٚاألِبٔخ 

 حغت لبلذح ر١ٌٛخ األِضً فبألِضً

من ىو اع بُت أىل احلق وأىل الباطل أو فال يسلم أمر اجلهاد دلن ليس لو خربة كافية بسنن الصر 
 جربة واخلربة يف ىذا الباب د وىذا ما صرح بو أصحاب العلم والتاطارئ على ىذا الفكر واجله

 قيادي، ريادي دور ىو اإلسالمية الدعوة أبناء دور إف: )-تقبلو اهلل-قاؿ الدكتور عبد اهلل عزاـ 
 طاقات يفجر الذي احملرض( الصاعق) البادئ وديثلوف األمة، إلحياء بعث طالئع يشكلوف فهم

 .أعماقها من والرب اخلَت ينابيع وخيرج اإلسالمية، األمة

 وتعيش ميتة، تولد دبحبتو ربظى وال الشعب، والء تكسب أف تستطيع ال اليت االسالمية والدعوة
 .سبوت أف إىل وتتآكل بعضا، بعضها تأكل نفسها، على منغلقة

 ودبعزؿ الطواغيت مع األمد طويلة حرب مواصلة تستطيع أهنا نفسها تظن اليت اإلسالمية واحلركة
 يف وتسبح أوىاـ يف تعيش فإهنا -ىذا تظن كانت إف-احلركة ىذه طاقاتو وعن الشعب عن

 .أحالـ

 منحصر أفرادىا أعداد ألف الطواغيت، أماـ طويال الوقوؼ تستطيع ال وحدىا اإلسالمية احلركة إف
 دولية أحالؼ أو عظمى دوؿ أو كربى قوة أماـ تقف أف حركة أو لدعوة ديكن فكيف منحسر،
 !ضخمة؟

 حرب لرحلة كوقود تكفي أف إسالمية حلركة ديكن وال الشعب، من ادلستمرة احلروب وقود إف
 (ٙٛ: ص) النار األوؿ من خط ( )كلمات.ادلسافة شلتدة األمد طويلة
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 :اإلسالمية احلركة :)وظيفة-تقبلو اهلل–وقاؿ الدكتور عبد اهلل عزاـ 

 جهاد خالؿ من إال إسالمي رلتمع إىل الطريق ديكن ال.. قتاؿ بدوف قائمة للمسلمُت تقـو لن
 اإلسالـ دولة تقيم أف عددىا كاف مهما منظمة، كانت مهما دعوة تستطيع لن عاـ، شعيب

 الدعوة وتعترب النابض، وقلبها ادلفكر، األمة عقل لتكوف ضرورة اإلسالمية الدعوة إمنا وحدىا،
 اليت فهي الصاعق، ىي اإلسالمية والدعوة طاقات األمة.. األمة طاقات يفجر صاعقا اإلسالمية

 .تفجرىا

 كما ،اجلٙبدٚرمٛد ِغريح  األمة أعماؽ يف اخلَت ربرؾ أف: اإلسالمية الدعوة فوظيفة
 ..األفغاين اجلهاد يف حصل

 بكاملو شعب بكاملو، الشعب.. األمة فقامت األفغاين اجلهاد فجر صاعق اإلسالمية احلركة
 ..طويلة ادلسَتة.. الثمن ويدفع إال تدخلو بيت من ما يضحي،

 وىذه قليلوف أفرادىا لكن ،ظشٚسٞ ٘زا ادلغريح، رمٛد اإلعال١ِخ اجلّبلخ
 تعلو أرواحهم، تصقل نفوسهم، تصفو ادلسَتة خالؿ.. الناس ووقودىا وقود، إىل ربتاج حرب

 فقو ..اجلهاد(  يف .األمور سفاسف على خيتصموف ال أنظارىم، يف الدنيا تصغر اىتماماهتم،
 (ٕٛ: ص) واجتهاد

 :اإلسالـ لدار الصلبة القاعدة إقامة: )-تقبلو اهلل-وقاؿ أيضا 

 لن الدار وىذه واذلواء، ادلاء ضرورة للمسلمُت، ضرورية أرض بقعة فوؽ ادلسلم اجملتمع إقامة إف
 ودثارا. حلمة القتاؿ وتتخذ وشعارا واقعا اجلهاد تلتـز منظمة إسالمية حبركة إال تكوف

 تكوف عاـ، شعيب جهاد خالؿ من إال ادلسلم اجملتمع إقامة تستطيع لن اإلسالمية احلركة وإف
 العبوة يفجر الذي الصغَت الصاعق دبثابة وتكوف ادلفكر، وعقلو النابض قلبو اإلسالمية احلركة

 .أعماقها يف ادلخزونة اخلَت وينابيع الكامنة األمة طاقات تفجر اإلسالمية فاحلركة الكبَتة، الناسفة

 قوضوا الذين ادلسلمُت عامة جملموع بالنسبة جدا قليال عددىم كاف عليهم اهلل رضواف فالصحابة
 .قيصر رلد وثلوا كسرى عرش
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 أعلنوا أف بعد- اخلطاب بن عمر سَتىم قد الصديق أياـ يف اإلسالـ عن ادلرتدة القبائل إف بل
 أحد-قبل من النبوة ادعى الذي- األسدي خويلد بن طلحة أصبح ولقد الفرس، قتاؿ إىل-توبتهم
 .فائقة شجاعة فأبدى الفرس أخبار استكشاؼ دبهمة سعد واختاره البارزين، القادسية أبطاؿ

 ضرب فهذا مسلم، رلتمع عمل بإمكاهنم أف البعض يتوىم أف ديكن اليت الضباط من احلفنة أما
 اإلسالمية احلركة مع الناصر عبد دلأساة تكرارا يكوف أف يعدوا ال احملاؿ يشبو وىم أو اخلياؿ من
 .أخرى مرة

 األرزاء، وفداحة التضحيات وضخامة ادلعاناة ومرارة الطريق طوؿ مع اجلهادية الشعبية واحلركة
 على الصغَتة اخلصومات عن االىتمامات وترتفع اذلابط، األرض واقع على فتعلوا النفوس تصفى
 القافلة وتسَت األرواح، وتصقل األحقاد وتزوؿ ادلتاع وسفاسف القريبة، األغراض وعن دراىم،
 .الغابات وصراع الطُت ننت عن بعيدا السامقة القمة إىل اذلابط السفح من صعدا

 ويربز والتضحية، العطاء خالؿ من الكفاءات وتظهر القيادات، تفرز اجلهاد طريق طوؿ وعلى
 (.وبذذلم شجاعتهم الرجاؿ

 : -تقبلو اهلل–وقاؿ الشيخ اإلماـ اجملدد أسامة بن الدف 

 اجلهاد إجهاض إىل ترمي اليت اخلطَتة ادلؤامرات ىذه إلفشاؿ علينا الواجب فما اجملاىدين، إخواين)
 وعوناً  نصرةً  تكوف الرافدين أرض كامل على إسالمية دولة قياـ دوف واحليلولة العراؽ، أرض يف

 األوؿ الدفاع خط وتكوف العراؽ تقسيم يف أمريكا سلطط وتُفشل مكاف، كل يف اإلسالـ ألىل
 أمتنا؟ عن

 بعضهم مع الصادقُت اجملاىدين صبيع جهود تتحد أف ىو الواجبات أعظم من أف أؤكد و أقوؿ
 صبيع إلفشاؿ جاىدةً  وتعمل العليا ىي اهلل كلمة لتكوف تقاتل واحداً  صفاً  لتقف البعض،

 عرب فيها األفغاف اجملاىدين لقادة كلمة جلمع سابقةً  زلاولةً  أذكر أف ىنا ادلفيد ومن ، مؤامراهتم
 السعي من أشهر وبعد -اهلل رضبو- عزاـ عبداهلل الشيخ مع هبا قمنا قد دبوضوعنا، صلة ذات مهمة

 وبعد الوحدة، دوف ربوؿ أهنا بعضهم يدعي كاف اليت العقبات وإزالة بينهم، الوحدة لتحقيق
 - اهلل رضبو - عبداهلل الشيخ خلصها نتيجة إىل توصلنا حىت وىكذا أخرى، عقبة يدعوف إزالتها
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 حاكم يتنازؿ أف ديكن ىل: " فقاؿ باإلمارة األمراء وتعلق ادلهمة صعوبة على للتدليل بكلمات
 إجابة فكانت "، ووحدهتا؟ األمة اجتماع أجل من العكس أو األردف حلاكم حكمو عن الرياض
 ".صحيح والعكس حلكمتيار أو لرباين سياؼ يتنازؿ لن كذلك: " فقاؿ ديكن، ال: اإلخوة

 

 وىو والقدر السن كبار من وكاف القيادات ىذه يف جداً  سديد رأيٌ  اجملاىدين ألحد كاف ولقد
 أوصل أف وسأحاوؿ فيهم، قولو شدة من ننفر وقتها وكنا الناس، مع احلياة يف طويلة ذبربة صاحب

 الشخصية ومصاحلهم ، زعامتهم هتمهم ذُبار القادة ىؤالء أف: " وخالصتو إليكم قولو بعض
 لألشخاص الصحيح للتصور إدراكنا أخَّر شلا فيهم كالمو نصدؽ ال وكنا ،" القضية على مقدمة

 الوقائع وتتابع األياـ مرور مع مث ، عظاـ مضار من ذلك على يًتتب ما خيفى ال و واألحداث،
 نتوقعها كنا ما أموراً  لتؤكد األحداث جاءت بل بعضهم، يف قولو وتصدؽ تتضح األمور بدأت

 بقيادة الشماؿ ربالف أف علم قد فكلكم اليـو وأّما األياـ، تلك يف ذبربتنا ولقلة سننا لصغر أبداً 
 يف اليـو احلاؿ وكذلك أفغانستاف، يف اجملاىدين ضد ألمريكا ومناصرين أعواناً  صاروا وسياؼ رباين

 بواح كفرٌ  وذلك ادلسلمُت، على أمريكا تناصر ادلقاتلة اجلماعات وبعض اإلسالمي فاحلزب العراؽ
  .العظيم العلي باهلل إال قوة وال حوؿ وال صراح وردة

 ويصححوا قادهتم من يتربؤوا أف ، ادلقاتلة الفصائل وتلك اإلسالمي احلزب أعضاء على فيجب
 باجملاىدين وليلتحقوا ادلنافقة، القيادات ىذه فليعتزلوا ذلك تعذر فإف ، وصباعاهتم أحزاهبم مسار

 بواسطة األفغاف قادة إلقناع قبل من كبَتة جهوداً  أمريكا بذلت ولقد ، الرافدين بأرض الصادقُت
 والعلمانيُت الشيوعُت مع أي وطنية، وحدة حكومة يف للدخوؿ آباد وإسالـ الرياض حكوميت

 يتيسر حىت الرمسيُت، غَت العلماء من رجاذلا ببعض الرياض واستعانت ، الغرب من جاؤوا الذين
 اجلهاد، على للناس احملرضُت ادلؤثرين اخلطباء من كانوا وىؤالء ، اجملاىدين صفوؼ اخًتاؽ ذلم

 يتحدوا أف األفغاف قادة من طلبوا احملدد الوقت يف و اجملاىدين، لقادة الطائلة األمواؿ وحيضروف
 بأهنم حقيقتهم على ظهروا وعندىا الوطنية الوحدة دولة مسمى ربت والعلمانيُت، الشيوعيُت مع

 عندما وذلك اجملاىدين قادة بُت الوحدة مشروع بتعطيل فقاموا ، الطاغوت ورجاؿ سوء علماء
 وعدوه، دبا لو يفوا مل مث ألفغانستاف رئيساً  ليكوف يدعموه أف ووعدوه ، طائلة بأمواؿٍ  أحدىم أغروا
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 هناية يف لنا اتضح كما كثَتاً  الوحدة أمر يف ماطلنا الرئاسة لكرسي الوعد ىذا أجل من ولكنو
 دلتابعة بيشاور إىل بنفسو جاء الذي الرياض استخبارات رئيس عند قراره رىن قد كاف أنو ادلطاؼ

 من معروفُت غَت عادلَُِت  القائد ىذا إىل رسولو وكاف الباكستانية، االستخبارات مع بالتعاوف األمر
 وإسالـ الرياض لضغوط نتيجة ذلك على وافق قد القادة معظم أف العلم مع الرمسيُت غَت العلماء

 .للتفصيل يتسع ال وادلقاـ األمر ىذا إلفساد جهود بُذلت وعندىا آباد،

 

 كثَت مع اخلبيثة أدوارىا بنفس تقـو اليـو إىل زالت ما الرياض حكومة فإف بالبارحة الليلة أشبو وما
 أسباب من كاف ولقد عليهم، اهلل فحسبنا أمتنا يف اجملاىدين وقادة اإلسالمي العمل زعماء من

 من كثَت على ويصعب بأيديهم كاف الوحدة قرار أف األفغاف، قادة كلمة صبع زلاوالت فشل
 القائد على فتتلبس ادلعادلة، تلك يف طرفاً  ىم كانوا إذا األمة و اجلهاد مصلحة يُػَقدِّروا أف الناس

 لنصرة اجملاىدين عمـو يقود من أفضل وحزبو ىو أنو ويعتقد باخلاصة، العامة األمور األمَت أو
 يرى وال واألحزاب، القادة من غَته أخطاء عنده وتتضخم باإلمارة سبسكو يزداد ىنا ومن الدين،
 فال القاضي ىو الوقت نفس ويف عليو، ادلدَعى ىو يكوف احلالة ىذه فبمثل ، وحزبو نفسو أخطاء

 عليو جيتمع قد آخر أمَت لصاحل والتنازؿ اإلمارة اعتزاؿ بوجوب نفسو على حيكم أف يستطيع
 يف التدبر وعند بالدنا يف والرؤساء ادللوؾ كحاؿ ادلصيبة ىذه يف وحاذلم ادلسلمُت، معظم

 أمور حوؿ تدور معظمها وإف ، الكلمة اجتماع لتأخَت تنهض ال أهنا يتبُت وأعذارىم اعًتاضاهتم
 والعرض والنفس الدين وأمهها الضروريات ضياع إىل أدى ذلك على إصرارىم لكن لْلمارة ربسينية

 وهنبت األعراض وانتهكت الدماء وسفكت الطرؽ وقطعت الفساد وساد كابل يف الكفر فظهر
 بينما صليب السابق للرئيس كابل يف حقيقة العليا الكلمة وكانت اجملاىدين ريح وذىبت األمواؿ

 وبقي ، اإلسالـ شريعة سيقيموف وأهنم كابل حكاـ ىم أهنم أحزاهبم أعضاء يومهوف األحزاب قادة
 دينهم يبيعوا أف رفضوا الصادقُت من عدداً  ولكن األكاذيب ىذه يتقبلوف أحزاهبم أعضاء من كثَت

 .القطيع يساؽ كما يساقوا وأف األنعاـ عن األناـ دييز ما يعطلوا أف ورفضوا قليل الدنيا من بعرض

 ُحسن بُت يفرؽ وأف يعطلو وال عقلو ويُعمل يتدبر أف اجملاىدين األخوة من أخ كل على فينبغي
 يكوف أف عن ويًتفع اإلسالـ دبيزاف والرجاؿ األمور يزف فطناً  َكيِّساً  يكوف أف وبُت بالقادة الظن
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 ضد يناصروهنم كابل يف ورباين كسياؼ القادة مع بقوا فالذين ، بصَتة غَت على القادة يتبع إمََّعة
 نواقض من ناقضٌ  وذلك ادلسلمُت على الكفار ظاىروا قد ىؤالء حصل الذي كل بعد ادلسلمُت

 الشرؾ من ويتربؤوا قلوهبم يفتشوا أف عليهم فيجب بالقادة ظنهم حسن ذلم بعذر وليس الدين
 لقادهتم لتعصبهم السبيل سواء عن ضلوا الناس من فكم ، جديد من اإلسالـ يف ويدخلوا وأىلو

 (السَِّبياَل  فََأَضلُّونَا وَُكبَػرَاءنَا َساَدتَػَنا َأطَْعَنا إِنَّا رَبػََّنا: )تعاىل اهلل قوؿ وليتدبروا ىدى بغَت وكربائهم

 اجملاىدين قادة أبرز كاف سياؼ فهذا بقادهتا أو األحزاب بأمساء اإلخوة ينخدع أال الِعرَب  ومن
كفُر  وذلك ادلسلمُت على أمريكا أعاف مث اإلسالمي االرباد حزبو واسم والبصر السمع ِملء وكاف

 (ٗادلؤامرات: ص إلحباط )السبيل  بواح...( 

َقاـ َىَذا يف كلمتو األخَتة لألمة ادلسلمة: )َويف  -رضبو اهلل-وقاؿ 
َ
 تَأِسيسَ  بَِأفّ  الّصاِدِقُتَ  أُذَّكرُ  ادل

سِلَمةِ  لِلشُُّعوبِ  َوادلُشورَةِ  الرّأيِ  لَِتقِديِ  رَلِلسٍ 
ُ
َحاِورِ  صَبيعِ  يف  ادل

َ
ِهّمةِ  ادل

ُ
 َما َوآَكدُ  َشرِعّي، َواِجبٌ  ادل

 َوذَلُم الظَّاِلَمة، األَنِظَمةِ  َىِذهِ  اسِتئَصاؿِ  ِبَضُرورَةِ  ُمَبكرًا َنَصُحوا َقد اّلِذينَ  الغُيورِينَ  بَعضِ  َعَلى َيُكوفُ 
سِلِمَُت، صَبَاِىَت َبُتَ  َواِسَعةٌ  ثَِقةٌ 

ُ
 َىيَمَنةِ  َعن بَِعيًدا َسرِيًعا َعنوُ  َواإِلعاَلفُ  ادلشُروعِ  هِبََذا البدءُ  فَػَعَليِهم ادل

سَتِبّديَن، احُلّكاـِ 
ُ
يعَ  َتشَملُ  ُمتَػَوازِيَةٍ  خِبُطُوطٍ  لِلَعَملِ  ِلأَلحَداثِ  ُمَواِكَبةٍ  َعَمِلّياتٍ  ُغرَفةِ  َوإِنَشاءُ  ادل  صبَِ
 اأَلحَباثِ  دبَرَاِكزِ  َوااِلسِتَعانَة األُمَّة، َىِذهِ  يف  النػَُّهى ويل أُ  ُمقتَػَرَحاتِ  ِمن ااِلسِتَفاَدةِ  َمعَ  األُّمةِ  َحاَجاتِ 
َُؤىََّلة،

 َويَػتَػَعّرضُ  طَُغاهِتا، إِلسَقاطِ  ُتَكاِفحُ  اّليِت  إِلنَقاِذ الشُُّعوبِ  ادلعرَِفةِ  أَىلِ  ِمن األَلَبابِ  َوأُويل  ادل
 الّثورَةِ  حِلَِمايَةِ  ادلطُلوبَةِ  بِاخلُطواتِ  أَرَكانِوِ  وبَعضَ  احلَاِكمَ  َأسَقَطت اّليِت  الشُُّعوبِ  َوتوِجيوِ  لِلَقتِل، أَبَناُؤَىا
 .أَىَداِفَها َورَبِقيقِ 

 قَبَلَها، يَلَزـُ  َوَما الصِّفرِ  َساَعةِ  لَِتحِديدِ  بَعُد، ثَورَاهتا تَنطَِلق مل اّليِت  الشُُّعوبِ  َمعَ  التّػَعاُوفُ  وََكَذِلكَ 
ـُ  لِلّضَياِع، الُفرَصة يُػَعرِّضُ  فَالّتَأخُّرُ   رِيَاحَ  أَفَّ  َوَأحسبُ  الّضَحايَا، َعَددِ  ِمن يَزِيدُ  أََوانِوِ  قَبلَ  َوالتػََّقدُّ
 َوأَف يَلَزـُ، َما ِلأَلمرِ  يُِعدُّوا أف الّشَبابِ  َعَلى فَينَبِغي -اهللِ  بِِإذفِ - بَِأسرِهِ  اإِلساَلِميّ  الَعاملَِ  َستَػُعمُّ  الّتغيَتِ 

بَتِعِدينَ  الّصاِدِقُتَ  اخِلربَةِ  أَىلِ  َمُشورَةِ  قَبلَ  أَمرًا يَقَطُعوا اَل 
ُ
 الظّاِلِمُت، َوُمَداَىَنةِ  احلُُلوؿِ  أَنَصاؼِ  َعن ادل

 :ِقيلَ  َوَقد

حلُّ  َوِىيَ  أَّوؿٌ  ُىوَ * * *  الُشجَعافِ  َشَجاَعةِ  قَبلَ  الرَأيُ 
َ
 الثّاين( ادل
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: )نعم لينجح اجلهاد ينبغي أف خيرج من بوتقة التنظيم -حفظو اهلل–قاؿ الشيخ أبو زلمد ادلقدسي 

ثششغ ثمبء إٌخجخ اٌزٟ رغمٝ ٌزحى١ُ اٌشش٠مخ يف ليتسع لعمـو األمة 
 (دفخ اٌزٛع١ٗ ٚاٌم١بدح حشاعخ ٌٍضّشح

 يف اهلل سنة ورأى األحداث، تسارع إىل نظر من: )-اهلل حفظو– الفلسطيٍت قتادة أبو الشيخ قاؿ
 االدياف عالئم تصنع كيف رأى مث القرآف، قاذلا كما الفجأة سنة يف اهلل قدر ورأى الظادلُت، ضرب

 نصر يف اهلل تدبَت أف علم رمضاف، يف اهلل على مسبوؽ غَت إقباؿ ِمن كاف ما وخاصة النفوس، يف
 .. زلالة ال آت ورفعتو الدين

 من لطائفة ال األمة لعمـو الشامل اإلذلي بالقدر ربطو ىو األمر ىذا دلعرفة مطلوب ىو ما
 وعتاد، وعدد أسلحة ترسانة مع احلجم، كبَتة دوؿٌ  فعدّونا اجلماعات، من جلماعة وال الطوائف،

 األمة ىذه نفَت من ينطلق إمنا يهود دولة وإزالة اهلل حكم وعودة النصر لتحقيق احلق نبوءات فمثل

 صبعت لو ولذلك ،ادلؤمنُت يفرح الذي اهلل لقدر يسوقوهنا صبحلني لبدح حتذ صبعاء ادلسلمة
 زلادة من عليو ذبرؤ صارت ودبا داخلها، صبيانية أخطاء من تقًتؼ دبا األنظمة سقوط تسارع بُت
 اهلل لشرع ومضادهتا كفرىا كشف يزيد ودبا اإلذلية، احلجة عليها يقيم شلا وشرعو، ودينو اهلل

 تنقلب أف صوره بعض يف النصر وىذا قريب، النصر بأف إذليِّا تدبَتاً  ىناؾ أف يعلم األمة ومصاحل
 .. مسلم كل يؤملو ما وىذا ادلؤمنُت، بيد لتكوف وزواذلا  ومؤثرة نظم

 شباب يف شليزة وعودة ادلراقبة ادلسلمة اجلموع ذبتاحو الذي الوعي وبُت األمر ىذا بُت صبعت إذا
 .. تعاىل اهلل بإذف قريبا الوعود سيحقق إذلي دبكر ربانية صناعة أف بوضوح رأيت االسالـ،

 كفري وتبجح طغياف من تراه وما كلها، ادلسلمة اجلماعات حركة يف أفق انسداد من تراه ما
 أف يُدّلك ىذا كلُّ  البعض، نفوس يف يأس من تراه وما ينازعهم، من يعد ومل األرض ملكوا وكأهنم
 اإلقرار وجو على بل فقط، التعبد وجو على ال تقوؿ أف احلبيب أيها تذكر ولكن قريب، الفرج
 ! وحده األحزاب وىـز: وعاينتو رصدتو بواقع

: أمنيتو فيها الصادؽ ادلسلم حيقق اليت الفنت وستحدث النظم، وستسلم اجلموع، ستدخل: ترّقب
 .. إليك أرواحنا بعنا إنا اللهم
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 (يصدقك! اهلل فاصدؽ األبواب، على إهنا

 أرى وال وصادقُت، صرحاء نكوف حىت: الكري : )أخي-تقبلو اهلل–وقاؿ الشيخ عطية اهلل اللييب 
 الصفوؼ سبايز اذباه يف تسَت فًتة منذ بدأت األرض على األمور ألف ىنا، الصراحة يف ضررًا

 دبا الواقع نواجو أف علينا بل نتعامى، أو أعيننا نغمض أف نستطيع فال واستقطابات، وانقسامات
 .اهلل أرانا

 ىناؾ دائما ولكن..  للمؤمنُت والذلة والتنازؿ والتغاضي والتعايف مطلوب، ادلؤمنُت بُت التصاحل
 قيل وقد حدوده، لو شيء فكل ادلخلوؽ، أمر من شيء كل يف وىذا ضبراء، وخطوط حدود
 األغلبية وجو على صحيح كالـ وىو ،«ضده إىل انقلب حد عن زاد إذا الشيء إف: »أيضا

 بل صالح معها يتحقق وال فساد إىل تصَت ما غالبا ادلطلوب احلد على الزيادة أف دبعٌت واإلصباؿ،
 .الضرر هبا يقع

 ميىٓ أ١ِٕخ، أ٠ذٞ يف رىْٛ أْ ثذ ال اجلٙبد سا٠خ إْ ،الكري أخي
 والصرب، العزائم وأىل والتقوى الديانة ومتانة الصدؽ أىل من أناس ،اجلٙبد لٍٝ ائزّبٔٙب

 طفولة، مرحلة يف ليست فهي وذبارب، خربات عندىا وتراكمت وعانت جرَّبت اإلسالمية واحلركة
 من حظا اهلل وآتاىا واستوت، أشدىا بلغت قد شديدة، سديدة راشدة بالغة اهلل حبمد ىي بل

 .العادلُت رب هلل واحلمد طيبا احلكمة

 يف وتضعها رايتها يف بسهولة تفرط اليـو اجلهادية احلركة أف أستبعد معرفيت حبسب شخصيا فأنا
  ىذه؟ األمينة غَت األيدي ىي ما.!! أمينة غَت أيدٍ 

 األمور بزماـ ديسكوا وأف اجلهادية، واحلركة اجلهاد يقودوا أف يريدوف أناسٌ  -العزيز أخي يا- يوَجد
 اجلهادية واحلركة ذلك، نعرؼ وضلن لذلك، ادلؤىالت عندىم ليس لكن الراية، بأيديهم وتكوف
 أف ديكن فال لك، قلت كما الشأف هبذا كامال وعًيا اهلل حبمد واعية وىي جيدا، ذلك تعرؼ
 الراية تسّلم مث اجلليلة التضحيات وتقّدـ وتعاين وتكافح وتناضل وتبلي اجلهادية احلركة ذباىد

 من مبٌت اإلنسافُ  يفهم حىت األمهية، غاية يف نظري يف نقطة ىذه عليها، يُؤسبن ال دلن بسهولة
 .خلفية عنده وتكوف الصراع مباين
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 ديكن َمن إىل زمامها تسلم واإلصلاز والرقيّ  والوعي النضج ىذا بعد اجلهادية احلركة أف أتوقع ال
 أف -واالمتحانات التجارب تعطيو وما وادلسببات األسباب يف النظر يعطيو ما حبسب- منو ويُتَوّقعُ 
 احللوؿ بأنصاؼ ويرضى العدّو، من لو يُلقى الفتات من بشيء غدٍ  بعد أو غًدا يرضى

 .!والتسويات

وتؤدة،  مهلٍ  على ماضية وىي وستصرب، أمرىا من بصَتة على وىي واضح طريقها اجلهادية احلركة
 من يضرىم ال: )-وسلم عليو اهلل صلى- النيب حديث وحيدوىا تلتفت، ال رِسلها، على ونافذة
 ،[ٗ٘: ادلائدة{ ]اَلئِمٍ  َلْوَمةَ  خَيَاُفوفَ  َواَل : }- وتعاىل سبحانو - اهلل وقوؿ( خالفهم من وال خذذلم
 التفاصيل وتستكمل التفاصيل، من كثَت مع إصباليا تصّورًا مسَتهتا دلراحل ومتصّورة ىدفها، تعرؼُ 

 .هلل واحلمد نقص يف وليست يـو كل ازدياد يف وىي التجارب، عندىا وتًتاكم األثناء، يف

 على وُجدد طارئوف جهاًدا، مّسي إف حىت أو «ادلقاومة» يسمى ما إطار داخل من أناس ىناؾ
 ومتقلبوف، الرسوخ، إىل يفتقدوف اجلهاد منهج وعلى اجلهاد فقو وعلى اجلهاد، طريق وعلى اجلهاد

 ما أشبو وأحواؿ ظروؼ أصلبتهم بل الِصعاب، األياـ تنجبهم ومل احلقيقي احملك على يوضعوا ومل
 فيها أنفسهم ووجدوا فيها ُوِجدوا ،- وتعاىل سبحانو - اهلل بقدر شيء وكل ،«االتفاقية» بػ تكوف

 أْ ٌٍغ١ّك حك.! الراية على تأسبنهم أف اجلهادية للحركة ديكن كيف ىؤالء قيادات،
 .أٔفغُٙ لذس ٠مشفٛا أْ ٘ؤالء ألِضبي أ٠عب حك ٌىٓ ٠ٚغبُ٘، دنب٘ذ

( مقاومة وحىت جهاد يسمى ما كل عن خارج) أصال اجلهادية ادلنظومة خارج من أناس وىناؾ
 ديكن ال كقيادة أنفسهم ويفرضوا بُعدٍ  عن اجلهادية احلركة ويقودوا األمة يقودوا أف أيضا ويريدوف
 الُرشد ىذا بعد اجلهادية احلركة فيهم تنخدع أف أبًدا أتوقع وال مقبوؿ غَت أيضا ىذا ذباوزىا،
 احلركة تقبل لن ادلتواضعة؛ معرفيت حسب: ووضوًحا صراحةً  أكثر لنكن أخي؛.. !  هلل واحلمد

 اإلخواف» لػ القيادة تسّلم أف ادلعاناة، وىذه التجارب وىذه والنضج الوعي ىذا بعد اليـو اجلهادية
 كبَت إىل ربتاج ال واضحة عباريت تكوف أف وأرجو واضح، ىذا وشاهبهم، قارهبم َمن أو «ادلسلمُت

 .!وربرير شرح
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 اٌفىش ِٓ أخالغ ألٔبط اٌم١بدح رغٍُ أْ اجلٙبد٠خ احلشوخ رمجً ٌٚٓ
صٛا مل ٚغريٖ، ٚاٌمِٟٛ ٚاٌٛؼٕٟ ٚاٌجمضٟ اإلخٛأٟ

ّ
ّح
ُ
 ع١ذا، ٠

ا، ثُٙ اٌٛصٛق ذنصً ٚمل
 
 اٌصغريح االِزحبٔبد ثمط لٕذ ثً ع١ذ

 شٙش٠خ اِزحبٔبد يف ثمعُٙ عمػ ثً ٚاٌشوبوخ اٌعمف ُِٕٙ ـٙش
 لٍٛثٕب لٍٝ ٠شثػ أْ - ٚرمبىل عجحبٔٗ - اهلل ٔغأي.. !  ٚٔصف١خ
 رٌه لجً ٠مبف١ٕب ٚأْ ا١ٌمني ٠ٚشصلٕب احلك لٍٝ ٚإ٠بوُ ٠ٚضجزٕب
 .آِني..  ٚثمذٖ

 الرّدة دوؿ يف الفنادؽ أفخم بُت متنقلُت يعيشوف ألناس الراية تسلم أف اجلهادية احلركة تقبل ولن
 اللقاءات يف ويشاركوف عندىم، علنا ادلؤسبرات يعقدوف الدوؿ، تلك حكومات من عنهم مرضيِّا

 يف ويبشوف ويقّبلوهنم باألحضاف، ادلرتدين وأئمة الطواغيت ويُعانقوف الطاغوتية واالجتماعات
فيهم  ويرجوف جهودىم وعلى عليهم ويُثنوف ادلودة، ذلم ويظهروف الودود، األخ بشاشة وجوىهم

 ... ! إخوة ويعتربوهنم احلل، من جزءًا ويروهنم هبم ويستنجدوف اخلََت،

 اجلهاد حيفظ أف - وتعاىل سبحانو - نسألو أمره، على غالبٌ  واهلل أعلم، واهلل شلكن، غَت ىذا
 وما بعدىا ٜٜ٘/ٕ( اجملموعة الكاملة .شر ذي كل شر ويقيهم واجملاىدين

 

ىذا غيض من فيض من كالـ علماء وقادة احلركة اجلهادية يف ىذا الضابط اذلاـ الذي جيب أف 
ذلذا فهذا الضابط دبنزلة صماـ األماف  احلديث عن جهاد األمةيوضع يف مقدمة االعتبارات عند 

 .-بإذف اهلل-وضباية لو من االضلراؼ اجلهاد 

 

كما أنو عند احلديث عن جهاد األمة وإشراكها يف الصراع وتفجَت الطاقات الكامنة يف داخلها ال 

 ثش اٌمم١ذح اٌمزب١ٌخ اٌغ١ٍّخ ادلٕجضمخ ِٓقضية و  ضابط بد من الًتكيز على
يف ٔفٛط أثٕبء األِخ  اٌشبٍِخ اٌمم١ذح اإلعال١ِخ اٌصح١حخ
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ادلٕٙظ اٌشاشذ  صٛاثذ ٚاحلفبؾ لٍٝ رشث١خ ساشذح ٚرشث١زُٙ ل١ٍٙب
 :-فرج اهلل عنو–قاؿ الشيخ أبو مصعب السوري أصٕبء رٌه 

 الراحلة على الراحل يستطيع فهل. باجلمل اجلسد فشبو سناـ، ذروة: ىنا الذكرى وأعيد )قلت
 يكن مل إذا شحم، قطعة على يرربل وكيف! ؟!ذروتو؟ ارتقى ولو حىت سناـ رلرد على السفر
 !.راسخة؟ أعمدة على قائمً  متكامل، جسد على مستوياً  السناـ

 :اخلالصخ إىل أصً ٕٚ٘ب..  بُت األمر

 لم١ذح ٚال..  لزب١ٌخ عٙبد٠خ لم١ذح ثال رمبىل اهلل أِش وّب عٙبد ال
  مل ِب ع١ٍّخ، صح١حخ لزب١ٌخ عٙبد٠خ

َ
 اٌمم١ذح أعظ لٍٝ رب

 .صح١حخ وبٍِخ شبٍِخ رشث٠ٛخ ثؽش٠مخ. اٌىبٍِخ اٌشبٍِخ اإلعال١ِخ

 اجلٙبدٞ، ٌٍز١بس اٌزٕف١ّ١خ ادلىٛٔبد ِٓ وضري لٓ غبة ِب ٚ٘زا
 .األخريح أشٛاؼٗ يف ٚالع١ّب

 ثأِظ فئٕٔب اجلٙبد٠ني ِٓ األٚي اٌشل١ً ِمفُ ِعٝ ٚلذ ٚا٢ْ
 أعظ لٍٝ ادلمجٍخ ادلشحٍخ يف اجلٙبدٞ اٌجٕبء إلبدح إىل احلبعخ
 . ع١ٍّخ

 ٚعمٍٙب إٌفٛط يف ٚوّبذلب ثشّٛذلب اإلعال١ِخ اٌمم١ذح ثٕبء ٚ٘ٛ
 ٚ. ل١ٍٙب ِٕٙب وفشق اٌمزب١ٌخ اجلٙبد٠خ اٌمم١ذح ٚثٕبء. ل٠ٛخ ساعخخ

 .اهلل سمحخ رزذاسوٕب مل ِب اٌىٛاسس ٚاهلل فئٔٙب إال

 لبلذح، ع١غمٍٙب األِخ لٓ اٌمزب١ٌخ اجلٙبد٠خ اٌمم١ذح غ١بة إْ
  خبئشح،

 
 . غضبء

 
 ِٓ اٌمٛادٞ ٚاٌىالة اٌعٛاسٞ اٌزئبة رزٕب٘جٙب لصمخ

 األلفُ، عٛاد٘ب ألْ لصمزٙب، إىل األُِ رذالذ أْ ثمذ. ٕٚ٘بن ٕ٘ب
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 لذ. اٌغ١ً وغضبء غضبء صبسٚا..  ٚعٙالء لٍّبء ، ٚحمىِٛني حىبِب  
 األِخ ٘زٖ حت١ب ٌٚٓ(. ادلٛد ٚوشا١٘خ اٌذ١ٔب حت) اٌٛ٘ٓ؛ ظشثُٙ
 ٚادلشب٠خ، ٚاٌذلبح اٌمٍّبء ذنٍّٙب لزب١ٌخ عٙبد٠خ ثمم١ذح إال ٚرمبَٚ،
 ٘زٖ يف ٠ٚضسلٛٔٙب ادلغٍّْٛ، ٚادلضمفْٛ ٚادلفىشْٚ ٚاألدثبء، ٚاٌىزبة
 لٍٝ اٌشجبة ِغريح إٌخجخ ٘ؤالء ١ٌمٛد. ٌٍٕٙٛض اٌزٛالخ األِخ
 .حغٕخ ٚثمذٚح ٚثصريح، لٍُ

 أفعاؿ وردود وعواطف عسكرية، قتالية ثقافة باألحرى أو جهادية، وشلارسات مقاومة وجود وإف
 ... األمة شباب لدي واحلماس والنخوة والشرؼ الكرامة نتيجة

 والدين العقيدة مشوؿ من صحيحة أسس على تنب مل جهادية، قتالية ومبادئ ثقافة وجود إف
 أحيانا اجلهاد عن القعود كوارث من أشد بكارثة لينذر واالحتالؿ؛ القهر ظروؼ ظل يف ،وسبامو

.. 

 نتيجة ،.ادلصائب أفظع مسارىم يف ويرتكبوف ،العدو يضربوف مقاتلُت أيدي يف السالح وجود إف
 وادلقاومة واجلهاد األمة على بالضرر يعود أف ادلمكن من ادلتكاملة الًتبية وغياب بالعقيدة اجلهل

 .إليو نصبو ما وكل

 اخليانات حصوؿ يسبب وقد. والنابل احلابل واختالط والفنت، اذلرج إىل األمور تسَت وقد
 إذا آمنوا الذين أيها يا: }تعاىل اهلل أمر قد و. بياف غَت على الواعي غَت والضرب. والًتاجعات

 .. {. فتبينوا اهلل سبيل يف ضربتم

 من. قطاع كل يف العدو وعمالء. منخور اإلسالمي والصف يقظ والعدو. صعبة الظروؼ إف
 .إليهم يشار أف من أكثر..  كثر األغراض وأصحاب وعلماء ومثقفُت حكاـ

. ناعق كل وراء وجيروف الناس ويتعصب األفعاؿ، ردود وتقع الثارات، فستقـو الفوضى دبت وإذا
 .جهاد وال مقاومة ذلك مع تستقيم ولن
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 ِٓ ِز١ٕخ أعظ لٍٝ ث١ٕذ صح١حخ، عٙبد٠خ لم١ذح ثال لزبي فال
 ٚحتفؿ ٚرعجػ األحىبَ، ا١ٌمني رضجذ. شبٍِخ إعال١ِخ لم١ذح
. ٚاٌصذ٠ك اٌمذٚ ِك ٚششائمٗ ٚآداة ٚأحىبَ اٌمزبي أخالق األخالق،

 ِٚالحُ ٘شط لزبي ٚإِب. د٠ٓ أعظ لٍٝ عٙبد فئِب..  وبًِ د٠ٓ إٔٗ
 .ِٕٙب اهلل ألبرٔب فنت
 وكل. وادلقاومة اجلهاد قيادة لساحة بالنزوؿ اإلسالمية، الصحوة وقادة العلماء، مسؤولية تأيت وىنا
 .. نفسو حسيب امرئ

 واجلهاد. بصَتة على والعمل. بصَتة على والدعوة البالغ على أعنا اللهم..  فاشهد بلغنا قد اللهم
 (ٜٙٔ: ص) العادلية اإلسالمية ادلقاومة دعوة) .(بصَتة على سبيلك يف والشهادة. بصَتة على

 ادلنهج السليم أثناء حشد األمة:  ثوابت يف ضرورة احلفاظ على -فرج اهلل عنو–وقاؿ أيضا 

 ادلغبط دْٚ ادلمبِٚخ أعً ِٓ األِخ حشذ ِٕٙظ الزّبد: )رابعاً 
 :ادلٕٙظ ثضٛاثذ

 بعض يف أمسيتو ما وىو. رلاذلا يف يناقضها ما خطأ بإثبات إال ما، نظرية صحة إثبات ديكن ال
 .كلها الدعوات يف معتمد مبدأ وىو(. والبناء اذلدـ مبدأ) بػ القددية زلاضرايت

 :ذلك على يقـو اإلسالـ دعوة فأساس

 (. ٕٙ٘: البقرة( )اْلُوثْػَقى بِاْلُعْرَوةِ  اْسَتْمَسكَ  فَػَقدِ  بِاللَّوِ  َويُػْؤِمنْ  بِالطَّاُغوتِ  َيْكُفرْ  َفَمنْ )

 

 ادلبدأ ىذا وينسحب. بو والكفر بالطاغوت اإلدياف ىدـ على إال باهلل، اإلدياف يبٍت أف ديكن فال
. والصواب اخلطأ رلاالت إىل. والباطل احلق رلاالت من. التناقض يف مستوى أقل ىو ما على
 .خاصة واحلركة العمل رلاالت يف اجتهادية افًتاضات وىي
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 وقل. احلل ليس الربدلاف أف بإثبات إال. أزماتنا من للخروج احلل ىو اجلهاد أف إثبات ديكن فال
 .اإلسالمية الصحوة سوؽ يف ادلطروحة ادلتعددة األساليب عن ذلك مثل

. دعوات فالتجارب. ادلسألة حساسية تشتد وتقييمها التجارب باستعراض األمر يتعلق ما وعند
 الدعوات أف حساسية، ىذا من وأكثر. أصحاهبا حساسية يثَت ونقدىا. ومناىج أفكار والدعوات
 ويستفز بالعدواف، الشعور يثَت بل. أكرب حساسية يثَت وانتقادىا. عاملُت وأعماؿ ،ورموز أشخاص

 .للرد

 دعوة) فنظريات. اإلسالـ قواعد وفق اخلالؼ وأدب اخلالؼ أصوؿ إىل العودة من بد ال وىنا
 ىذه يف حشده ادلفًتض احلرب خط مكونات شرائح سلتلف مع تقف( العادلية اإلسالمية ادلقاومة

 .ومستوى خالؼ اختالؼ، مستوى: التعارض من مستويُت أماـ أعدائها مواجهة يف األمة

 

 بعض فيهم دبن ذلك غَت يرى ومن فنحن الفكرية وادلنهجية العقدية ثوابتنا ديس دلا التعرض ففي
 خالؼ. خالؼ رلاؿ يف وإعالمها ومدارسها ومناىجها اإلسالمية الصحوة وحركات مكونات

 وليس تضاد خالؼ رلاؿ ىو( والدديقراطيُت الربدلانيُت) اإلسالميُت وبُت بيننا مثال فالفارؽ. تضاد
 .مقبوؿ تنوع اختالؼ

 .ادلنهجية ادلشاكل من نظائره يوضح اإلشكالية الصارخ ادلثاؿ ىذا أف وأظن

 اإلسالمي، العمل ومدارس اجلهادي التيار ضمن ادلواجهة، وآليات العمل، أساليب ديس ما وأما
 .العالج وسائل يف اختالؼ فهو. مفيد وردبا شلكن، تنوع اختالؼ رلاالت يف فنحن

: ص) العادلية اإلسالمية ادلقاومة ( دعوة.األقل على جيب ما ىذا أو. أقل احلساسية تكوف ردبا وىنا
ٛٚٙ) 

 

لم واحلكمة واخلربة يف ىذا أىل الع ا ألعداء الدين أمر ال خيتلف فيوإذف إشراؾ األمة يف جهادن
 ىذا الباب واليت أشرنا إىل أمهها فيما سبق..الشأف ضمن الضوابط واألصوؿ اليت ذكروىا يف 
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 ٌٗ حبٌزبْ: األِخ يف عٙبد ادلمزذ٠ٓ إششانٚ
أف يكوف لألمة أماـ وسلطاف يقودىا بشرع اهلل فهنا تشًتؾ األمة صبيعا بشىت  الحالة األولى:

مذاىبها العقدية والفقهية ربت رايتو وتلتـز أمره وأمر نوابو يف ادلعروؼ يف جهاد العدو الصائل على 
 بيافكثَت تفصيل و لت حباجة األمة وىذه مسألة واضحة ليس

 أو... صباعات أو إمارات وأوسلطاف بل تكوف طوائف أف ال يكوف لألمة إماـ  الحالة الثانية:

لتوحد واالجتماع فهذا من الواجبات يف  صبيعا جبهاد ىذا العدو مع السعي إىل افهنا تشًتؾ األمة 

ثً رغزّش األِخ ذلك إف مل يتم ذلك فال يتوقف اجلهاد بسبب كل وقت وحُت ف
فاجلهاد  اٌصبئًجبٙبد٘ب ٌٍمذٚ ٚأفشاد٘ب مبخزٍف ِزا٘جٙب ٚمجبلبرٙب 

 عديدة من زلطات وىذا ما حدث يفقد تعُت على كل من ينتسب إىل اإلسالـ من ادلكلفُت بو 
 (ٕٔ: ص) التوحش قاؿ الشيخ أبو بكر ناجي يف كتاب إدارة صراع األمة مع ادلعتدين عليها

 سقوط عند العصيبة الفًتات حاؿ عديدة، خاصة حاالت ففي اإلسالمي تأرخينا مدار على )أما
 الصليبية واذلجمات التتارية كاذلجمة خارجية ذلجمات تعرضنا خالؿ أو أخرى وقياـ خالفة
 صغَتة دويالت بإقامة بعضها وارتقى اإلدارات ىذه مثل قامت العصيبة الفًتات ىذه مثل خالؿ

 كما لذلك مثاؿ وأوضح ، خالفة مع أو أخرى دوؿ مع متجاورة دولة أو خالفة إلقامة ذبمع مث
 فًتة ىو  - أسره اهلل فك - عمر )أبو قتادة الفلسطيٍت( أبو زلمود عمر العالمة الشيخ ذكر

 : قاؿ حيث الصليبية احلروب

 ذبميعياً  أثراً  أحدثوا الذين األشخاص بعض جهة من عاجلها الزمنية الفًتة ىذه يف تكلم من أغلب)
 من أو زنكي الدين نور القائد جهة من يعاجلها كاتباً  فنرى ألعماذلم، السابقة ادلتفرقة للجهود

فيظن القارئ على غَت دراية أف ىذا اجلزء من التأريخ .. وىكذا األيويب، الدين صالح القائد جهة
اإلسالمي يف معاجلة الصليبيُت مت عن طريق الدولة اجلامعة ألمر ادلسلمُت وىذا خطأ بُت ، 

فالقارئ ادلتمعن لتلك الفًتة الزمنية يرى أف ادلسلمُت عاجلوا أمر الصليبيُت عن طريق ذبمعات 
هذه قلعة حكمتها عائلة من العائالت ، صبعت ربت إمرهتا صغَتة ، وتنظيمات متوزعة متفرقة ، ف

طائفة من الناس ، وىذه قرية ارتضوا حكم قائد عامل منهم وجاىدوا معو ، وىذا عامل انتظم معو 
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 على حقيقتها األوضاع ىذه لنا يشرح من خَت ولعل،  صباعة من تالميذه وارتضوا إمامتو وىكذا
 منقذ آؿ وعائلتو ، شيزر قلعة من ىذا وأسامة ، منقذ بن ةأسام لألمَت[  االعتبار]  كتاب ىو
 حلروب عياف شاىد وأسامة ، الصليبية احلروب يف مشهود دور وذلم ، القلعة ىذه حكاـ ىم

 .الصليبيُت ضد ادلسلمُت

 واأليوبيُت زنكي آؿ أمثاؿ الكبار القادة دور أف على التنبيو ادلهم أخرى، نقطة إىل أنتقل أف وقبل
 الدور ىو بقي فقد ذلك ومع واحد، وتنظيم واحد ذبمع يف والتنظيمات التكتالت ىذه ذبميع ىو

 .ىػ.أ(..الصليبية احلروب معاجلة يف احلق على القائمة الصغَتة التكتالت لتلك األكرب

 القياـ معها وتزامن الصغَتة وادلدف القالع بعض على سيطرت اليت الصغَتة التكتالت ىذه سبق
 الصليبية احلروب عن السطور ثنايا يف كتب ما بالتفصيل فاقرأ شئت إف)  وإهناؾ نكاية بعمليات

 اٌزٞ ٘ٛ ٚاجلٙبد اٌمٍُ ؼبئفخ ثٗ ٠مَٛ وبْ اٌزٞ اإلٔٙبن أْ تدرؾ
 رىٓ مل ثً ، رارٙب اٌىربٜ ادلمبسن ال اٌىربٜ ادلمبسن يف إٌصش حمك
 رزوش رىبد ال صغريح دلمبسن حمصٍخ إال وحؽني اٌىربٜ ادلمبسن ٘زٖ
 ( إٌٙبئٟ اٌىجري إٌصش ٌزشىً األٚىل األسلبَ وبٔذ ٌىٕٙب اٌزأس٠خ يف
 عمر للشيخ )أيب قتادة الفلسطيٍت("  سبوت ولن وسلم عليو اهلل صلى زلمد أمة تلك"  مقالة من

 ( اىػػ.عمر أبو زلمود

 

جبهاد  تقـوادلذاىب جزء من األمة  وأاإلمارات  وأاجلماعات أو  الفئات فكل فئة من ىذه
وتسعى إلعادة األمة الواحدة ربت راية السلطاف  ادلعتدين الذي ىو واجب الوقت زماف ذلك

  ..واإلماـ الواحد

األمة  أصبحت دبشروعها وعملها ىي أهنا يف وقتنا احلايل اجلماعات ف تتصور صباعة منما أوإ
صفوفها شىت ادلذاىب  وتضم يف وأحكامها يف كل صورىافتنزؿ على نفسها أحكاـ األمة 

وخاصة إذا كاف أمثاؿ ىؤالء يف  الفها يف األصوؿ الكلية اليت قامت عليهااليت زبحىت واألفكار 
 ..من احلكمة وال من الرشد هذا ليسموضع القيادة والقرار يف اجلماعة ف
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جزءا  تسعى لتكوف فاجلماعة ما زالت يف مرحلة السعي إلقامة وسبكُت الدولة اإلسالمية وما زالت
من األمة وتدافع عن األمة وفق الرؤى واألصوؿ اليت تتبناىا ووجود ىذه األفكار وادلذاىب ادلناقضة 

سيكوف  يف موضع القيادة والقرار أمثاؿ ىؤالء وخاصة إذا كاف اليت قامت عليها الكلية ألصوذلا
وتكاليف األمة وال اـ حبق لقيندىا من السلطاف والقدرة لليس عفعامال سلبيا يف كياهنا ووجودىا 

 استيعاب سلتلف التيارات وادلذاىب والعقائد اليت تستوعبها األمة صاحبة السلطافالقدرة على 
 ..والسيادة

 

اليـو فرض عُت على كل مسلم وصباعة تنتسب إىل  فالفرؽ واضح جلي بُت جهاد األمة الذي ىو
األمة اليت ما ىي إال طالئع  صباعاتجهاد وبُت  يف ظل وجود اإلماـ أو يف حاؿ غيابو إلسالـا

فلكل حلكم والسيادة تسعى لعودة سلطاف األمة الشرعي إىل ا مقاتلة ذلذه األمة ادلباركة واليت
فلننزؿ كل أمر منزلتو ومكانتو فهذا ىو  يف بعض األحكاـ والصورأحكامو وصوره وإف اشًتكوا 

 الصواب واهلل أعلم.

 

أفضل أف يف  -فرج اهلل عنو-السوري ذكر شهادة الشيخ أيب مصعب واختم رساليت ىذه  ب
يف التعامل مع قضية جهاد األمة وحشد األمة خلوض غمار الصراع ضد  ادلعاصرة اجلماعات

 : )بدا-فرج اهلل عنو-حيث قاؿ  -أعزىا اهلل ونصرىا–ىي صباعة قاعدة اجلهاد  األعداء الصائلُت
 اليت باألفكار شبيهة أسس على احلركية عملها جوانب من ثَتاك تقيم اليت الوحيدة اجلهة أف يل

 - أدركوا قد فهم (اٌمبلذح) الدْ ثٓ أعبِخ اٌش١خ رٕف١ُ ٟ٘ ، هبا اقتنعت
 ، وىل قد احمللية القطرية التنظيمات زمن أف - اهلل رضبو حفص أبو ونائبو ، أسامة الشيخ والسيما

 العدو مواجهة على األِخ حشذ: ٘ٛ اٌٛاعت ٚأْ. القادمة للمرحلة يصلح ال وأنو
 مع الصراع ببعد ىذا ودمج العرب جزيرة من إخراجهم شعار على والًتكيز بأمريكا شلثال اخلارجي

 ما ذات وىو. ادلسلمُت عمـو على أمريكا عدواف دفع وببعد. واألقصى فلسطُت حوؿ اليهود
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 ذلك منذ والكتابات احملاضرات من عددا فيو وسجلت ٜٜٓٔ سنة إليو توصلت قد كنت
 (ٜ٘: ص) العادلية اإلسالمية ادلقاومة دعوة) .(الوقت

 

 كتبو

 -غفر اهلل لو وختم لو بالشهادة–الدكتور سامي بن محمود العريدي أبو محمود الشامي 

 ٖٛٗٔاألوائل من شهر شواؿ 


