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تهنئة العيد
بسم اهلل الرحمن الرحيم

ــى مــن شــهر ذي الحجــة  ــول طاعاتهــم خــال هــذه العشــر األول ــي وأصــدق الدعــوات لهــم بقب ــا الكــرام بأحــر التهان ــة قرائن ــى كاف ــدم إل نتق
الحــرام، والتــي يكــون ختامهــا التقــرب إلــى هللا بنســك األضحيــة لمــن لــه القــدرة واالســتطاعة، كمــا اختتمهــا الحجيــج بالوقــوف فــي عرفــات، 

متضرعيــن إلــى هللا العلــي القديــر بــأن يتقبــل منهــم ومــن األمــة كامــل الطاعــات والقربــات.

ــرة  ــك كل غــال ورخيــص، تقــدم خي ــت تســير فــي طريــق الدعــوة والجهــاد، وتقــدم فــي ســبيل ذل ــد مــا زال ــا أمــل أن أمــة التوحي ونحــن كلن
علمائهــا الصادعيــن بالحــق، الذيــن مــا زالــوا مغيبيــن فــي ســجون الظالميــن، يدفعــون ثمــن الحريــة والكرامــة، وثمــن الجهــر بكلمــة الحــق 

فــي وجــوه الظالميــن المنتهكيــن لحرمــات هللا جهــاراً نهــاراً.

وتدفــع الثمــن مــن دمــاء المجاهديــن – قــادة وجنــوداً -علــى مختلــف جبهــات القتــال لمواجهــة العــدو الصائــل والمعتــدي الظالــم علــى حرمــات 
األمــة ودينهــا وكرامتهــا، وهــم يتقدمــون الصفــوف وال يبخلــون بشــيء يمكنــه أن يســاهم فــي رفــع الظلــم عــن األمــة واالقتــراب مــن النصــر 

المبيــن لديــن هللا تعالــى.
وتدفــع الثمــن فــي تقديــم خيــرة دعاتهــا والعامليــن فــي مياديــن اإلعــداد لتقديــم يــد العــون للمجاهديــن فــي ســاحات الوغــى، وهــم ال يملـّـون وال 

يكلـّـون عــن مواصلــة جهادهــم وجهودهــم مبتغيــن بذلــك وجــه هللا عــز وجــل.
تدفــع الثمــن مــن جهــود أبنائهــا المرابطيــن علــى ثغــور اإلعــام الجهــادي، يصلــون الليــل بالنهــار إلقــرار أعيــن الموحديــن فــي كل مــكان 
وإغاظــة قلــوب الكافريــن والمنافقيــن، وهــو تحــدي صــارخ ال يتوقــف علــى أن تســتمر هــذه المنابــر اإلعاميــة فــي أداء رســالتها وإيصــال 

خطابهــا وتنفيــذ مهامهــا علــى أكمــل وجــه ممكــن.
لقــد مــنَّ هللا علــى األمــة وأكرمهــا بــذروة ســنام هــذا الديــن وهــو الجهــاد فــي ســبيل هللا، فســخر لذلــك جنــوداً وطوائــف فــي مختلــف األماكــن 
تــذب عــن الديــن والعــرض وتدفــع الصائــل، وقــد أعطــى هــذا الجهــاد ثمــرات طيبــة فــي كل مــكان وهلل الحمــد، وبــات المســلمون أقــرب إلــى 
دولــة الخافــة مــن أي وقــت مضــى، وكل يــوم نعــرف تقدمــاً ملحوظــاً نحــو هــذه الغايــة الســامية، وبهــذه المناســبة ندعــو أنفســنا وندعوكــم 
لكــي تكثفــوا وتقدمــوا يــد العــون لهــؤالء المجاهديــن األبــرار، وال نبخــل عنهــم بالمســاعدة للمســاهمة جميعــاً فــي صنــع هــذا النصــر العظيــم 

والفتــح المبيــن.

يــوم النحــر هــو يــوم التضحيــة، ويــوم عرفــات هــو يــوم الوحــدة وااللتحــام، وهمــا العنوانــان اللــذان نحــن فــي أشــد الحاجــة إليهمــا فــي هــذه 
الفتــرة العصيبــة مــن عمــر الصــراع بيــن ديــن التوحيــد وديــن التنديــد ، بيــن أوليــاء الرحمــن وأوليــاء الشــيطان ، فليكــن هــذا اليــوم رمــزاً 
وعنوانــاً لجهادنــا وصبرنــا ورباطنــا فــي مواجهــة كل الصعــاب، وهللا معنــا يهدينــا وينصرنــا، ومــن وراء أعدائنــا محيــط ، يمكــر بهــم ويجعــل 

كيدهــم فــي نحورهــم.

ــا  ــك والقــادر عليــه، وكل عــام ونحــن لربن ــي ذل ــه ول ــا الرشــاد والســداد، إن ــة، وأن يلهمن ــا نعمــه الظاهــرة والباطن ــم علين فــاهلل نســأل أن يت
ــا مناصــرون.  ــى ثغــور الجهــاد مرابطــون ولدينن موحــدون وعل
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}أدخلــوا  احلم��د هلل رب العامل��ن ، اآلم��ر عب��اده اجملاهدي��ن 
عليهــم البــاب فــإذا دخلتمــوه فإنكــم غالبــون، وعلــى هللا فتوكلــوا إن 
كنتــم مؤمنــن{، والص��اة والس��ام عل��ى أش��رف املرس��لن س��يد 
األولن واآلخرين، القائل :«نصرت بالرعب مســرة شــهر«، وعلى 

آل��ه وصحب��ه أمجع��ن، وبع��د

ميزات غزوات القاعدة

ف��إن س��نة التداف��ع بينن��ا وب��ن أه��ل الباط��ل ماضي��ة، وحتوطه��ا 
العناي��ة الرباني��ة لعب��اده املخلص��ن، ويتواص��ل  ختب��ط وإره��اب 
أع��داء اهلل م��ن قب��ل املؤمن��ن، ف��كل ي��وم يوف��ق اهلل عب��اده 
لإلثخان يف هؤالء الكافرين بطرق خمتلفة، وكل مرة نشاهد 
ونشهد متيز يف األداء وتنوع يف الوسائل وتوفيق من اهلل أكرب.
تل��ك ه��ي مي��زات غ��زوات تنظي��م القاع��دة، وكلم��ة تنظي��م هن��ا 
جم��ازي ألن القاع��دة الي��وم متث��ل األم��ة املس��لمة يف كل أحن��اء 
املعم��ورة ولي��س فق��ط يف بلدانن��ا اإلس��امية احملتل��ة. م��ا يعين أن 
القاعدة قد جتاوزت مستوى األنظمة بكثري وصارت أقرب إىل 
موق��ع اخلاف��ة منه��ا إىل موق��ع الدول ومل يبق على جتس��يد هذا 

إال القلي��ل أو بع��ض الرتوش��ات البس��يطة لي��س إال.

فغ��زوات القاع��دة هل��ا مي��زات خاص��ة ونكه��ة متمي��زة ع��ن باق��ي 
العمليات العس��كرية اليت نش��هدها هنا وهناك، فهي تتناس��ب 
وتتواف��ق م��ع غاي��ات القاع��دة، وه��ذه الغاي��ات س��امية وكب��رية 
وعظيم��ة وبعي��دة امل��دى حت��ى ل��و رآه��ا الناس غري ذل��ك، لكنهم 
سرعان ما يكتشفون أنها كذلك بناءًا على مثارها وأهدافها 
اليت حققتها، إضافة إىل التصرحيات الرمسية املؤكدة لقادة 

القاعدة على نبل وشرف هذه الغايات.

فالقاع��دة حينم��ا تض��رب ال تض��رب م��ن أج��ل قص��د اإلض��رار 
مبصاحل الناس أو تقصد قتل أفراد أو تعطيل مشاغلهم بل هي 
تس��تهدف نس��ف املؤسس��ات الفاس��دة اليت تس��تغل هؤالء الناس 
بالذات وتسخرهم يف املزيد من اإلفساد يف األرض على حساب 
القي��م النبيل��ة ال��يت يداف��ع عنه��ا كل الناس حت��ى لو مل يكونوا 

مسلمن.

وال تض��رب م��ن أج��ل إث��ارة االنتب��اه أو حتقي��ق مكاس��ب مادي��ة 
حت��ى ل��و كان��ت باهض��ة الثم��ن، أو م��ن أج��ل تصفي��ة حس��ابات 
صغ��رية هل��ا عاق��ة باحلزبي��ة الضيقة أو القومية املقيتة أو غريها 

م��ن األه��داف اجلاهلية.

ف��أول غاي��ات القاع��دة م��ن وراء غزواته��ا ه��و إخ��راج الن��اس ]أي 
العب��اد[ م��ن عب��ادة العب��اد إىل عب��ادة رب العب��اد، وتبصريه��م 
حبقيق��ة وضعه��م وكونه��م ص��اروا عبي��دًا لفئ��ات بات��ت تتحكم 
يف مصائره��م وتس��تغل ثرواته��م وأعماره��م لتلبي��ة مصاحله��م 

الش��خصية فق��ط.
ف��كل م��ن يس��اهم يف ه��ذه الطاحون��ة الفاس��دة يعت��رب مش��اركًا 
وآمث��ًا وعلي��ه أن يلق��ى ج��زاءه يف الدني��ا قب��ل اآلخ��رة عل��ى أي��دي 
جنود القاعدة على قدر اإلمكان وما تقتضيه مصلحة املرحلة.
وم��ن ب��ن الغاي��ات املتوخ��اة م��ن وراء ه��ذه الغ��زوات ه��و حتطي��م 
احلواج��ز املادي��ة أو املعنوي��ة ال��يت تكب��ل الن��اس وحتج��ب عنه��م 
الرؤي��ة الصحيح��ة لألم��ور، وم��ن ث��م تس��اهم يف إزال��ة تأث��ري 
اجلرع��ات املخ��درة املتواصل��ة ال��يت يتلقاه��ا الن��اس عل��ى م��دار 
الس��اعة م��ن ط��رف تل��ك الفئ��ات الفاس��دة س��الفة الذك��ر، 
فالقاع��دة تلع��ب دور الطبي��ب واحلكي��م يف حم��اوالت متكررة 
ودقيق��ة حت��ى يس��تعيد الن��اس عافيته��م دون فق��د أي عض��و م��ن 
اجلس��د، وم��ا ترون��ه م��ن ب��رت يف بع��ض األحي��ان فهو برت ألس��باب 
امل��رض وللعناص��ر الدخيل��ة ال��يت تس��عى إىل نش��ر امل��رض لك��ي 
يتجذر يف اجلسد، والبد من عملية البرت والقطع ، مثلما يلجأ 
الطبي��ب يف احل��االت املس��تعصية إىل ذل��ك وه��و ج��زء م��ن العاج 

با ش��ك.

غزوة )بدر ( نريوبي 

نس��جل بع��ض الوقف��ات عل��ى م��ا مس��ي بغ��زوة نريوب��ي األخ��رية 
وال��يت كان��ت مس��رحًا الس��تهداف أك��رب املراك��ز التجاري��ة 
الصهيوصليبي��ة يف املنطق��ة، وال��ذي يقص��ده أه��م الش��خصيات 
األمني��ة الغربي��ة أو احمللي��ة، غ��زوة اس��تهدفت جمال��ن أساس��ن 

وهم��ا اجمل��ال االقتص��ادي واألم��ين.

على مس��توى األداء فقد  متيزت الغزوة بعنصر املباغتة كعادة 
غ��زوات القاع��دة، حبي��ث ال ت��رتك جم��ااًل للعدو لك��ي يتفاداها 
أو حي��د م��ن تأثرياته��ا، وبه��ذا يتوف��ر ل��دى اجلن��ود هام��ش واس��ع 
م��ن احلرك��ة وأخ��ذ زم��ام املبادرة وتنفيذ اخلط��ة بكاملها دون 
كث��ري مقاوم��ة، يف الوق��ت ال��ذي يتواج��د في��ه الع��دو يف موق��ف 
ضعف وإرباك، وتنكش��ف بالتالي نقاط ضعفه وس��لبياته مما 
جيع��ل املنفذي��ن يف أرحيي��ة ويكون��وا ق��د بلغ��وا الرس��ائل ال��يت 

ي��ودون إيصاهل��ا م��ن وراء الغزوة.

وغزوة نريوبي متيزت ايضًا بقلة عدد املنفذين مقارنة مع حجم 
اهل��دف ال��ذي يتمث��ل يف س��وق جت��اري ضخ��م وفخ��م يتك��ون م��ن 
ع��دة طواب��ق وحيت��وي عل��ى مئ��ات احمل��ات الفاخ��رة، م��ع ما فيه 
م��ن ف��رق احلراس��ة واألم��ن املختلف��ة، واملدرب��ن أص��ًا ملن��ع ه��ذا 
النوع من اهلجمات، لكن قلة عدد املنفذين انتصرت على هذه 

الكثرة وجنحت يف تس��ريب األس��لحة

املس��تعملة يف الغ��زوة اىل داخ��ل اجملم��ع التج��اري والب��دء بتنفي��ذ 
مراحل الغزوة بكل جناح، فتمت تصفية العديد من الكوادر 
األمني��ة الب��ارزة وال��يت متث��ل رؤوس املخاب��رات الغربي��ة املكلف��ة 
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مبلف شرق إفريقيا ومنهم اسرائيليون وأمريكيون وبريطانيون 
وجنسيات أخرى مت التخفي على العديد منهم ألنها متثل ضربة 

أمنية نوعية وقاصمة هلذه املخابرات.

لق��د أب��رزت ه��ذه الغ��زوة قوة التنظيم الذي يتس��م ب��ه اجملاهدون 
)تنظيم قاعدة اجلهاد(، وأنه يتفوق ويتجاوز إعدادات واحتياطات 
ليس دولة واحدة حبجم كينيا فحسب، بل كل األجهزة األمنية 
واملخابراتية اليت تقوم على حراسة اجملمع التجاري، وهو جتمع 
خاص أسس خصيصًا لتلبية حاجيات كوادر أمنية وخمابراتية 
وسياس��ية للعدي��د م��ن ال��دول الصليبي��ة ولدول��ة اليه��ود، والغزوة 
شكلت ضربة قوية لكل هذه األجهزة جمتمعة وتفوقت عليها 
عل��ى مس��توى التنظي��م احملك��م لس��ري العملي��ة وع��دم وج��ود أي 
ختب��ط أو ته��ور ل��دى املنفذي��ن، ب��ل كان��وا يتس��مون باالنضباط 
واهل��دوء، وأعلن��وا ع��ن أه��داف الغ��زوة بالرغ��م م��ن التعتي��م 
اإلعامي الشديد عليهم، كما قاموا بإطاق سراح املواطنن 
املسلمن وكذلك األطفال والنساء الكينين وغري الكينين 
وأبق��وا يف حوزته��م جمموع��ة من الرهائن املنتمن للدول الغربية 
اليت تشارك يف حربها ضد الشعب الصومالي املسلم، وتساعد 

النظ��ام العمي��ل يف حمارب��ة اجملاهدي��ن على أرض الصومال.

وكان��ت الرس��الة الك��ربى ه��ي مطالب��ة ه��ذه ال��دول بإخ��راج 
جنوده��ا وايق��اف دعمه��ا للنظ��ام الصومال��ي املرتد، ويف حال مت 
ع��دم تلبي��ة الطل��ب ف��إن سلس��لة م��ن اهلجم��ات والغزوات س��تطال 
بلدانه��م يف املس��تقبل القري��ب، وه��ذا حب��د ذات��ه أك��رب حت��دي 
وأكرب انتصار للمجاهدين ألنه نقل للحرب إىل عقر ديار هؤالء 
الصليبين بداًل من أن تظل احلرب داخل أرض الصومال، وهم 

يدرك��ون جي��دًا تبع��ات ونتائج هذا األمر اخلطري.

واألمني��ة  العس��كرية  اجملاهدي��ن  ق��درات  يب��ن  أن��ه  كم��ا 
واالس��رتاتيجية العالي��ة، وم��دى قدرته��م عل��ى االنغم��اس إىل أي 
نقطة من أراضي العدو مهما كانت التعزيزات األمنية مشددة، 
مما يظهر هشاشة هذه األجهزة وحقيقتها املخفية وأنها جمرد 
هال��ة مزيف��ة ختف��ي وراءه��ا يف س��اعات احلس��م وموع��د اللق��اء - 
تس��يبًا وضعف��ًا منقط��ع النظ��ري أم��ام صدق وعبقري��ة اجملاهدين. 
م��ن الصع��ب علين��ا س��رد كل مممي��زات ه��ذه الغ��زوة، لكنن��ا 
نكتف��ي مب��ا س��بق ذك��ره بإجياز، ونؤكد عل��ى حقيقة واحدة 
فق��ط وه��ي أن الغ��زوة ج��اءت يف الوق��ت ال��ذي ح��اول أع��داء اهلل 
اس��تغال فتن��ة عاب��رة حصل��ت داخ��ل ص��ف »الشــباب اجملاهديــن« 
كان��ت ته��دف إىل ش��ق الص��ف اجملاه��د حت��ت ذريع��ة إس��داء 
النصيح��ة وتصحي��ح املس��ار، يف وق��ت حن��ن يف أش��د احلاجة إىل 
التاح��م وغ��ض الط��رف ع��ن األخط��اء وتغلي��ب مصلح��ة التجم��ع 
والوحدة على مصلحة معاقبة املخطئ، حتى لو فرضنا سلفًا أن 
هن��اك فع��ًا أخط��اء حتت��اج إىل تقوي��م وتصحي��ح، فق��د اس��تطاع 
ق��ادة »الش��باب« أن حيت��ووا األزم��ة ويطفئ��وا ن��ار الفتن��ة ويثبت��وا 

اجلنود يف الصفوف ليواصلوا مس��رية مقارعة أعداء اهلل وتلبية 
حاجيات الش��عب الصومالي املس��لم يف ظل الش��ريعة اإلس��امية 
الغ��راء، وق��د ج��اءت ه��ذه الغ��زوة لتب��ن للع��دو قب��ل الصدي��ق أن 
الصف اجملاهد ما زال متامحًا بل وأقوى من ذي قبل، وهاهي 
ه��ذه الغ��زوة كثم��رة وكعرب��ون عل��ى ه��ذه احلقيق��ة، حي��ث مل 
تكت��ف احلرك��ة )اإلمــارة االســامية الفتيــة( م��ن توجيه الضربات 
املوجعة واملتتالية للنظام املرتد وعمائه يف الداخل فحسب، بل 
طال��ت ه��ذه الضرب��ات أع��داء األم��ة يف اخل��ارج وباألخ��ص العدو 
األك��رب يف املنطق��ة »النظــام الكيــي الصليــي« ال��ذي ميث��ل أك��رب 
داع��م سياس��ي وعس��كري للنظ��ام الصومال��ي املرت��د، وال��ذي 
ارتك��ب أك��رب ع��دد م��ن اجلرائ��م يف ح��ق الش��عب الصومال��ي 
املس��لم ، وه��ا ه��ي غ��زوة نريوبي تذيق ه��ذا العدو وكل معاونيه 
جزءًا من املوت الذي ينش��ره يف الصومال، ولتمثل جزءًا يس��ريًا 
م��ن الث��أر املطل��وب والواج��ب لقتل��ى الش��عب الصومال��ي األبرياء.

غ��زوات القاع��دة جه��اد ودع��وة، نقمة على أع��داء اهلل احملاربن 
واملنافق��ن ورمح��ة لعب��اد اهلل املوحدي��ن، ك��م من نفوس يا ترى 
أدخل��ت عليه��ا البهج��ة والس��رور وأق��رت أع��ن املؤمن��ن وش��فت 
صدوره��م يف كل م��كان، بفض��ل األذى ال��ذي أحلقت��ه به��ؤالء 
الصليبي��ن املعتدي��ن رؤوس��ًا وجن��ودًا ؟ وك��م م��ن نف��وس أرهب��ت 
وأدخلت الرعب إىل قلوبهم بس��بب تلك اجلرأة العالية والبطش 
الش��ديد والش��جاعة الن��ادرة والتخطيط الفري��د لصريورة الغزوة 

يف عق��ر دار الكافري��ن ؟؟؟

ه��ذه ه��ي الس��مات املتمي��زة لغ��زوات القاع��دة، وس��تظل كذلك 
مادام��ت احل��رب بينن��ا وب��ن أع��داء اهلل، وم��ا دام الظل��م قائ��م 
وموج��ود يف بلدانن��ا وجاث��م عل��ى صدور ش��عوبنا، وم��ا دام الدين 
لغ��ري اهلل، فل��م تتوق��ف ه��ذه الغ��زوات ول��ن تف��رت عبقري��ة ق��ادة 
وجن��ود القاع��دة ع��ن ابتكار أس��اليب ووس��ائل جدي��دة ونوعية، 
مباغتة  ومثخنة يف العدو كما يأمر بذلك رب العزة جل جاله 
} َمــا َكاَن لِنَــِيٍّ َأن َيُكــوَن لَــُه َأْســَرى َحــىَّ يـُْثِخــَن ِف اأَلْرِض تُرِيــُدوَن َعــَرَض 
نـْيَــا َوالّلُ يُرِيــُد اآلِخــَرَة َوالّلُ َعزِيــٌز َحِكيــٌم {]األنفــال:67[، وه��ي  الدُّ
غاي��ة أخ��رى وك��ربى م��ن وراء كل غ��زوة يق��وم به��ا اجملاه��دون 
ابتغ��اء مرض��اة اهلل ع��ز وج��ل وم��ا عنده من نعي��م مقيم بعيدًا عن 

حط��ام الدني��ا ال��ذي وضع��وه حت��ت أقدامهم.

واحلم��د هلل رب العامل��ن أواًل وآخ��رًا وصل��ى اهلل وس��لم وب��ارك 
عل��ى نببين��ا حمم��د وعلى آل��ه وصحبه أمجعن.
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}َوَلِكْن ُكونُوا رَبَّانِيَِّن{
للشيخ أبو حممد املقدسي حفظه اهلل

احللقة اخلامسة:
مرحلة املدينة - طلب العلم الشرعي ومراسلة املشايخ 

)اجلزء الثاني(

بسم اهلل واحلمد هلل والصاة والسام على رسول اهلل.
كذل��ك م��ن املش��ايخ الذي��ن راس��لتهم وزرته��م أيًض��ا الش��يخ 
الش��يخ »عب��د الكري��م  الزاه��د -ف��ّك اهلل أس��ره-  الفاض��ل 
احلمي��د«، كان أيًض��ا يع��رف بالش��يخ عب��د الكري��م، كن��ت 
أيًض��ا أعرف��ه وأن��ا بالكوي��ت أمس��ع يس��مونه »عب��د الكري��م 
الديك«، كان زاهًدا حقيقة؛ فعندما زرته يف قريته »اخلبيبّية« 
يف بري��دة فوجئ��ت أن يك��ون هن��اك يف زمانن��ا مث��ل ه��ذا الرجل؛ 
رجل زاهد تارك شهوات الدنيا كلها، كنت من احتكاكي 
مع ش��باب اإلخوان -وهذا ما يطلق على مجاعة جهيمان- فمن 
ط��رف اإلخ��وان أتع��رف عل��ى إخ��وان يف بري��دة أو يف مناط��ق 
أخ��رى يف اجلزي��رة، فأوصل��ين ذل��ك إىل م��ن عّرف��ين عل��ى ه��ذا 
الش��يخ الزاه��د فأخ��ذت مع��ي كت��اب »مل��ة إبراهي��م« وكت��اب 
»إعداد القادة الفوارس« أيًضا، كانت تلك الكتب آنذاك هي 
املوجودة، وزرت الش��يخ يف بريدة، طبًعا بيته من الطن يتش��به 
بالن��ي صل��ى اهلل علي��ه وس��لم، ارتف��اع غرفت��ه الوحي��دة داخ��ل 
البيت -يقول هو- جعلها كغرفة الني صلى اهلل عليه وس��لم، 
أرض البي��ت كله��ا م��ن رم��ل وتراب، س��وره اخلارجي من طن، 
عندما تقف أول ما تطرق عليه الباب يسألك يوجد معك قروش 
عليه��ا تصاوي��ر؟ يوج��د مع��ك فل��وس عليه��ا تصاوي��ر؟ ال حي��ب أن 
يدخل إىل بيته صورة، وألني أعرف بهذا من خال طلبته ومن 
خال الش��باب كنت قد أبعدت س��يارتي بعيًدا وجعلت فلوس��ي 
وهوّيات��ي وج��وازي كله��ا يف الس��يارة وجئت��ه كم��ا حي��ب، مل 
أحب أن أستفّزه، كان آنذاك متسلًطا عليه كثري من السفهاء 
واألوالد يلق��ون جرائ��د فيه��ا تصاوي��ر داخل س��ور بيته، وبعضهم 
كانوا يهزؤون بالش��يخ ألنه ال يركب س��يارة يركب حصان، 
وينك��ر عل��ى م��ن كان يف س��يارته رادي��و أو ش��يء م��ن ه��ذا 
القبي��ل، وينس��بون إلي��ه أن��ه يق��ول أن ه��ذه املخرتع��ات العصري��ة 
س��حر، ويب��دو أن��ه مل يق��ل ه��ذا ال��كام حبذاف��ريه، وص��درت 
عن��ه آن��ذاك عب��ارات فيس��ميها »خماليق أع��داء اهلل« أنا مسعتها 
من��ه، ولك��ن مل يق��ل صراح��ة س��حر أو عل��ى األق��ل أنا مل أمسع 
ذلك منه، فزرته يف البداية متّنع وتردد من استقبالي كما هو 
شأنه مع كل غريب ال حيب أن يلتقي بالناس، كان معتزاًل، 
وكان يصلي يف مسجد جنبه أيًضا كبيته من الطن، وأصًا 
»اخلبيبّية« كلها تقريًبا بيوتها قدمية من الطن وال تكاد ترى 

فيه��ا إري��ل تلفزيون.
يف البداي��ة ت��ردد باس��تقبالي، وس��ألين ه��ل يف جيب���ي ش��يء في��ه 

تصاوير؟ 

فقلت له: ال.
فدخل��ت مع��ه، وأخ��ذت أتكل��م وأس��أله ع��ن أحوال��ه، عجب��ت 
لزه��ده وعجب��ت م��ن انقطاع��ه ع��ن الدني��ا كان ضعيًف��ا ج��ًدا، 
ومابس��ه فيه��ا زه��د، وفيه��ا انص��راف ع��ن الدني��ا وش��هواتها، 
حتى أني أخذت أتكلم معه يف بعض املسائل اليت اشتهرت عنه؛ 
فبع��ض الن��اس يقول��ون إن��ه يق��ول  - أن الكهربــاء - س��حر، وطبًعا 
يف بيت��ه ال يوج��د كهرب��اء، وأن��ا مل أَر يف بيت��ه ش��يًئا م��ن مع��امل 
احلض��ارة ه��ذه ال��يت يس��موها إال صنب��ور م��اء، مثق��وب الس��ور 
م��ن اخل��ارج وداخ��ل علي��ه صنب��ور م��اء واح��د يس��ميه الس��عوديون  
)بزب��وز( أو حنفي��ة- حنفي��ة واح��دة داخل��ة عن��ده، م��ا عنده ش��يء 
آخر أصًا حتاججه فيه، تقول واهلل حسًنا هذا ملاذا؟ ما عنده 
ش��يء، حت��ى أن��ي ل���ّما كن��ا نتكل��م ع��ن الس��يارات؛ قل��ت ل��ه: يا 
ش��يخ أمل تك��ن هن��اك عرب��ات جتره��ا اخلي��ول يف زم��ن الن��ي 

صل��ى اهلل علي��ه وس��لم؟
قال: نعم، ولكن الني صلى اهلل عليه وسلم مل يستعملها هذه 

كان يستعملها امللوك واجلبابرة والرومان وحنوهم.
كان ُمصرًّا على هذه اآلراء.

جلس��ت مع��ه وزرت��ه وأعطيت��ه الكتاب��ن »ملــة ابراهيــم« و«كتــاب 
املدارس«، ثم ذهبت إىل احلج، ال أذكر كان حًجا أو عمرة، 
امله��م ذهب��ت إىل مك��ة ويف طري��ق عودتي مررت عليه ألرى رأيه 
بالكتاب��ن، امل��رة ال��يت فات��ت عندم��ا جئ��ت كان م��رتدًدا يف 
استقبالي كعادته يف عدم االنبساط إىل عموم الناس، بل إنه 
ال يصاف��ح كث��رًيا م��ن الن��اس بدع��وى أنهم أه��ل معاصي أو حنو 
ذل��ك، فلم��ا ع��رف مبقدم��ي ذه��ب إلي��ه أح��د الش��باب وق��ال ل��ه: 
ي��ا ش��يخ ه��ذا الش��يخ ال��ذي م��ّر علي��ك، ه��رع إل��ّي، وق��ال تع��ال، 
أين أنت؟ أنا انتظرك، وأظهر البشر والسرور والفرح، وأخذني 
وجلس��نا يف زاوي��ة يف املس��جد وأخ��ذ يث��ين عل��ى كت��اب املدارس 
حتدي��ًدا، أن��ت أع��رف هؤالء الش��باب هذه املس��ائل اليت يهتمون 
بها، أثنى عليه ثناًء شديدًا، وأنا كنت مستشهًدا بأبيات شعر 
ل��ه يف موض��وع امل��دارس ومفاس��دها، فف��رح بذل��ك، وجلس��ت 
مع��ه م��دة أخ��ذ مي��دح ه��ذا الكت��اب، ويؤك��د عل��ّي يق��ول الب��د 
أن تضي��ف علي��ه مس��ألة؛ ه��و دائًم��ا يركز عليه��ا، وهي كانت 
حم��ل خ��اف بين��ه وب��ن الش��يخ س��لمان الع��ودة آن��ذاك، كث��رًيا 
كان الش��يخ س��لمان الع��ودة يس��طو علي��ه ويتكل��م علي��ه ألج��ل 
هذه املس��ألة, وكان ش��أنه هذا الش��يخ ش��أن كثري من املش��ايخ 
النجدي��ن واحلجازي��ن ي��رى أّن األرض ال تدور، يرى أّن األرض 
ثابت��ة ال تتح��رك اس��تدالاًل بعم��وم األدل��ة املوج��ودة ال��يت تذك��ر 
أّن اهلل جع��ل األرض ق��راًرا، وأّن��ه س��بحانه وتع��اىل جع��ل اجلب��ال 
رواس��يًا وأوت��ادًا، فيس��تدلون به��ذا العم��وم بأنه��ا ثابت��ة راس��ية، 
ويف ه��ذا نظ��ر عن��دي أّن هن��اك أدل��ة ت��دل عل��ى أن ال��ذي يثب��ت 
أّن األرض ق��اّرة راس��ية ويق��ول ه��ي ت��دور هذا م��ا خالف نصوص 
الكتاب، لكّن الذي يقول أنها متيد وتتزلزل وليست براسية 
وليس��ت بق��ارة ه��ذا ال��ذي خيال��ف نص��وص الكت��اب، ف��إذا قال 
القائلون يف هذا الزمان أنها تدور وهي قارة راسية ثابتة هذا ال 
مين��ع، املنف��ي ه��و التزل��زل واملَي��َدان، }َأن َتِيــَد ِبُكم{)النحــل/15( 

وحن��و ذل��ك، ه��ذا ه��و املنفي.
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عل��ى كل ح��ال الش��يخ كان ي��رى ه��ذا ال��رأي، وه��ذا الرأي هو 
رأي ب��ن ب��از أيًض��ا، ف��إذا عاب��ه س��لمان الع��ودة، وجت��رأ على هذا 
الش��يخ املس��كن، فنح��ن نأخ��ذ علي��ه س��كوته على الش��يخ بن 

ب��از، مث��ًا ب��ن ب��از ل��ه مصنف��ات مطبوعة يف ه��ذا الباب.
عل��ى كل ح��ال كان  الش��يخ س��لمان يهامج��ه كث��ريًا حت��ى أن��ه 
عندي قصائد خبط يد الشيخ »عبد الكريم احلميد« رًدا عليه 
-عل��ى س��لمان الع��ودة- وكان��ت س��جاالت بينهم؛ س��لمان العودة 
يتهمه��م بالتش��ديد وباالنغ��اق وبنح��و ذل��ك، وكان��وا هم يردون 
عليه بأن هذا التشديد الذي تراه هو من الدين ومن السنة وأنت 
تلم��ز الس��نة، وه��و ي��رد علي��ه نث��ًرا وش��عًرا، ه��و يكت��ب  الش��عر 
أيًض��ا، عن��دي طائف��ة، جمموعة من كتاباته خبط يده ال زالت 
موج��ودة عن��دي، أعطان��ي  ج��زًءا كبرًيا منها هو بنفس��ه، حتى 
أن البع��ض كان ينك��ر علي��ه أن ه��ذه األوراق خبط��ه صحي��ح 
ولكنها تصّور بالكهرباء، فكان يكتب ماحظة: »أني أنا 
أكت��ب بقلم��ي وال دخ��ل ل��ي مب��ن يص��ور«، ف��كان يكت��ب هذا 

األم��ر، فه��ذا م��ن املش��ايخ الذين أيًضا زرتهم وجالس��تهم.
فه��ذه كان��ت مرحل��ة ت��رددي عل��ى املدين��ة، ب��ل إني ت��رددت على 
أماك��ن أخ��رى فكن��ت أذه��ب م��ع بع��ض الش��باب إىل الب��دو يف 
الصحراء، نزور بعض اإلخوان من أتباع جهيمان الذين كانوا يف 
الصحراء، ونرتدد على بعض املش��ايخ، وذكرت أنا يف مقدمة 
كتاب��ي »الكواشــف اجلليــة« يف التمهي��د لقائ��ي م��ع ش��يخ كب��ري 
يف الس��ن -قراب��ة التس��عن س��نة- أدرك عب��د العزي��ز ب��ن س��عود، 
وأدرك مذحب��ة »الس��بلة« ال��يت غ��در فيه��ا اب��ن س��عود باإلخ��وان، 
ذكرت هذا الش��يخ والتقائي فيه، وكيف أنه امتحن الش��باب 
يف معن��ى »ال إلــه إال هللا« وكان عه��دي آن��ذاك قريًب��ا بال��درر 
السنّية فعرفت أنه يريد أن يرى أو ُيثّبت يف أذهاننا ربط معاني 
»ال��والء وال��رباء« أوث��ق ع��رى اإلمي��ان بكلم��ة التوحي��د، وأن م��ا 
حتويه »ال إله إال اهلل« من نفي وإثبات كما أنها تثبت التوحيد 
هلل -توحي��د العب��ادة هلل- وتنف��ي عب��ادة ما س��وى اهلل، فكذلك 
أيًض��ا تثب��ت م��واالة املؤمن��ن وتنف��ي مواالة املش��ركن، أي فيها 
م��واالة املؤمن��ن وال��رباءة م��ن املش��ركن،كما أن فيه��ا توحي��د 
اهلل وال��رباءة م��ن الش��رك، فلم��ا اختربن��ا يف ذل��ك وكان بع��ض 
الش��باب جييب��ه بتفس��ري »ال إل��ه إال اهلل« ال��يت س��أل عنه��ا كانوا 
جييبون��ه بإجاب��ات صحيح��ة ولكن��ه كان يأب��ى، يأب��ى، يأب��ى 
ه��ذه اإلجاب��ات حت��ى  ج��اء دوري فقل��ت ل��ه: أن��ا أع��رف م��ا ال��ذي 
تري��د، فذك��رت ل��ه  أن��ه يريدن��ا أن نق��ول أن ال إل��ه إال اهلل تعين 
توحي��د اهلل وم��واالة املؤمن��ن، وم��ا يس��تلزمه التوحيد من مواالة 
املؤمن��ن، وتع��ين ال��رباءة م��ن الش��رك، وم��ا يس��تلزمه ذل��ك م��ن 

ال��رباءة من املش��ركن.
فقال: نعم، هذا الذي أريد.

وه��ذا  م��ا رّس��خ يف ذه��ين أن ه��ؤالء بقي��ة اإلخ��وان، وبقي��ة أتب��اع 
الش��يخ حمم��د ب��ن عب��د الوه��اب كان��وا يع��ّززون ه��ذه املعان��ي؛ 
معان��ي ال��والء وال��رباء ويربطونه��ا يف الدي��ن كل��ه، ولقد أصابوا 
يف ذلك، وكان هذا سديًدا  ألنه كما يقول العلماء: أن كتاب 
اهلل والدي��ن كل��ه ج��اء ألج��ل التوحيد، فإذا تدبرت كتاب اهلل 

فإن��ك س��تجده دع��وة إىل التوحي��د، س��واء كان توحي��د اهلل يف 
األمس��اء والصف��ات، أو توحي��د اهلل يف الربوبي��ة، أو توحي��د اهلل 
يف األلوهي��ة، وبي��ان أيًض��ا ه��ذا التوحي��د وث��واب املوحدي��ن، ويف 
املقابل نهي عن الشرك الذي يضاد التوحيد، وحال املشركن 
يف الدنيا واآلخرة، وعقوبة املشركن، وكل ما جاء بعد ذلك 
م��ن ف��روع الش��ريعة فه��و مكّم��ل هل��ذا األص��ل العظي��م، وحام��ي 
جلنابه وحمافظ عليه، فليس الرتكيز على هذا اجلانب سواء 
كان »توحي��د احلاكمّي��ة« كم��ا يس��مى مبصطل��ح العصر، أو 
توحي��د األلوهي��ة عموًم��ا، توحيد العبادة عموًما، ليس من الغلو 
بل هو هكذا تعلمنا من استقراء آيات الكتاب، ومن استقراء 

أحادي��ث الن��ي صلى اهلل عليه وس��لم.
ولق��د كن��ت جالًس��ا قب��ل أي��ام م��ع واح��د م��ع الس��لفين أو م��ن 

التقليدي��ن الس��لفين املرجئ��ة احللبي��ن، ق��ال: أنت��م خ��وارج.
فقل��ت ل��ه: ع��ّرف ل��ي اخل��وارج، وع��ّرف ل��ي يف أّي ش��يء وافقن��ا 

اخلوارج؟
فذك��ر أنك��م خ��وارج ألنكم ترّكزون وتدندن��ون وتتكلمون 
دوًما يف مسألة احلكم بغري ما أنزل اهلل، وتكّفرون احلكام 

بإطاق دون تفصيل.
طبًع��ا رددت علي��ه قول��ه بأن��ك تكذب، فنح��ن نكفر احلكام 
بتفصي��ل، وعندن��ا تفصي��ل مع��روف؛ نع��رف م��ا التفصي��ل ال��ذي 
علي��ه الس��لف، وحاججت��ه قل��ت ل��ه: ائت��ين أين كفرن��ا احلكام 

بغ��ري تفصي��ل؟ عندنا التفصيل املعلوم.
ولكنه أخذ يقول: هذه مسألة هي ما تتميزون بها مع اخلوارج 
أنكم تلفون وتدورون حول هذا، وال تتكلمون إال بهذا األمر، 
وإذا خاصمت��م خاصمت��م ألجل��ه، وإذا تكلمت��م تكلمت��م في��ه، 

وإذا صّنفت��م صنفتم فيه.
ف��ا غراب��ة وال تعج��ب م��ن تركيزن��ا عل��ى ه��ذا األم��ر إذا علمن��ا 
م��ا تق��ّدم؛ م��ن أّن الدي��ن كله أص��ًا جاء ألجل التوحيد، وألجل 

حف��ظ جن��اب التوحي��د، وألج��ل إبطال الش��رك والتنديد.
فه��ذا م��ا تعلمت��ه أن��ا يف تل��ك املرحلة م��ن كتاب »الدرر الســنّية«، 
وترّك��ز يف ذه��ين، وتعّظ��م م��ن ش��أن التوحي��د، ورأيت��ه مطبًق��ا 
أو ميش��ي عن��د ه��ذا الش��يخ اجللي��ل الكب��ري والذي ش��ارف على 
التسعن امسه »بن هدبه«، كان اسم شهرته »ابن هدبه« كان 
شيًخا كبرًيا طاعًنا يف السن حليته محراء حمناة، وكان قد 
ُك��ّف بص��ره، وبّيتن��ا مع��ه ليل��ة، حت��ى هو كان يقوم بالس��حر، 
ويتمسح ويتوضأ وهو أعمى ويقوم ويصلي القيام، وكنا شباًبا 
على س��فر فحقيقة رجل يذّكرك بأتباع الش��يخ حممد بن عبد 

الوهاب, فهذه املعاني ترّكزت آنذاك يف ذهين.

أيًض��ا م��ن املش��ايخ الذي��ن كان ل��ي اتص��ال به��م، وه��ذا يف 
مراحل متأخرة؛ طبًعا بعد السجن وبعد خروجي، ولذا أتشّرف 
بــن عقــاء الشــعيي«  بــن عبــد هللا  باتصال��ي به��م الش��يخ »محــود 
-رمح��ه اهلل تع��اىل ومجعن��ا ب��ه يف الف��ردوس األعل��ى- ونفتخ��ر 
ب��أن يك��ون مث��ل ه��ذا الش��يخ شيخنافرتاس��لت مع��ه كم��ا ه��و 
موج��ود يف من��رب التوحي��د واجله��اد )14,58( بعث��ت ل��ه رس��الة، 
واتص��ل ب��ّي، وأرس��ل إل��ّي أناًس��ا هن��ا فرحت به��م، فأذكر أّنين 
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بع��د خروج��ي م��ن الس��جن اتص��ل ب��ي أح��د إخوانن��ا م��ن اجلزيرة 
-م��ن الش��باب الذي��ن كان��وا يف أفغانس��تان م��ن الذي��ن كان��وا 
ي��رتددون ويزورونن��ا- وق��ال ل��ي: خ��ذ يري��د أن يكلم��ك الش��يخ 

»عل��ي اخلض��ري« عل��ى اهلات��ف.
فتكلم��ت م��ع الش��يخ »عل��ي اخلض��ري«، وظنن��ت أن األم��ر وق��ف 

على الشيخ »علي اخلضري«، فأخذ يكلمين وهنأني بالسامة، 
ودعان��ي إىل الثب��ات وأنن��ا نس��مع بأخب��ارك، وكام م��ن ه��ذا 
القبي��ل العاطف��ي والتذك��ري والدع��وة إىل الثب��ات وحنوه��ا، ث��م 

ق��ال ل��ي: خذ كلم ش��يخنا. 
فل��م أك��ن أع��رف أن الش��يخ العق��اء معه��م أو يف جملس��هم، 
وإذا ب��ي أفاج��أ بالش��يخ العق��اء، وأول م��ا ق��ال لي: »اهلل حّيهم« 
عبارة يقولونها أهل جند »اهلل حّيهم« وسّلم علّي وأخذ يثين ثناًء 
أحرج��ين ب��ه كون��ي حقيق��ة  كنت أحرتم كثرًيا هذا الش��يخ، 
حتى أنه قال عبارة لوال أّنين أعرف أن هذه العبارة تغيظ أعداء 
اهلل وتغيض املرجئة ملا قلتها، فقد قال لي آنذاك: »لقد رفعت 
رأس السلفين عالًيا«، من [خال] ثنائه علّي يف موضوع الثبات 
يف الس��جن واملواق��ف ال��يت وقفناه��ا يف وج��ه الطواغيت وأنصار 
الطواغيت، قال لي هذه العبارة، وأنا أقوهلا من باب إغاظة من 
يتهمونن��ا بأنن��ا لي��س لن��ا صل��ة بالعلم��اء، أنا أتش��رف بأن يكون 
أمث��ال ه��ذا الع��امل م��ن مش��اخينا، حت��ى أن��ه من العاق��ة الطيبة 
ال��يت فرح��ت به��ا كان الش��يخ يذكرن��ي خب��ري، وكان كث��ري 
م��ن طلبت��ه يزورون��ي يف بي��يت هن��ا ويقول��ون: ي��ا ش��يخ س��ألنا على 
انف��راد م��ا رأي��ك ي��ا ش��يخ بكت��اب »الكواش��ف اجللي��ة« خنتربه 

ن��رى إي��ش يق��ول، فكان يقول كت��اب طيب اقرؤوه.
كنا نقول: يا شيخ هذا يكفر الدولة يف كتابه، فقال: وهل 

هي الدولة مسلمة!
كان جريًئ��ا، حقيق��ة ج��ريء، الرجل يتصل بي وأنا لي كتاب 
»الكواشف اجللّية ف كفر الدولة السعودية« ولي ما لي على النظام 
الس��عودي، ويأخ��ذ يث��ين عل��ّي عل��ى اهلات��ف ويدعون��ي للثب��ات، 
ويقول لي: »رفعت رأس السلفين عالًيا« وغري ذلك م�ّما ال أذكره.
أن��ا أق��ول ه��ذا مل يك��ن يأب��ه به��ؤالء الطواغي��ت، ومل يك��ن 
يلتف��ت إىل تهديده��م، ولذل��ك ال يس��تبعد م��ا ذك��ره بع��ض 

طلبت��ه م��ن أنه��م حقن��وه بالس��م عندم��ا كان مريًض��ا وقتل��وه، 
فلق��د أخربن��ي بع��ض الطلب��ة مم��ن كان��وا عنده أّن الش��يخ »علي 
اخلضري« كان آخر املوجودين معه يف غرفة العناية املركزة، 
وأن الش��يخ كان واعًي��ا صاحًي��ا يتكل��م، فأخرج��وه األطباء يف 
ضم��ن م��ن أخرج��وه، ث��م بع��د ذل��ك جاءه��م خ��رب أن الش��يخ ت��ويف 
فلما دخل عليه -[وهذا] بلغين عن بعض إخواننا من اجلزيرة وأنا 
مل أمسع ذلك مباشرة من الشيخ اخلضري- قال أن الشيخ وجد 
آث��ار حقن��ة هن��ا - يش��ري إىل عض��ده - كان��ت دم، كم��ا كيف 
يك��ون ال��دم خارًج��ا م��كان احلقن��ة، دم يس��ري، ق��ال وجد آثار 
حقنة هنا، ووجد الشيخ مسّجى متوّفى، فيقول ال يستبعد أنهم 
كان��وا ق��د صف��وه بع��د م��ا أغاظه��م ثب��ات ه��ذا الش��يخ ونصرت��ه 
العلنية اليت مل ُيسَبق إليها من املشايخ الذين يف مستواه العلمّي 
ويف سنه؛ نصرته العلنية للمجاهدين يف كل مكان، حتى أنه 
جاهر بنصرة غزوات نيويورك وواشنطن، وهذا مل يسبقه فيه 
أحد بل كان أول من كتب يف نصرة هذه الغزوات وتأييدها، 
وأنا كنت آنذاك شارًعا يف كتابة ما كتبته من رأيي يف هذه 
الغ��زوات وتأييده��ا، فلم��ا رأي��ت ش��يخنا العق��اء ق��د أخ��رج هذا 
الرأي أو هذا احلكم عنده، تكاسلت وتركت األمر، وقلت 

خ��اص الش��يخ أدىل بدل��وه فكفى.       

وفرح��ت ج��ًدا ل���ّما فوجئ��ت بأح��د طلب��ة الش��يخ عل��ى ب��اب بي��يت 
يزورني، يقول: أنا جئت من طرف والدك الشيخ ومعي أمانة من 
الش��يخ، فجل��س عن��دي وأخ��رج ل��ي مبلغ من املال ري��االت، وقال 
لي: هذا، حاولت أرده، فقال لي: هذا من والدك الش��يخ، ترد 

والدك؟
فقلت: ال، واهلل ما أرده، بل أتشرف بذلك.

وكم فرحت بذلك املبلغ فرًحا عظيًما ليس من أجل املبلغ فلم 
يكن املبلغ طائًا، ولكن فرحت بأن الش��يخ العقاء يهتم بي 
ويراسلين ويبعث لي من طلبته، هذا أسعدني كثرًيا ألننا مبثل 

هؤالء املشايخ نفتخر.

الذي��ن يزعم��ون بأّنن��ا ال حن��ب العلم��اء، ومل جنال��س العلم��اء، 
كذب��وا، حن��ن ال حن��ب العلم��اء الذي��ن ه��م أذن��اب للطواغي��ت، 
الذين هم سدنة للحكومات، الذين أمضوا حياتهم يف الرتقيع 
للباط��ل، الذي��ن نش��روا اإلرج��اء وس��نوه ب��ن الش��باب، والذي��ن 
هامجوا إخواننا اجملاهدين وذموهم ومسوهم ووصفوهم بأنهم 
حارب��وا اهلل ورس��وله يف الوق��ت ال��ذي يس��مون والة األم��ور بأئم��ة 
املس��لمن ووالة أم��ر املس��لمن، ه��ؤالء املش��ايخ الذي��ن أذمه��م، 
ومع ذلك فقد قرأنا كتاباتهم، وحنن أعلم بكتاباتهم -كما 

أش��رت يف بع��ض كتابات��ي- أعل��م بكتاباته��م م��ن طلبته��م.
ا يذم مصطلح »احلاكمّية« وُيعرّي الش��باب  فمثًا »علي احللي« ل���مّ
ب��ه، ويق��ول أن ه��ذا مصطل��ح مبت��دع، ش��ابه مصطل��ح »اإلمامــة« 
عن��د الش��يعة، م��ا رأى م��ا كتب��ه ش��يخه، أن��ا دللت��ه علي��ه يف 
كت��اب: »السلس��لة الصحيح��ة« فقل��ت ل��ه: تع��ال، إذا كان هذا 
مصطلًح��ا مبتدًع��ا ف��أول م��ن حتاس��به علي��ه ش��يخك، انظ��ر يف 
كتاب »السلس��لة الصحيحة« عند حديث كذا، قال: »أّن من 
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أصــول الدعــوة الســلفية أّن احلاكميّــة هلل«، أين��ك أن��ت م��ن كتاب��ات 
ش��يخك ال��ذي تزع��م أن��ك م��ن خ��واص طلبته؟!

حن��ن أعل��م بكتاب��ات ش��يخك، كن��ا خن��رج م��ن كت��ب الش��يخ 
األلباني الفوائد باملنقاش، كنا نقرأها من اجللدة إىل اجللدة، 
عندم��ا يص��در جمل��د نق��رأه وجن��رده جرًدا، وعلى كتب الش��يخ 
األلبان��ي أص��ًا تعّلمن��ا قب��ل أن أق��رأ »مصطل��ح احلدي��ث« عل��ى 
املش��ايخ، وقب��ل أن أتعل��م التخري��ج عل��ى املش��ايخ، تعلم��ت ذل��ك 
م��ن كت��ب الش��يخ األلباني، كنا نق��رأ احلديث، ونقرأ طريقة 
تصحي��ح الش��يخ ل��ه وخترجي��ه ل��ه، فتعلمن��ا املصطل��ح وحفظن��ا 
تراج��م كث��ري م��ن الرج��ال، وتعاملن��ا م��ع احلدي��ث، وختري��ج 

احلدي��ث م��ن خ��ال كت��ب الش��يخ ناصر الدي��ن األلباني.
هذا شيء وقضية مواقف هؤالء من الشيخ واملوازنة بينهم وبن 
أمث��ال الش��يخ العق��اء ش��يء آخ��ر، نتش��رف بانتس��ابنا إىل ه��ذا 

الش��يخ وأن نق��ول ش��يخنا مبل��ئ فينا.

هؤالء أشياخنا فليأتنا كل قوم بأشياخهم. 
شيخنا من قبله املشايخ الذين نعتز بهم أيًضا شيخ اإلسام ابن 

تيمية وتلميذه ابن القيم، وأمثاهلم رمحهم اهلل تعاىل.
فه��ذه ه��ي املرحل��ة ال��يت حقيق��ة غرف��ت فيه��ا م��ن فن��ون العل��م، 
وكان��ت تهيئ��ة ل��ي ألن أتف��ّرغ بعد ذلك لنص��رة الدين والرد على 
ه��ذه القوان��ن ال��يت أل��زم الطواغي��ت به��ا الن��اس، رمب��ا أس��تطيع 
أن أق��ول بأن��ه ل��و تيّس��رت ل��ي النش��أة العلمّية من بداي��ة توّجهي، 
لو طلبنا العلم على مش��ايخ كنا لصيقن بهم رمبا كان األمر 
أيًض��ا خيتل��ف ع��ن ه��ذا، رمب��ا ألب��دع اإلنس��ان يف فن��ون العل��م، 
ألن��ه كان عندن��ا ش��غف عل��ى طل��ب العل��م، لكنن��ا مل نس��تطع 
أن نبَق��ى م��دًدا طويل��ة ب��ن ي��دّي العلماء واملش��ايخ، حتى املش��ايخ  
الذي��ن عندن��ا عليه��م ماحظات مل يتيّس��ر لن��ا، فكانت أمنييت 
أن أدرس يف اجلامع��ة اإلس��امّية لي��س لني��ل الش��هادة ب��ل كن��ت 
أحّدث بعض إخواني وأصدقائي وأقول هلم لو حصلت على قبول 
يف املدين��ة س��أجعل الس��نة بس��نتن؛ يع��ين أن��ي أرس��ب يف امل��واد 
حتى أتأخر، ليس أربع سنوات أمكث يف املدينة، أجلس مثاني 
س��نوات أو أكثر لطلب العلم يف املس��جد النبوي على املش��ايخ، 
كان آن��ذاك الش��يخ الش��نقيطي -رمح��ه اهلل- موج��وًدا فكن��ا 

حن��رص ل��و أنن��ا كن��ا من طلبت��ه وغري ذلك.

لكّنه قدر اهلل عز وجل، وحنن نقول بأننا بفضل اهلل عز وجل 
اهلل يّس��ر لن��ا ه��ذه األس��باب، وه��ذا املس��توى م��ن طل��ب العل��م، 
ولي��س الغاي��ة ه��ي التكثُّر من املش��ايخ أو التكثُّر من األس��انيد 
واإلج��ازات كم��ا ه��ي ش��هوة كث��ري م��ن طلبة العل��م، وإمنا هذه 
األمور هي وسيلة لنصرة الدين، حرصنا على أخذ مفاتيح العلم 
وأدواته، حرصنا على أخذ ما نستطيع من مفاتيح العلم وأدواته 
ال��يت متكنن��ا بع��د ذل��ك م��ن نص��رة الدي��ن والتوحي��د، ه��ذه ه��ي 
الغاي��ة حقيق��ة، م��ا الفائ��دة أن أتكّث��ر م��ن الق��راءة، واجلل��وس 
على املشايخ، وأخذ اإلجازات ثم ال أنصر الدين؟! بل بالعكس 
ه��ؤالء املش��ايخ الذي��ن يفتخ��رون اآلن بإجازاته��م وبنحوه��ا أمثال 

احللي وأمثال املداخلة وغريهم ما الذي يفعلونه؟! يهدمون الدين 
وينص��رون الطواغي��ت، فتًب��ا لثم��رة خبيث��ة هك��ذا يس��تخرجها 

هؤالء الناس من هذا العلم الذي كس��بوه ودرس��وه.
واملقص��ود بفض��ل اهلل ع��ز وج��ل أنن��ا حرصنا عل��ى االغرتاف من 
أدوات العل��م ومفاتيح��ه ال��يت متكنن��ا أن نكت��ب، وأن نواج��ه 
ش��بهات أه��ل اإلرج��اء، وأن ندح��ر حج��ج الطواغي��ت وأنص��ار 

الطواغي��ت.
ه��ذا ال��ذي كن��ا حن��رص علي��ه واهلل س��بحانه وتع��اىل يّس��ر لن��ا 

بع��ض ذل��ك.
ولذلك حنن دائًما حنّث إخواننا على طلب العلم وعلى العكوف 
علي��ه ، وأال يأنف��وا أن جيلس��وا حت��ى يف جمال��س أمث��ال ه��ؤالء 
املش��ايخ املذكوري��ن، يف أب��واب يس��تفيدون منه��ا، فم��ا املان��ع 
أن ي��درس اإلنس��ان عل��ى بع��ض ه��ؤالء املش��ايخ الفرائ��ض مث��ًا، 
أو ي��درس عليه��م العقي��دة الواس��طية، وي��درس عليه��م النح��و أو 
املصطل��ح أو غ��ري ذل��ك م��ن املس��ائل اليت ال متّس اعتقادك، وإذا 
كان اإلنس��ان متمكًن��ا يف عقيدت��ه الس��لفّية احلق��ة، ويع��رف 
توحيده، وال خيشى على نفسه فالتبحر يف ذلك، واجللوس يف 
جمال��س ه��ؤالء رمب��ا يعين��ه أيًض��ا، ويفي��د أن يتصّدى لش��بهاتهم 
وش��بهات طلبته��م، وبع��د ذل��ك إذا ه��م قل��وه أو ه��م ط��ردوه فل��ه 

األج��ر يف ذل��ك.
ه��ذا عندم��ا يك��ون هن��اك ش��ّح يف العلم��اء ويف طلب��ة العل��م 
الربانين، لكن عندما يتيّسر بفضل اهلل عز وجل فاآلن التيار 
السلفي اجملاهد -كما يدعوه ويسميه الناس- انطلق، وأصبح 
في��ه طلب��ة عل��م متقدمن يغين ش��بابه عن الذه��اب ألمثال أولئك 

من املش��ايخ.

فلذل��ك أن��ا نصيح��يت إلخوان��ي م��ن خال ه��ذه التجربة إن كان 
اإلنسان منهم يأمل يف نصرة هذا الدين أن يغتنم فراغه ويغتنم 
شبابه قبل أن يدهمه ما يدهمه من خروجه إىل ساحات القتال، 
ألن كل أبن��اء ه��ذا التي��ار يضع��ون نص��ب أعينه��م دائًما اخلروج 
إىل س��احات اجله��اد ونص��رة اجملاهدي��ن بالس��نان كم��ا أنه��م 
ينصرون��ه يف ح��ال الف��راغ والبع��د ع��ن س��احات القت��ال باللس��ان 
وبالكتاب��ة فيس��تغلون ه��ذه األوق��ات اآلن، ويس��تغلون ش��بابهم، 
ويس��تغلون فراغه��م يف طل��ب العل��م ويف الق��راءة ويف التدري��س 
ويف الذب عن اجملاهدين ويف نصرة هذا الدين ويف رد ش��بهات 
أعدائ��ه م��ن املرجئ��ة وأه��ل التجه��م وغريه��م، فه��ذه نصيح��يت 

إلخوان��ي م��ن خ��ال ه��ذه التجربة.

فه��ذا ملخ��ص م��ا عن��دي يف رحل��يت لطل��ب العل��م، والتقي��ت بغ��ري 
ه��ؤالء املش��ايخ يف أماك��ن أخ��رى وغريه��م م��ن طلب��ة العل��م يف 
الباكس��تان ويف أفغانس��تان ويف بل��دان أخ��رى، ولك��ن تقريًب��ا 
هذه هي احلقبة والفرتة املؤّثرة اليت بعدها انطلقت يف الكتابة 

يف م��ا كتبت��ه م��ن مصنفات.



جملة البالغ - ] العدد السابع [ - جملة دورية تصدر عن فرسان البالغ لألعالم - ] ذي القعدة , ذي احلجة [ 1434 هـ 12

بن األمة والنخبة
أبو البشر اهلاجري

بسم اهلل والصاة والسام على رسول اهلل

العصمة واخلاف
امتن��ع الكم��ال ع��ن البش��ر، وبغري عصم��ة اهلل لألنبياء فهم من 
جن��س البش��ر خيطئ��ون ويصيب��ون، عات��ب اهلل حبيب��ه املصطف��ى 
يف س��ورة عب��س بقول��ه }َعبَــَس َوتـَــَولَّ * َأْن َجــاَءُه اأْلَْعَمــى * َوَمــا 
ــُر فـَتـَنـَْفَعــُه الذِّْكــَرى * َأمَّــا َمــِن اْســتـَْغَن *  ــى * َأْو َيذَّكَّ يُْدرِيــَك َلَعلَّــُه يـَزَّكَّ
ــى * َوَأمَّــا َمــْن َجــاَءَك َيْســَعى  فَأَنْــَت لَــُه َتَصــدَّى * َوَمــا َعَلْيــَك َأالَّ يـَزَّكَّ
ــى*َكاَّ ِإنَـَّهــا َتْذِكــَرٌة{ ، يف تذك��ري  * َوُهــَو َيَْشــى * فَأَنْــَت َعْنــُه تـََلهَّ
ــُت  ــْل ُكن ــْبَحاَن َربِّ َه ــْل ُس م��ن اهلل لعب��اده أن رس��وله بش��ر “ ..} ُق
ِإالَّ َبَشــًرا رَُّســواًل”{ اإلســراء)93(، وق��د روى البخ��اري ع��ن عم��راَن 
ب��ِن ُحَص��ٍن رض��ي اهلل عنهم��ا ق��ال : ق��ال الن��يُّ صل��ى اهلل علي��ه 
وس��لم: “ خركــم قــرين مث الذيــن يلوهنــم مث الذيــن يلوهنــم ..”، وق��د 
تقادم بنا الزمان عن ذاك الرعيل، فأنى للمسلمن اآلن أفرادا 
أو مس��ؤولن أن يطاولوا قمم رس��وهلم عليه الس��ام أو صحابته 

رض��وان اهلل عليه��م.

وجتريدًا هلذه احلقيقة، وحتقيقًا لسنة اهلل أن النصر من عنده 
وح��ده ع��ز وج��ل، وخلع��ًا لتقدي��س األش��خاص، فق��د أظه��ر اهلل 
لن��ا يف األش��هر القليل��ة املاضي��ة خاف��ًا ب��ن قادة العم��ل اجلهادي 

ومنظري��ه ح��ول بع��ض التص��ورات النظري��ة واخلط��ط العملي��ة، 
بقي��ت بفض��ل اهلل ضم��ن اخل��اف املستس��اغ ش��رعا يف الف��روع 
واالجته��ادات ومل يص��ل إىل األص��ول والكلي��ات، }َوَعَســى َأْن 
َلُكــْم{ .. “ البقــرة )216(، ولع��ل ذل��ك  َوُهــَو َخيـْــٌر  َشــْيًئا  َتْكَرُهــوا 
يش��حذ يف املؤمن��ن الفك��ر والنظ��ر حت��ى يصل��وا إىل أفض��ل 
الس��بل وأس��لم الط��رق للتمك��ن لدي��ن اهلل يف مرحل��ة مهم��ة 
ودقيقة من مراحل سرينا حنو اخلافة املنشودة، اليت نأمل من 
اهلل أن يوحدن��ا فيه��ا حت��ت خليف��ة واح��د يطب��ق الش��رع وينش��ر 

الع��دل ويرف��ع اخل��اف.

دور األمة
��ه من اخلاف  وس��أتطرق يف مقالي القصري هذا إىل مفهوم مسَّ
ش��رر، وه��و مفه��وم األم��ة وم��ا ينبث��ق عن��ه م��ن تنزي��ل عل��ى واق��ع 
العم��ل اجله��ادي، فق��د ظه��ر رأٌي يدع��و إىل إعط��اء األم��ة دورها 
يف التمكن والش��ورى بش��كل موس��ع مقابل رأي آخر أعطاها 

دورًا أق��ل عل��ى حس��اب النخبة منها.

وحت��ى ال خن��وض يف تفصي��ات غ��ري مهم��ة يف أم��ور متف��ق عليها 
ع��ن دور األم��ة يف الدع��وة والتبلي��غ والت��ربع والنف��ري، واحلضان��ة 
والتدب��ري، ف��ا ب��د م��ن حتري��ر حم��ل الن��زاع وه��و “دور األم��ة يف 
إقام��ة الدول��ة وحك��م الب��اد والعب��اد يف مراح��ل التمك��ن 
األوىل”، فق��د ظه��ر م��ن خطاب��ات الق��ادة واملفكري��ن األفاض��ل 
تص��وران، تص��ور يعط��ي ه��ذا احل��ق لألم��ة وآخر يعطي��ه للنخبة.

وقب��ل إعط��اء رأي متواض��ع يف ه��ذه املس��ألة - أس��ال اهلل أن 
ينف��ع ب��ه - س��أقدم ل��ه بالق��ول أن األم��ة اإلس��امية غ��اب عنه��ا 

 وقفة أسرتاتيجية 
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من��ذ الع��ام 1928 م ظ��ل اخلاف��ة اإلس��امية، ومل تش��هد يف 
حياتها احلاضرة نشوء دولة جديدة، وحصل ذلك كله يف ظل 
أف��كار وتص��ورات غربي��ة غريب��ة ع��ن عقيدتن��ا ودينن��ا، وأحدث 
ه��ذا لبس��ا عن��د عم��وم األم��ة واختل��ط عنده��ا احلاب��ل بالنابل يف 
مفاهي��م النظ��ام السياس��ي وم��ا ينبث��ق عن��ه م��ن دول وإم��ارات، 
ولع��ل اخل��اف املستس��اغ احلال��ي خُي��رج م��ن ب��ن ثناي��اه وجتاربه 
املتنوعة - من أفغانستان إىل الصومال مرورا بالعراق والشام - 
م��ا يس��تفيد من��ه الق��ادة يف رس��م خارط��ة طري��ق لألمة يف س��ريها 

حن��و التمك��ن واجمل��د.

مقاومة التغيري
ومقاوم��ة التغي��ري ه��ي م��ن الس��نن ال��يت فط��ر اهلل العب��اد عليه��ا، 
فإذا ما ألفت اجملتمعات منطًا معينًا من طرق العيش والعبادة، 
وُخلق��ًا حم��ددا يف الع��ادات والتقالي��د، ونظام��ًا مرس��ومًا يف 
السياس��ة والتدب��ري، ف��إن االنتق��ال إىل ح��ال آخ��ر يواج��ه مقاوم��ة 
عنيف��ة ترف��ض في��ه األغلبي��ة )األم��ة( ه��ذا التح��ول، والب��د في��ه 
للرائ��د صاح��ب املش��روع )النخب��ة( م��ن اجملاه��دة واملغالب��ة حت��ى 
يص��ل إىل غايت��ه وم��راده، وكلم��ا تق��ادم الزم��ان عل��ى احل��ال 
اجلدي��د ق��ل الرف��ض وزاد القب��ول، مثله��م يف ذل��ك كمث��ل ب��ين 
إس��رائيل الذي��ن نش��أوا عل��ى العبودي��ة يف ظ��ل فرع��ون، م��ا لبث��وا 
أن حتول��وا عنه��ا بع��د التي��ه ملدة أربعن س��نة، تغريَّ فيها معاش��هم 
وُهذبت فيها أخاقهم، فبعد أن قال أوهلم ملوسى عليه السام 
} قَالُــوا يَــا ُموَســى ِإنَـّـا لَــْن َنْدُخَلَهــا أَبَــًدا َمــا َداُمــوا ِفيَهــا فَاْذَهــْب أَنْــَت 
َورَبُّــَك فـََقاتِــا ِإنَّــا َهــا ُهَنــا قَاِعــُدوَن{ املائــدة )24(، وق��ال هل��م } قَــاَل 
َربِّ ِإينّ اَل َأْمِلُك ِإالَّ نـَْفِســي َوَأِخي ۖ فَافـُْرْق بـَيـْنـََنا َوبـَْنَ اْلَقْوِم اْلَفاِســِقَن{ 
املائــدة )25(. خ��رج آخره��م يف جي��ش متوس��ط أعم��ار جن��ده م��ا 
يقارب من عشرين سنة، انتصر فيه يوشع بن نون غام موسى 
علي��ه الس��ام، وفت��ح األرض املقدس��ة، ف��كان لتق��ادم الزم��ان 
عليهم أوال، وشظف العيش يف صحراء التيه ثانيا، ونشوء جيل 
جدي��د ثالث��ا، أبل��غ األث��ر يف تغي��ري النف��وس ونقله��ا م��ن العبودي��ة 
إىل املطالب��ة م��رورا باملدافع��ة، مم��ا أهله��ا أن تكون أمة خافة 

ومتك��ن بع��د أن كان ذل��ك حمص��ورا يف خنبته��ا.

أجيال التغيري
ولعلن��ا اآلن نعي��ش يف مرحل��ة اجلي��ل األوس��ط ب��ن العبودي��ة 
والتمكن ضمن التقسيمات السابقة، وقد ورد مثل هذا الرأي 
يف دراس��ة الس��لطان القاه��ر ال��يت تتكل��م ع��ن س��قوط الليربالية 
الدميقراطية ونهضة اإلسام، واليت يصف فيه الكاتب أجيال 
التمك��ن الثاث��ة فيق��ول “ إن مراح��ل التمك��ن لدي��ن رب 
العامل��ن س��يمر عليه��ا ثاث��ة أجي��ال، أوهلا اجلي��ل الذهي، جيل 
التأسيس)الوقود(، هذا اجليل الذي يفنى من أجل الفكرة وال 
يبق��ى من��ه للمرحل��ة الثاني��ة إال قل��ة قليلة، وه��و كحمزة بن عبد 
املطل��ب ومصع��ب ب��ن عم��ري رض��ي اهلل عنه��م، يأخذ عل��ى عاتقه 
نشر الفكرة واملوت من أجلها، كالشهيد سيد قطب والشهيد 

عبد اهلل عزام وإمام الشهداء أسامة بن الدن والشهيد أبو عمر 
البغ��دادي رمحه��م اهلل، وغريه��م مم��ن يضيق اجمل��ال بذكرهم 
حنس��بهم واهلل حس��يبهم، ث��م يتب��ع ه��ذا اجلي��ل جي��ل آخ��ر فري��د 
)النخب��ة(، يعم��ل عل��ى تثبي��ت احلك��م اجلدي��د، ويق��اوم كل 
ردود الفعل احمللية والغربية الشرسة، وهو كاجليل الذي قاتل 
م��ع أب��ي بك��ر الصدي��ق يف ح��روب ال��ردة، ال تض��ره فتن��ة، وال 
خيشى مجوع الكفر والردة، صقلته التجارب وعركته احملن 
، ال يه��ادن وال يس��اوم، يس��لم الراي��ة للقرش��ي املنتظ��ر، وآخ��ر 
هذه األجيال جيل ينشأ يف ظل سلطان اإلسام القاهر)األمة(، 
مل ير يف حياته كفر أو زندقة، ومل تقع عينه على فاحش��ة أو 
منك��ر، يق��رأ يف الكت��ب البالية عن الليربالية والدميقراطية، 
ويس��تغرب وج��ود العلماني��ن واليس��ارين واملاركس��ين يف أم��ة 
اإلس��ام، فهم يف نظرِه ظال معتمة على صفحة من صفحات 

تاري��خ املس��لمن الغاب��ر، ال وج��ود هل��م يف وقت��ه احلاضر”.

ويرى الدارس لتاريخ األمم واجلماعات أنه من اخلطر مبكان 
أن تستلم األمة باملفهوم العام مقاليد احلكم قبل نشوء اجليل 
الثالث، فاجليل الثاني منها )النخبة( هو صمام األمان للخافة 
اإلس��امية لك��ي تض��رب جذوره��ا يف األرض عميق��ا ال تهزه��ا 
الري��ح وال تفنيه��ا احمل��ن واالبت��اءات املتتالي��ة، ولتقريب الصورة 
أقول : ما هو حال أمة اإلسام بعد وفاة الرسول صلى اهلل عليه 
وس��لم ل��و كان أه��ل احل��ل والعق��د وش��ورى أب��ي بك��ر الصدي��ق 
رض��ي اهلل عن��ه ه��م م��ن عم��وم أم��ة اإلس��ام يف جزي��رة الع��رب ؟ 
اجل��واب واض��ح وب��ن فال��ذي حف��ظ اإلس��ام م��ن النقص��ان ه��م 
النخب��ة م��ن أه��ل احل��ل والعق��د الذي��ن حارب��وا عم��وم األم��ة ال��يت 

ارتدت عن اإلس��ام.

خنبة ابن خلدون
لق��د فص��ل اب��ن خل��دون يف مقدمت��ه ه��ذا ال��دور ال��ذي تق��وم ب��ه 
النخبة اليت تتمتع بالعصبية واملنعة يف مرحلة بناء الدولة، وإذا 
اعتربن��ا العصبي��ة واملنع��ة اليت تكلم عنها ه��ي العصبية القائمة 
عل��ى أس��اس العقي��دة والدي��ن وال��يت جتم��ع اجملاهدي��ن نزع��ا م��ن 
قبائل ش��تى، فيمكننا االستش��هاد ببعض احلكم من مؤسس 
عل��م االجتم��اع إذ يق��ول يف )فصــل ف الــدول العامــة و امللــك و 
اخلافــة واملراتــب الســلطانية و مــا يعــرض ف ذلــك كلــه مــن األحــوال 
و فيــه قواعــد و متممــات( “و ذل��ك أن��ا قررن��ا يف الفص��ل األول 
أن املغالب��ة و املمانع��ة إمن��ا تك��ون بالعصبي��ة مل��ا فيه��ا م��ن النعرة 
والتذام��ر و اس��تماتة كل واح��د منه��م دون صاحب��ه. ثم أن امللك 
منص��ب ش��ريف مل��ذوذ يش��تمل عل��ى مجي��ع اخل��ريات الدنيوي��ة و 
الش��هوات البدني��ة و امل��اذ النفس��انية فيق��ع في��ه التناف��س غالب��ًا 
وق��ل أن يس��لمه أح��د لصاحب��ه إال إذا غل��ب علي��ه فتق��ع املنازع��ة 
و تفض��ي إىل احل��رب و القت��ال و املغالب��ة و ش��يء منه��ا ال يق��ع 
إال بالعصبي��ة كم��ا ذكرن��اه آنف��ًا و ه��ذا األم��ر بعي��د ع��ن أفهام 
اجلمهور باجلملة و متناس��ون له ألنهم نس��وا عهد متهيد الدولة 
من��ذ أوهل��ا وط��ال أم��د مرباهم يف احلضارة و تعاقبهم فيها جيًا 
بع��د جي��ل ف��ا يعرف��ون م��ا فع��ل اهلل أول الدول��ة إمن��ا يدرك��ون 
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أصح��اب الدول��ة و ق��د اس��تحكمت صبغته��م ووقع التس��ليم هلم 
واالس��تغناء ع��ن العصبي��ة يف متهي��د أمره��م و ال يعرف��ون كي��ف 
كان األمر من أوله و ما لقي أوهلم من املتاعب دونه “ ، وهذا 
م��ا ظه��ر جلي��ا يف ث��ورة مص��ر والث��ورة الس��ورية، حي��ث متس��ك 
أصح��اب املل��ك مبلكه��م وس��فكوا ألجل ذلك عش��رات اآلالف 

م��ن األنف��س املعصومة.

بعد االستقرار
وإذا م��ا أخذن��ا بع��ن االعتب��ار دور األم��ة - الس��ابق ذك��ره - يف 
املعرك��ة، وأن “اجله��اد واملقاوم��ة: معرك��ة أم��ة ولي��س ص��راع 
خنب��ة” كم��ا يق��ول أب��و مصع��ب الس��وري ال��ذي دع��ا يف كتاب��ه 
دعوة املقاومة اإلسامية العاملية إىل إجياد رابط يوحد األمة يف 
معركته��ا اخلال��دة، حي��ث يق��ول “حي��ث يقتص��ر الراب��ط كما 
أس��لفنا عل��ى اهل��دف املش��رتك واالس��م املش��رتك ومنه��ج العقي��دة 
اجلهادي��ة املش��رتك ومنه��ج الرتبي��ة املتكامل��ة. وحي��ث ُتوِف��ر هل��م 
املناه��ج املنش��ورة ,كاف��ة امل��واد الازم��ة الس��تكمال إعداده��م 
الذات��ي حي��ث ه��م ملباش��رة العم��ل عل��ى بص��رية وم��ن خ��ال منهج 
منضبط واضح “، فإنه ميكننا أيضا أن نقصر دور النخبة يف 
الدول��ة واحلك��م عل��ى أه��ل احل��ل والعق��د م��ن كاف��ة العامل��ن 
الصادق��ن عل��ى الس��احة حت��ى نص��ل إىل مرحل��ة اجلي��ل الثال��ث 
وال��ذي تلع��ب في��ه األم��ة دورا أك��رب ومت��ارس في��ه الش��ورى عل��ى 
نط��اق أوس��ع، يق��ول اب��ن خل��دون يف فص��ل )يف أن��ه إذا اس��تقرت 
الدولة و متهدت فقد تستغين عن العصبية( “و السبب يف ذلك 
أن ال��دول العام��ة يف أوهل��ا يصع��ب عل��ى النف��وس االنقي��اد هل��ا إال 
بق��وة قوي��ة م��ن الغل��ب للغراب��ة و أن الن��اس مل يألف��وا ملكه��ا و 
ال اعت��ادوه ف��إذا اس��تقرت الرئاس��ة يف أه��ل النص��اب املخصوص 
باملل��ك يف الدول��ة و توارث��وه واح��دًا بع��د آخ��ر يف أعقاب كثريين 
و دول متعاقبة نسيت النفوس شأن األولية و استحكمت ألهل 
ذلك النصاب صبغة الرئاسة و رسخ يف العقائد دين االنقياد هلم 
و التس��ليم و قات��ل الن��اس معه��م على أمره��م قتاهلم على العقائد 
اإلمياني��ة فل��م حيتاج��وا حينئ��ذ يف أمره��م إىل كب��ري عصاب��ة بل 

كأن طاعته��ا كت��اب م��ن اهلل ال يب��دل و ال يعل��م خاف��ه “.

ضبط األدوار
وهن��ا يتض��ح أن بع��ض املق��والت ال��واردة يف بع��ض الدراس��ات 
النفيس��ة كدراس��ة )مص��ر والطري��ق إىل أم��ة اخلاف��ة( وال��يت 
يق��ول في��ه الكات��ب “اجملتم��ع املس��لم ه��و جمتم��ع فاع��ل تظه��ر 
قيادت��ه بتلقائي��ة يف وحدات��ه االجتماعي��ة” ويضي��ف “والب��د أن 
تك��ون الدول��ة اإلس��امية الناش��ئة إف��رازا طبيعي��ا للمجتم��ع 
نفسه، أو تتداخل مع بنيته االجتماعية تداخا تاما”، ميكن؛ 
ب��ل جي��ب فهمه��ا ضم��ن دور األم��ة بع��د التمك��ن وبع��د اجلي��ل 
الثالث وليس يف مرحلة التمكن األوىل اليت حتتاج إىل النخبة 
م��ن أه��ل احل��ل والعقد، فتس��ليم األمر واحلك��م إىل األمة بهذا 
الشكل وبهذه املرحلة يهدد املشروع ككل، وهذا هو املأثور 

ع��ن اخللف��اء الراش��دين الذي��ن احتفظ��وا بأهل احل��ل والعقد من 
الرعي��ل األول ال��ذي ضمن��وا ب��ه ع��دم االحن��راف ع��ن املس��ار.

م��ع األخ��ذ بع��ن االعتب��ار أن ه��ذا الط��رح ال يغم��ط ح��ق األم��ة 
يف ممارس��ة احلرية والش��ورى ويف حماس��بة احلاكم وخلعه إن 
غ��ري أو ب��دل، ويف حقه��ا باألم��ر باملع��روف والنه��ي ع��ن املنكر، 
وإن��زال الن��اس منازهل��م م��ن أه��ل الس��يادة والرئاس��ة واخل��ربة 
واالختص��اص، ووج��ود القضاء الش��رعي املس��تقل عن احلاكم 

وحاش��يته، وحقه��ا يف إب��داء ال��رأي والنصيح��ة.

اخلامتة
وتوضي��ح  إىل ضب��ط  فضف��اض، حيت��اج  ع��ام  مفه��وم  األم��ة 
حت��ى يس��تبن ال��دور املطل��وب منه��ا يف كل مرحل��ة م��ن مراح��ل 
التمك��ن، والن��اس يف األم��ة عل��ى مرات��ب متباين��ة، يق��ول تعاىل 
} قُــْل َهــْل َيْســَتِوي الَِّذيــَن يـَْعَلُمــوَن َوالَِّذيــَن اَل يـَْعَلُمــوَن{ الزمــر )9(، 
وال��دور املطل��وب منه��ا وم��ن خنبته��ا متباي��ن يف كل مرحل��ة، 
فم��ن جاه��د ومح��ل الل��واء يف بداية األمر مطلوب منه دور أكرب 
يف املراح��ل األوىل ألن��ه جي��ل م��ا قب��ل الفت��ح، يق��ول س��يد قط��ب 
“إن الك��م لي��س ه��و ال��ذي يرج��ح يف املي��زان، ولكن��ه الباع��ث 
وم��ا ميثل��ه م��ن حقيق��ة اإلمي��ان، إن ال��ذي ينفق ويقات��ل والعقيدة 
مط��اردة واألنص��ار قل��ة ولي��س باألف��ق ظ��ل منفعة وال س��لطان وال 
رخاء، غري الذي ينفق ويقاتل والعقيدة آمنة، واألنصار كثرة، 
والنصر والغلبة والفوز قريبة املنال، ذلك متعلق مباشرة باهلل، 
متج��رد جت��ردا كام��ا ال ش��بهة في��ه، عمي��ق الثق��ة والطمأنين��ة 
ب��اهلل وح��ده بعي��د ع��ن كل س��بب ظاه��ر وكل واق��ع قري��ب، ال 
جيد على اخلري عونا إال ما جيده مباشرة من عقيدته، وهذا له 
على اخلري أنصار حتى حن تصح نيته ويتجرد جترد األولن”، 
وق��د ف��رق اهلل س��بحانه وتع��اىل ب��ن األم��ة وخنبته��ا إذ ق��ال } اَل 
ــًة  ــُم َدرََج ــَك َأْعَظ ــَل ۚ ُأولَِٰئ ــِح َوقَاَت ــِل اْلَفْت ــْن قـَْب ــَق ِم ــْن أَنـَْف ــْم َم َيْســَتِوي ِمْنُك

ــوا { احلديــد )10(. ــُد َوقَاتـَُل ِمــَن الَِّذيــَن أَنـَْفُقــوا ِمــْن بـَْع

والتنبي��ه واج��ب لألم��ة هن��ا أن خنبته��ا ال ت��رى يف األم��ر مغنم��ا 
وتشريفا، بل هو مغرم وخزي وندامة يوم القيامة ملن مل يأخذه 
حبق��ه، وم��ع م��رور الزم��ن ف��إن األم��ر ينتقل بش��كل تدرجي من 
النخب��ة إىل األم��ة ضم��ن منظوم��ة الش��ريعة اإلس��امية ونظامه��ا 
اإلس��امي ال��ذي حيق��ق الع��دل والنم��اء، ُيعم��ل فيه��ا بالش��ورى 
وفص��ل الس��لطات وتتحق��ق في��ه مقول��ة كات��ب دراس��ة مص��ر 
والطري��ق إىل أم��ة اخلاف��ة “اجملتم��ع املس��لم ه��و جمتم��ع فاع��ل 

تظه��ر قيادت��ه بتلقائي��ة يف وحدات��ه االجتماعي��ة” .

ه��ذه بضاع��ة العب��د الفق��ري املزج��اة فيم��ا ب��دا م��ن خ��اف ب��ن 
الكبار عسى اهلل أن ينفع بها األمة وخنبتها، فإن أصبت فمنه 
وحده وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، واهلل وحده أحكم 

وأعلم.
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ونس��تغفره،  ونس��تعينه،  حنم��ده،  احلم��دهلل؛  إن 
ونستهديه، ونؤمن به، ونتوب إليه، ونتوكل عليه، ونعوذ باهلل 
تعاىل من ش��رور أنفس��نا ومن س��يئاِت أعمالنا، إنه من يهده اهلل 
ف��ا ُمض��ل اهلل، وم��ن يضل��ل ف��ا ه��ادي ل��ه، وم��ن يه��ِن اهلل فم��ا 
ل��ه م��ن مك��رم، وأش��هُد أن ال إل��ه إال اهلل وح��ده ال ش��ريك ل��ه، 
وأش��هُد أن حممًدا عبده ورس��وله، وصفّيه من خلقه، وحبيبه، 
ونبيه، وجنيبه، وبعيثه، وصفيه، بّلغ الرس��الة، وأّدى األمانة، 
ونص��ح األم��ة، الله��م ص��لِّ وس��ّلم وب��ارك علي��ه ص��اة ترضي��ك 

وترضي��ه وترض��ى به��ا عّن��ا ي��ا رب العامل��ن.
ثم أّما بعد؛

أيُّها اإلخوة الكرام، عباد اهلل؛
ه��ذه ه��ي احللقــُة الثانيــة مــن دورة التنظيــم واإلدارة ف اإلســام؛ وال��يت 
كم��ا قلن��ا تش��تمل عل��ى مقدم��ٍة وأربع��ِة فص��ول؛ أما املقدمــة فقد 

كان��ت موض��وع احللق��ة املاضية؛ تكلمن��ا فيها وبّينا:
أن اهلل عّزوج��ل مل خيل��ق عب��اده س��دًى، وم��ا تركه��م هك��ذا 
بدون ضابط وإمنا أمرهم بتعّبده، وبّن هلم ما أمرهم به، وقلنا 
أن أعظ��م م��ا أمره��م اهلل تع��اىل ب��ه ه��و إقام��ُة الدي��ن، وقلن��ا أّن 
إقامة الدين تستلزم جهًدا صعًبا ومهمٍة شاقة وال شك؛ ذلك ملا 

فيه��ا، وأيًض��ا ألّن األع��داء لن يس��محوا بها.
وقلنا أّن اهلل عز وجل تيسرًيا لعباده على أداء هذه املهمة؛ شرع 
هل��م التع��اون فيم��ا بينه��م، وطامل��ا أّن قوًم��ا ق��د اجتمع��وا لتحقي��ق 
ٍم ومط��اع، هكذا اتف��ق الناس  ه��دٍف م��ا فاب��ّد م��ن وج��ود ُمق��دَّ
ُم وه��ذا املط��اع قلنا  مجيًع��ا؛ مس��لمهم وكافره��م، وه��ذا ال���ُمَقدَّ

أن الش��رع اإلس��امّي يس��ميه »األمر«.
وذكرن��ا أنه��ا أمان��ٌة ثقيل��ة، وذكرن��ا الش��روط ال��يت جي��ب أن 
تتوفر فيمن ُابتلَي بشيٍء من املسؤولّية، وقلنا أّن مهمة املسؤول 
أو األم��ري ه��ذه إمن��ا تك��ون يف إدارة العم��ل وليس تنفيذ العمل، 
ولذا جيب أن تتوافر يف املس��ؤول مساٌت وصفاٌت حمددة أهمها 
كما ذكرنا هو: »ِعلُم اإِلَدارَة«، والذي يتلخص يف األمور اليت 

ذكرناها:
ختطيط العمل.	 

تنظيم العمل.	 

توجيه األفراد. 	 

املتابعة والرقابة. 	 

وهذه هي الفصول األربعة. 
وبّين��ا أّن أس��اس األم��ر وروح��ه ه��و التق��وى والصاح، اليت جيُب 

أن يتحّلى بها املس��ؤول كي يوّفق من رّبه تبارك وتعاىل.

وموضــوع هــذه احللقــة بعــون هللا تعــال هــو موضــوع التخطيــط؛ ختطيــط 
العمل، وهو كما ذكرنا أوىل وظائِف املسؤول، ألّن أيَّ إنساٍن 
كائًنا من كان، قد ُابتلَي بشيٍء من املسؤولّية، قبل أن يشرع 
يف أّي عمٍل يف أداء هذه املهمة وهذه املسؤولّية، عليه أن يسأل 

نفسه سؤالن، وإجابة السؤالن تعين التخطيط السليم؛ 
السؤال األّول: 	 

م��ا ه��و اهل��دُف ال��ذي جي��ُب عل��ّي أن أحقق��ه م��ن مهم��يت 
أو م��ن وظيف��يت هذه؟

السؤال الثاني هو:	 

ما هو الطريق األمثل لتحقيق هذا اهلدف؟

إًذا هم��ا س��ؤاالن واإلجاب��ُة عليهم��ا تع��ين ختطيًطا س��ليًما، وقبل 
أن نب��دأ يف ذك��ر تفصي��ل ه��ذا األمر، البّد أن ننوه إل أمور:

األمر األول: 	 

أّن أي مهمــة ألي جمموعــة صغــرت أم كــرت جيــب أن تتســق 
أهدافهــا مــع اهلــدف األمســى واهلــدف البعيــد لــكل اجملموعــات 

العاملــة لتمكــن الديــن؛ أال وهــو إقام��ة الدي��ن.

إًذا الّب��د أن يك��ون هن��اك اتس��اٌق وتنس��يٌق وتناغ��ٌم ب��ن 
أه��داف اجملموع��ات العامل��ة لتمكن الدين، ما يصح 
وما ينبغي أن تنفصل جمموعة من اجملموعات بتحديد 
هدفه��ا ابت��داء قب��ل أن تنظ��ر يف أه��داف اجملموع��ات 
األخ��رى؛ ألزن��ه برتكن��ا هل��ذا األم��ر س��يحدث وال ش��ك 
أن طاق��اٍت س��ُتَعّطل، وأن أعم��االً س��تتكّرر كم��ا قلن��ا.

إًذا -أيُّه��ا اإلخ��وة الك��رام- م��ن ش��كل م��ن  الب��ّد 
أش��كال التنس��يق ب��ن كل جمموع��ة عم��ل، وب��ن 

األعل��ى. املس��توى 

]األمر الثاني[:  	 

هــذه صــورة أخــرى؛ املســتوى األعلــى ليــس شــرطًا أن يكــون 
ــاٌس  ــًا أن ــٍم واحــد، ولكــن نعطــي املســتوى األعلــى مث ف تنظي

يعملــون علــى إقامــة الديــن ف وحــدة مــن الوحــداِت .

مثًا يف مكاٍن ما من املستوى األعلى، يعين املستوى 
ال��ذي يعم��ل عل��ى نف��س أداء اهل��دف، ولك��ن بص��ورة 
أوسع، ويف وحدة أكرب، لو قلنا أن الدمنارك تكون 

يف أوروب��ا، وأوروب��ا تك��ون يف األرض إىل آخ��ره.
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وذل��ك حت��ى يت��م التفاه��ُم عن��د حتدي��د ه��ذه األه��داف، 
ح��ول ه��ذه األداة ال��يت س��تكون هل��ذه اجملموع��ة احملددة.

]األمر الثالث[: 	 

وال يصــح حبــاٍل كمــا قلنــا أن تنفــرد أي جمموعــة حبــق وضــع 
أهدافهــا مبعــزٍل عــن قيادهتــا املباشــرة أو املســتوى األعلــى، 
تاًمــا كأي تفصيــٍل إدارّي أو هيــكل إداري تنظيمــي حمــّدد.

ول��و أهم��ل ه��ذا األم��ر كم��ا قلن��ا فس��تكون النتيج��ة 
وج��ود تك��رار أعم��ال ال يل��زم تكراره��ا، م��ع غي��اب 
أعماٍل أخرى ال جتد من يقوم بها، مع غياب أي صورة 
م��ن ص��ور التكام��ل والتناغ��م، ال��ذي جي��ب أن يك��ون 
بن خمتلف قطاعات العمل، وهذا التكامل هو الذي 
يدفع املس��رية دوًما إىل األمام خبطواٍت ثابتة كما هو 

معل��وم عقًا.

]األمر الرابع[: 	 

ومثلمــا حنــن حنــذر مــن انفــراد اجملموعــات املختلفــة الــي تعمــل 
علــى إقامــة الديــن بوضــع أهدافهــا منفصلــة ومنعزلــة، كــذا جيــب 
األهــداف  فــرض  األعلــى،  املســتوياِت  حماولــة  مــن  التحذيــر 

علــى املســتويات األقــل دون حــدوِث مشــاورٍة بينهــم.

ألّن ذل��ك ق��د ي��ؤدي إىل ف��رض أه��داٍف غ��ري واقعي��ة، 
ال تس��تطيع إمكان��ات اجملموع��ة حتقيقه��ا، أو ق��د 
تك��ون األه��داف املفروض��ة أق��ّل م��ن املس��توى ال��ذي 
ميك��ن حتقيق��ه، وهذه العيوب كلها ميكن تافيها 

بالتش��اور قب��ل وض��ع األه��داِف وتقريره��ا.

فلعل��ه م��ن املناس��ِب هن��ا أن نذك��ر مس��اٍت حم��ددة يف قضي��ة 
حتدي��د اهل��دف وه��و إجاب��ة الس��ؤال األول كم��ا قلن��ا:

• قضي��ة حتدي��د اهل��دف ابت��داًء؛ أن��ت حت��دد 	
اهل��دف البعي��د، أو ال��ذي يس��مونه: »هدًف��ا 
إس��رتاتيجًيا«، ولك��ي حتق��ق ه��ذا اهل��دف 
إىل  اهل��دف  ه��ذا  تقس��يم  م��ن  الب��ّد  البعي��د 
أه��داٍف مرحلّي��ة، ال��يت يس��مونها: »أهداًف��ا 
��م ه��ذا اهل��دف الكب��ري  تكتيكّي��ة«، ُتقسِّ
البعي��د إىل أه��داف مرحلّي��ة، وعن��د تقس��يمك 

هل��ذه األه��داف:

جيب أن تكون واقعيًّا.	 

وجيب أن تلتزم بالشرع يف هذا.	 

وأيًض��ا تك��ون املرحل��ة ال��يت تليه��ا ه��ي قضي��ة 	 
حتدي��د األولوّي��ات هل��ذه األه��داف املرحلّي��ة؛ 
بأيُّه��ا تب��دأ، وبأيُّه��ا يس��تقيم األم��ر تباًع��ا على 

الرتتي��ب املتف��ق علي��ه.

وهنا كمثال؛ أنت تقول كهدٍف قد يكون هذا اهلدف مرحليًّا 
بالنس��بة لله��دف األك��رب، قضية: »رفع كف��اءة الناس العاملن 
للدي��ن«، ه��ذا ق��د يك��ون هدًف��ا مرحليًّ��ا، ويف ذات��ه ق��د يك��ون 
هدًف��ا بعي��د امل��دى جملموع��ة م��ا، وهل��ذا جي��ب أن تقّس��م حتقي��ق 
ه��ذا اهل��دف إىل أه��داٍف مرحلّية أخرى؛ كرفع كفاءة األفراد 
تع��ين عل��ى ال���مستوى الدع��وي نق��وم بوس��ائل كي��ت وكي��ت، 
عل��ى املس��توى اجله��ادي تع��ين كي��ت وكي��ت، عل��ى املس��توى 
اإلجتماع��ي، عل��ى املس��توى الثق��ايف، عل��ى املس��توى الرياض��ي، 

عل��ى املس��توى احلس��ي إىل آخ��ره.
إًذا يكون حتقيق اهلدف البعيد بتقسيمه إىل أهداٍف مرحلّية، 
ونبدأ يف املرحلة التالية وهي قضية: حتديد األولويّات بالنسبة هلذه 

األهــداف املرحلّية.
• مس��ٌة أخ��رى؛ أن��ه جي��ب أن يك��ون اهل��دف 	

مشروًعا.وهذه قضّية هاّمة عباد اهلل، البد أن 
تكون األهداف املوضوعة أهداًفا مشروعة؛ 
وذلك مثًا كإعداد العدة لقوله عّز وجل: ﴿

ا اسَتَطعُتم﴾ ]األنفال:60[، هذا  وا هَلُم مَّ َوَأِعدُّ
ه��دف مش��روع بالنص.

• بالن��صٍّ 	 وتوزيعه��ا  ال��زكاة  وكجم��ع 
ال��زََّكاَة﴾  ﴿َوآُت��وا  وج��ل:  ع��ّز  ق��ال  أيًض��ا 
َدَقاُت ِللُفَقَراِء  َا الصَّ ]البق��رة:43[، وق��ال: ﴿ِإمنَّ

آخ��ره. إىل  ]التوب��ة:60[.  َوال���َمَساِكِن﴾ 

• أو ق��د تك��ون ه��ذه األه��داف مم��ا يع��ن عل��ى 	
إمت��ام الواجب��ات ال��واردة بالن��ص يف الكت��اب 
أو السنة؛ وذلك مثًا كتعلم اللغات األوروبّية 
جملموع��ة ق��د مت ندبه��ا للقي��ام بواج��ب الدع��وة 
اجملموع��ة  فه��ذه  الب��اد،  ه��ذه  يف  اهلل  إىل 
عندم��ا تتخ��ذ تعّل��م اللغ��ات هدًف��ا مش��روًعا، 
اهل��دف هن��ا تعل��م اللغ��ات يف ذات��ه بالنس��بِة هل��ا 
ه��دٌف مش��روع مل��اذا؟ ألن��ه كم��ا ق��ال العلماء: 

»م��ا ال يت��م الواج��ب إال ب��ه فه��و واج��ب«.

• وق��د يك��ون اهلدف أيًضا هذا ليس مذكوًرا 	
بعينه ال يف كتاٍب أو يف سّنة؛ ولكّنه مندرٌج 
حت��ت أص��ٍل عام مذكور فيهما؛ فليس خيفى 
مثًا أّن التعاون على الرّب والتقوى ليس عبارة 
ع��ن ش��يء واح��ٍد مع��ّنٍ، ب��ل هو أش��ياٌء كثريٌة 
ج��ًدا ال تدخ��ل حت��ت احلص��ر؛ وكل م��ا كان 
داخ��ًا حت��ت ه��ذا األص��ل الع��ام فه��و ه��دف 
مش��روع؛ ق��ال ع��ّز وج��ل: ﴿َوَتَعاَوُن��وا َعَل��ى ال��ربِّ 
َوالتَّق��َوى َواَل َتَعاَوُن��وا َعَل��ى اإِلث��ِم َوالُع��دَوان﴾ 

]املائدة:2[. 

لك��ن ال يص��ح إطاًق��ا أّيه��ا اإلخ��وة الك��رام؛ ألّي جمموع��ة 
كائًنا من كانت وعند أي مستوى من مستويات العمل؛ سواًء 
كان مس��توى قي��ادة أعل��ى أو مس��توى قي��ادة أق��ل، م��ا ينبغ��ي هلا 
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مطلًق��ا أن تتخ��ذ هدًف��ا لي��س منصوًص��ا علي��ه ش��رًعا، وال ه��و 
من��درٌج حت��ت أص��ٍل ع��ام منص��وٍص عليه، وال مق��اٍس على هدٍف 
مش��روع، وال ه��و س��بيٌل للوص��ول إىل ه��دٍف مش��روع، فاهل��دف 
ال��ذي خي��رج ع��ن ه��ذه احلدود س��وف يكون باط��ًا جيب حذفه 

متاًم��ا م��ن ف��وق خارط��ة العمل اإلس��امّي.
ف��ا يص��ح مث��ًا أن يك��ون م��ن أه��داف جمموع��ة اإلع��ام -إن 
كان��ت هن��اك جمموع��ة إع��ام- م��ا ينبغ��ي هل��ا أن تتخ��ذ هدًف��ا؛ 
يكون همها -أو هذا اهلدف- هو نش��ر ش��ائعات بن املس��لمن 

ك��ي حتّق��ر م��ن طائف��ٍة آخرى.
وق��د يق��ول ه��ذا: »إن��ين يف حال��ة ح��رب، ويف 	 

ه��ذه احلال��ة جي��وز عل��يّ أن أك��ذب عل��ى الع��دو«.

نقول لك: أنت يف هذه احلالة ال تكذب على 	 
العدو، ولكنك تكذب على املسلمن.

م��ا ينبغ��ي مطلًق��ا أن تتخ��ذ جمموع��ة م��ن اجملموع��ات العامل��ة 
للدي��ن هدًف��ا هل��ا أن حتّق��ر م��ن اآلخري��ن ك��ي ُتظِه��ر م��ن نفس��ها 
املكان��ة األعل��ى، ه��ذا ه��دٌف غ��ري مش��روع حت��ت أي دع��وة م��ن 

الدع��اوى.
بعضه��م يتخ��ذ قضي��ة »مصلحــة اجلماعــة« صنًم��ا يعب��د م��ن دون 
اهلل، فيبي��ح وحيل��ل حت��ت هذا اهل��دف منكراٍت كثرية وجيعل 
اهلدف؛ هدف قضية اجلماعة أو احلزب جيعله هدًفا، رغم أنه 
ليس مبش��روع إال أن يكون بنصٍّ مش��روع أو يندرج حتت أصٍل 

معم��وٍل ب��ه كما فصلنا.
وهنا نبدأ يف تفصيل قضية حتديد اهلدف:

وه��ي كم��ا ه��و معل��وم؛ املس��توى األعل��ى يري��د أن حي��دد اهل��دف 
بوض��وح م��اذا يصنع؟

عنده جمموعات عمل متفرقة، كربت أم صغرت ماذا يصنع؟
ابت��داء علي��ه أن جيم��ع ه��ؤالء -مس��ؤولي اجملموع��ات ال��يت تعمل 
حت��ت نطاق��ه- جيمعه��م ويعرض عليهم خطة العمل خال الفرتة 
املقبل��ة، مث��ًا ه��و يري��د أن يضع هذه اخلطة؛ فيجمعهم ويعرض 
عليه��م ال��كام بوض��وح، ألن��ه يطل��ب م��ن كلِّ واح��ٍد منه��م أن 
يضع تصوًرا لألهداِف اليت ميكن أن حيقهها أو حتققها كل 
جمموعة على حدة، كل مسؤول جمموعة ُيطَلب منه أن حيدد 
األه��داف ال��يت يس��تطيع حتقيقه��ا م��ن خال الواق��ع الذي يعيش 
في��ه، وحي��دد ل��ه م��دة يفك��رون فيه��ا، ث��م بعد ه��ذا ُيطلب منهم 
اجتماًع��ا ثانًي��ا، ويف ه��ذه احلال��ة كل منهم يكون قد وضع يف 
خميلته تصوًرا لألهداف اليت ميكن أن حيققها، وقد يكون 

ه��ذا االجتم��اع عل��ى انفراد أو معهم مجيًعا، س��ّيان.
وبعد أن ينصرف هؤالء املس��ؤولون عن اجملموعات األقل؛ كٌل 
منه��م يفك��ر، ألن��ه يعل��م أن��ه مطال��ٌب بتحدي��د أو بوض��ع تص��ّور 
هلذه األهداف طبًقا إلمكانّياته، وطبًقا لظروف احمليط الذي 

يعمل فيه.
إًذا عندم��ا يأت��ي موع��د االجتم��اع التال��ي يك��ون أخون��ا ه��ذا ق��د 
مج��ع إخوان��ه يف اجملموع��ة األخ��رى، وع��رض عليه��م األم��ر، 
وتش��اور معه��م، وطل��ب منه��م املش��ورة، وكٌل منه��م أب��دى رأيه، 

ث��م وض��ع تص��وًرا متكام��ًا يعرض��ه عل��ى املس��توى األعل��ى.

وهن��ا نك��ون ق��د وصلن��ا إىل مرحل��ة احلس��م يف حتدي��د اهل��دف؛ 
وفيه��ا يق��ّرر املس��توى األعل��ى بالتحدي��د م��ا ه��ي األه��داف ال��يت 
بإباغه��ا  إًذا  ويق��وم  عم��ل،  جمموع��ة  كل  به��ا  س��تكّلف 
للمسؤولن عن املساجد مثًا إن كان العمل يف نطاق املساجد 
أو يف أي وح��دة م��ن الوح��دات، ويتأك��د املس��توى األعل��ى هن��ا 
-وضروري هذا- أّن كل واحٍد من هؤالء قد عرف مهمته أو قد 
فه��م اهل��دف فهًم��ا صحيًح��ا، ال أحتّدث عن العلوم العس��كرية؛ 
عن��د تقس��يم أعم��ال املهم��ات العس��كرية الب��ّد م��ن وج��ود ه��ذا 
البند: »أيُّ أسئلة؟« فالقائد البد بعد انتهاء املهمة أن يقول: »أيُّ 
أس��ئلة؟«؛ حت��ى يتأك��د أن كل ف��رد من أفراد اجملموعات على 
األق��ل ق��د فه��م اهل��دف بوض��وح حت��ى ال حي��دث خل��ٌط بع��د ذل��ك. 
وغ��ينٌّ ع��ن البي��ان أيُّه��ا اإلخ��وة الك��رام أن��ه لي��س ش��رًطا أن 
تتش��ابه أهداف كل جمموعة، بل قد ختتلف باختاف طبيعة 

ظروفه��ا، وه��ذا بديه��ي.
هن��اك ش��يٌء آخ��ر جي��ب أن ُيعِلم املس��ؤول ب��ه إخوانه عند حتديد 

اهلدف:
وهي قضية اإلمكانات اليت سيضعها املسؤول األعلى للمسؤولن 
يف املس��توى األق��ل، س��واًء كان��ت ه��ذه اإلمكان��ات بش��رية أم 

مادية.
مثًا لو كانت القضية هنا مساجد؛ فيقول له املستوى األعلى: 
أنت مطلوب منك حتقيق هدف كيت، وكيت بالنسبة للهدف 
الدع��وي والرتب��وي والعمل��ي االجتماع��ي يف نط��اق املس��جد؛ على 

سبيل املثال.
إًذا أن��ت س��نوفر ل��ك دورة، نش��رة دوري��ة كل ش��هر يف نط��اق 
الدع��وة، وس��نوفر ل��ك مث��ًا أًخ��ا متخصًص��ا يف تدري��س املنه��ج 
الش��رعي، ولك��ن ال أس��تطيع أن أوف��ر ل��ك مبلًغ��ا ماّدًي��ا يعين��ك 
عل��ى أداء العم��ل يف ه��ذا املس��جد، إًذا أن��ت تدب��ر أمرك بنفس��ك 
س��واء كان ع��ن طري��ق تربع��ات أو ع��ن طري��ق مش��روع أو إىل 

آخره.
إذًا قضّية اإلمكانيات اليت سيضعها املستوى األعلى للمستوى 
األقل هذه ضرورّية يف نطاق العمل حتى تكون األمور واضحة.

ث��م بع��د أن يب��ّن ل��ه اإلمكان��ات ال��يت س��يوفرها ل��ه، يض��ع ل��ه 
الئح��ة العم��ل أو الائح��ة التنظيمي��ة اليت تنظ��م إدارة العمل وهم 
يس��مونها ب�«السياســات احلاكمــة« حلرك��ة أي جمموع��ة، قواع��د 
تنظيمي��ة معّين��ة م��ا يبنغ��ي ل��ه أن خي��رج ع��ن ه��ذا النط��اق س��واًء 

كان نط��اق سياس��ات أو نط��اق هي��كل إداري عمل��ي مع��ّن.
ملحوظة هامة ف هذا اجملال: 

وه��ي أن��ه جي��ب أن تك��ون األه��داف املعط��اة ملس��ؤول أي وح��دة 
عم��ل كائًن��ا م��ن كانت؛

هذه األهداف جيب أن تكون مباشرة.
ماذا يعين »مباشرة«؟ 

يع��ين جي��ب أن تك��ون قابل��ة للتنفي��ذ؛ فم��ا 	 
يص��ح للمس��توى األعل��ى أن تأتي مبس��توى أقل 
وأن��ت تع��رف أن قدرات��ه ليس��ت عل��ى املس��توى 

ال��ذي يتفه��م به��ا ه��ذا اهل��دف؛ فتق��ول ل��ه:
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أن��ت هدف��ك املرحل��ة املقبل��ة -مثًا خال س��تة 	 
أش��هر- أن ترف��ع كف��اءة األف��راد علمًي��ا.

وتس��كت، وأن��ت تع��رف أن ه��ذا املس��توى األق��ل ال 
يس��تطيع ول��ن يس��تطيع؛ قدرات��ه ل��ن تؤهل��ه ك��ي يفه��م 
كي��ف حيق��ق ه��ذا اهل��دف، وكي��ف ميّي��ز ب��ن العل��وم 
ال��يت جي��ب أن ُت��دّرس هل��ؤالء األف��راد حت��ى يرف��ع م��ن 
مس��تواهم، ب��ل كي��ف حي��ّدد أولوي��ات ه��ذه العل��وم يف 

التدري��س.

إًذا الب��د هل��ذا ال���مستوى األق��ل أن تك��ون صيغة تبليغه 
لألهداف هي: 

أنت مطلوٌب منك خال هذه املهمة تدريس هذه املنهج 
الذي بنوده كيت، وكيت، وكيت.

ا؛ أي قابًا للتنفيذ،  إًذا البد أن يكون اهلدف مباش��رً
ال يكون عاًما حتى ال خيتلط على أخينا هذا املسؤول 

يف املستوى األقل.

انتهينا من قضية حتديد األهداف واآلن نبدأ يف مرحلة؛
حتقيق اهلدف:

مبج��رد أن يتلق��ى املس��ؤول األق��ل مهمت��ه، وحت��دد ل��ه أهداف��ه 
حتدي��ًدا واضًح��ا ومباش��ًرا كم��ا قلن��ا، س��يجد مباش��رة أخون��ا 
الكري��م ه��ذا، مباش��رة من��ذ أن يتلق��ى اهلدف؛ س��تلمع يف ذهنه 

فك��رة؛ ه��ذه الفك��رة ه��ي لتحقي��ق اهل��دف األول.
مث��ًا تلق��ى ثاث��ة أه��داف، بع��د أن يتلق��ى املهم��ة أو حتدي��د 
اهل��دف، مباش��رة تلم��ع يف ذهن��ه فك��رة معّين��ة لتحقي��ق اهل��دف 

األول.
حسًنا؛ جّيد.

رق��م )2(؛ يفك��ر دقيق��ة أو دقيقت��ن لتحقي��ق اهل��دف الثان��ي، 
»وج��دت ل��ه طريق��ة كي��ت وكي��ت«.

احلمد هلل، طيب اهلدف الثالث كيف حتققه؟ 
»أن��ا وج��دت اإلخ��وة يف بل��د ك��ذا حيقق��ون ه��ذا اهل��دف بطريقة 

كي��ت وكيت«.
إًذا احلم��د هلل؛ انتهين��ا م��ن حتدي��د الوس��ائل ال��يت حتق��ق ه��ذا 

اهل��دف.
وهنا خيطئ صاحبنا خطًأ جسيًما، ملاذا؟ 

ألن��ه اس��تجاب ألول خاط��رة يف قضي��ة الوس��يلة ال��يت حيق��ق به��ا 
ه��ذا اهل��دف، اس��تجاب ألول خاط��رة عرض��ت علي��ه ومل ُيع��ِط 
األم��ور حقه��ا الطبيع��ي يف التأم��ل والتفك��ري، فه��ذه الفك��رة 
ال��يت جاءت��ه ألول وهل��ة م��ا أدراه أن��ه ال يوج��د م��ا ه��و أفضل منها 

وأيس��ر وأحس��ن؟!
وتل��ك الطريق��ة ال��يت اتضحت أمام��ه؛ أليس من احملتمل أن فيها 
م��ن املهال��ك واملعاط��ب واملصاع��ب م��ا جيع��ل البع��د عنه��ا غنيم��ة 

ب��كل املقاييس؟!
ثم كيف مل يس��أل نفس��ه أن هؤالء اإلخوة يف الوحدة الفانية 
مث��ًا ال��ذي حقق��وا ه��ذا اهل��دف به��ذه الوس��يلة كي��ف مل يس��أل 

نفس��ه أن ظ��روف ه��ؤالء اإلخ��وة ق��د ختتل��ف ع��ن ظروف��ه وق��د 
تك��ون الوس��يلة ال��يت حقق��وا به��ا ه��ذا اهل��دف يف مكانه��م ق��د 
تك��ون مناس��بة هل��م وال تك��ون مناس��بة ملكان��ي، ب��ل س��يرتتب 

عليه��ا مفاس��د أك��رب أو س��لبيات أكث��ر؟!
إًذا ال ب��د م��ن إعط��اء األم��ر حق��ه يف التفك��ري يف الوس��ائل أو 

البدائ��ل ال��يت حنق��ق به��ا ه��ذا اهل��دف.
إًذا املطل��وب ه��و التأن��ي للتفك��ر والتدب��ر وتقلي��ب املس��ألة عل��ى 
وجوهه��ا املختلف��ة إلدراك خمتل��ف أبعاده��ا وتس��مية احل��دود 
املتع��ددة، ث��م املوازن��ة بينه��ا الكتش��اف أصلحه��ا وأس��رعها 

وأيس��رها.
وهذه باختصار هي عملية التخطيط اليت حنن بصددها. 

ونس��تطيع أيُّها اإلخوة الكرام أن نقول أن حتقيق ]اهلدف[ ميّر 
بثاث مراحل؛ 

املرحلة األوىل: هي مرحلة دراسة الواقع.	 

املرحلة الثانية: هي مرحلة تنمية البدائل.	 

املرحل��ة الثالث��ة: ه��ي مرحل��ة اختي��ار أفض��ل 	 
البدائ��ل.

أما عن دراسة الواقع ملاذا؟ 
ألن ه��ذا الواق��ع ال��ذي أعي��ش في��ه ه��و ال��ذي س��أنطلق من��ه، 
وباس��تخدام معطيات��ه املختلف��ة للوص��ول لله��دف ال��ذي س��بق 
حتديده بوضوح يف الفرتة املاضية، أو يف املرحلة الس��ابقة اليت 

ه��ي قضي��ة حتدي��د اهل��دف ه��ذا.
وم��ن الض��روري ج��ًدا أيُّه��ا اإلخ��وة الك��رام؛ أن تك��ون حتت يد 
املس��ؤول معلوم��اٍت كامل��ة ع��ن الواق��ع الذي يتح��رك منه؛ جيب 

أن تتوف��ر عن��ده معلوم��ات كاملة عن اإلمكانيات اليت عنده.
كث��ري م��ن املس��ؤولن يف أي موق��ع م��ن املواق��ع -لألس��ف- نظ��ًرا 
لغي��اب قضي��ة املعلوم��ات تك��ون عن��ده إمكاني��ات ولكن��ه 
جيهله��ا، وحن��ن مررن��ا بذلك؛ أحياًنا يكون عندنا جمموعة من 
األف��راد يف معس��كر م��ن املعس��كرات وحنت��اج جن��اًرا مثًا وما 
كلف نفس��ه املس��ؤول مثًا أن يصنع حصًرا لكفاءات األفراد 

عن��ده، ويفاج��أ بع��د ذل��ك بوج��ود جن��ار م��ن املوجودين.
إًذا الب��د أن تك��ون هن��اك قضي��ة املعلوم��ات عن��د األخ املس��ؤول 
عن الواقع الذي يعيش فيه أو الذي سيتحرك من خاله لتحقيق 

ه��ذا اهلدف الذي حدده بوضوح.
وقضي��ة مج��ع املعلوم��ات هن��ا أيُّه��ا اإلخ��وة تب��دأ مبرحل��ة اجلم��ع؛ 
نكل��ف جمموع��ات متخصص��ة باجلم��ع، وهن��ا نذك��ر وحن��ذر 
من قضية التجاوز الش��رعي يف مجع املعلومات؛ لألس��ف؛ بعض 
اجملموع��ات إلقام��ة الدي��ن أو هك��ذا تظ��ن تبي��ح لنفس��ها مث��ًا 
أن تتجس��س على إخوانهم العاملن إلقامة الدين يف جمموعات 

أخ��رى، وه��ذا ال جي��وز.
وكم��ا قلن��ا الب��د أن يك��ون اهل��دف مش��روًعا وك��ذا جي��ب أن 
تكون الوس��يلة لتحقيق هذا اهلدف مش��روعًة أيًضا، فالغايات 

عندنا ال تربر الوس��ائل، لس��نا »ميكافيلّية« كما هو معلوم.
***- يتبع باذن اهلل -***
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وقفة شهداء على طريق اجلهاد

أثر األصابع من عامل اجلنة

أبو احلسن الشهري

بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

إىل السائرين يف دروب العا ،،

إىل عشاق احلواصل ،، و املشتاقن للقناديل ،،

إىل من رضا الرمحن غايته ،،

إىل املرابطن على ثغور األمة و خنادق القتال ..

إىل كل جماهد يف سبيل اهلل ..

 

لعل أحريف هذه تزيد من همتك و توقد جذوة عزمك ،،

 

أزفُّ لك قصًة أغرب من اخليال .. حكايًة خيّيل للناظر يف 
أفانينها أنها من حكايا الرعيل األول ..

 

حكايًة لو مل أمسعها ممن رأى صاحبها و مسع منه مل أكن 
ألصدق ..

كم أنت عجيب أيها ] اجلهاد [ تهذب األرواح حتى تغدو 
كأنها تعاين باد األفراح ..

 

من امتطى صهوة خيلك سافرت به بعيًدا يف أفاك العبودية 
هلل و دروب الصفاء ..

فتبدو الدنيا بكل زخارفها يف عن اجملاهد كشهاب أضاء 
فجأًة ثم انطفأ ..

 

لن أطيل عليك فأنت أخرب مين مبسارب السعادة و طرائق 
األفراح ..

 

ال أريد أن أطيل عليك فقد تكون تقرأ و أنت كامن يف 

خندقك تنتظر رتًا تصليه نارك ، أو حتت شجرٍة تنتظر 
موكب كفٍر مير فوق عبوة زرعتها قبيل قليل ..

أو قد تكون تنتظر رفع القلم على الشبكة العنكبوية و 
الذي لتّوك انتهيت من »مونتاجه« ..

 

أًيا كان حالك .. يف أي ثغر كنت ..

 

ائذن لي بصحبتك يف رحلة خاطفة ل� ) أفغانستان ( منهل العز 
و ُمَهاجر الغرباء اأُلَول !

بن جباهلا و على ثراها تفاصيل أغرب حكاية ..!

 

تبدأ ماحمها يف قلعة على سفح جبل من ذرى اهلنداكوش 
.. حيث حوصر ثلة من رجاالت أسامة .. التف عليهم من كل 

جهة جند الصليب ..

 

ُأحكم احلصار .. قطعت السُبل .. برتت خطوط االمدادت .. 
فلم يبَق إال ) االستسام ( !

 

وهذه يف قواميس الغرباء قد استبدلت مبفردة ) مستحيل ( !

 

كان على جدار القلعة مضاد الطريان )الدوشكا( فأمر 
أمري السرية أن يصعد إليه اجلميع .. ميتطي أحدهم ذاك 

الساح فا يدعه إال مصاًبا أو قتيًا .. ثم يرث مكانه غريب 
آخر .. و هكذا !

 

مل يريدوا إال مشاغلة العدو .. و رده أكرب وقٍت ممكن .. 
ففيه ) مراغمة ( و نعمت العبادة هي !

 

كانت الذخرية متوفرة فما الذي مينع من القتال و ماخرجوا 
إال ألجله ..

 

كان صاحبنا ) أبو حممد ( ينتظر دوره ،، و ملا حان وقت 
مصاولته كان قد سقط أخوان له ) شهداء ( أمام ناظريه و 

بن يديه .. 
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يقول ) أبو حممد ( : صعدت على الساح فوق السور .. 
و كنت من شدة التعب أغفو فإذا اصطدم رأسي بالساح 
استيقظت .. كان عملي فقط أن أرمي على أي جهة امسع 

فيه دبيب حركة ..

يقول : مكثت ست ساعات على هذه احلال .. ! حتى حّل 
الظام و أنا مرابط على ساحي ..

و فجأًة أحسست بثاث أبر اغرتست بطين ..!

 

سبحان اهلل .. كأنها مسُّ القرصة ..

مل أشعر بأمل ..

نزف  مين الدم حتى فقدت وعيي ..

 

شعرت بنفسي اسقط من فوق السور ..

كان يغمى علّي ثم أفيق ثم يغمى علّي ..

 

كنت انتظر روحي ترفرف للسماء ..

 

يا سبحان ربي .. أهكذا الدنيا قصرية .. أهكذا القدوم 
على اهلل ..

ما بن اجملاهد و بن اجلنة إال ك� مس القرصة !

يا اهلل ما أشد فاح اجملاهد و أقصر دربه للجنة ..

 

يقول ) أبو حممد ( : بينما أنا يف إحدى إغماءاتي .. شعرت ب� 
كٍف رقيٍق تقبض على عضدي تساعدني على النهوض !!

 

يقول : فتحت عيين فإذا بامرأٍة ال أجد ما أصفها به .. نظرت 
حولي فإذا عند كل رأس من أصحابي امرأة أو امرأتان 

بنفس وصف تلك املرأة ..

 

ذهلت لوهلٍة ثم انتبهت .. فذا هي تقرب من فمي إناًء فيه ماء 
..

شربت منه ُم�ذقًة واحدًة .. ثم صرخت املرأة ) تبقّ�ى فيك حياة 
!! )

و لفظت يدي ثم اختفت فلم أَرها .. !

 

------

كان ) أبو حممد ( يقص القصة على إحدى مضافات ] 
العراق [ و قد التف حوله مجٌع من االستشهادين ..

 

كان بن حدوث القصة ووقت حكايتها مخس سنن  .. 
تقريًبا ..

نظر ) أبو حممد ( يف أعن أولئك الصادقن حوله ثم كشف 
هلم عن عضده .. فذا بأثر األصابع األربع على جلده .. !

 

ثم قال : و الذي ال إله غريه إني كلما شربت شيًئا أجد طعم 
تلك املذقة من ذاك املاء ..

و واهلل لو أنكم تعرفون امسي أو شيًئا عين ما حدثتكم 
بقصيت ..

لكين قصصت عليكم لتقدموا على مراكب اجلنان .. 
العمليات االستشهادية ..

 

كان الوقت ليًا ..

 

فقام ) أبو حممد ( يصلي و يناجي ربه .. فلما أتت الساعة 
الثانية حضرت سيارة تقلهم إىل صهواٍت تعرج بهم للجنة ..

 

و رحل معهم ) أبو حممد ( ..

 

و بقي مسؤول املضافة ليحكي لي بعدها بسنوات هذه 
الرواية .. و حيلف لي أنه رأى أثر األصابع !

 

----

متت
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َوبَّشْر ِباْلِخالفَِة كُلَّ دُوِر أَِرْق ِبالسَّْيِف كُّل دٍَم َكفورٍ 

ِبنُوِر اْلبَاِذليَن َعلَى النُّحوِر فَفَْجُر النَّْصِر قَْد َلَحْت ُرؤاهُ 

ِإلَى بَْدِر اْلفُتوحِ اْلُمْستنيِر أُباةٌ ِفي ُربَى الصُّوماِل لَبُّوا 

ِبَجنّاٍت وأنَهاٍر َوُحوِر َشباٌب َطلَّقُوا الدُّْنيَا َوفَاُزوا 

َوَجادُوا الّروَح ِلْلَمْولَى اْلقَديِر ةٍ نَْحَو اْلَمعَاِلي  َمَضْوا في ِعزَّ

َوأَْلِق تَِحيَّةَ اْلَمْجِد اْلَكبيِر فَِقْف دُوَن الّشباِب ِبكُّلِ فَْخرٍ 

ِبأَْرِض اْلِهْجَرتَْيِن ِباَل نَظيِر َوقُْل  ِللنَّْجِم   دُونََك كُلُّ نَْجمٍ 

ِجراَح البَاِكياِت َعلَى اْلَحصيِر أََشاِوُس ِمْن ثََرى الصُّوماِل تُْبِري 

دُموعُ اِلعاَِنياِت لَدَى اْلَكفُوِر يَزيدُ ِجهادُهُْم ِهَمماً َوبْذلً 

تُذيُق اْلَكاِفريَن لََظى السَّعيِر لَُهْم ِفي كُّلِ َمْعَمعٍَة َسرايَا 

ِبأَْجساٍد ُمنَضََّحِة الصُّدوِر تَذُبُّ َعِن اْلعَقيدَِة ِباْلعَواِلي 

ِلمْولََها اْلَجليِل ِباَل نُفوِر َوتُثِْعُب ُجْرَح قاِنيَها َوتُْهِدي 

يُصيُب ِلَْجِلَها أَْغلَى اْلُمهوِر ِبِهْم تُْرِسى َعقيدَةَ كُّلِ جيلٍ 

ئيِر ِمَن اْلُمْختاِر يَْصُرُخ ِبالزَّ ِإذَا َصَرَخ اْلَسيُر أََجاَب َسْيفٌ 

هاِب اْلُمْستَطيِر أَِبيًّا َكالّشِ  ً يُجيُب ِندَاَءهُْم َشْهماً شُجاعا

َعلَى اْلَْحبَاِش يُْؤِذُن ِبالشَّطيِر  ً أَميٌر َسلَّهُ اْلقَّهاُر َسْيفا

واِئحِ َواْلعَبيِر لَهُ َرْهُج الرَّ َوِمْن َرْهجِ اْلَمعَاِمعِ َواْلباََليَا 

ِلغَْيِر هللِا تَْسُجدُ ِفي ُحبوِر  ً أَِرْق ِبالسَّْيِف َل تُْبِق ِجباها

َوتُْطِعُم َحتَْف أَْنِف اْلُمْستَخيِر  ُ تَزوُر َمعَاِبدَ الشَّْيطاِن َطْوعا

وفاَق جماَل طالعَِة البُدوِر أيَا بَْدراً بنيروبي تَجلّى 

وتْصفُو ِبالشَّواِئح ِوالسُّطوِر لِك البياُت تزَخُر بالَمعاِني 

يُذيُب قُلوَب عُّشاِق الثُّغوِر فَِمثلَُك باِسماً نَْهباً َسِبيًّا 

لَنا بَْيَن اْلعََماِلقِة الَحضوِر ِإذا اْلتََحَمْت سُيوُف هللِا تَْبدُو 

وتَْدعوهْم ِلَصْيحاِت اْلَِميِر تُنادي الّراِحليَن ِلكُّل َحْربٍ 

ِبِه يَِلجُّ اْلََحابَش ِلْلُحدوِر ا  َوتَْفتَُح ِمْن فَِم الصُّوماِل فَجًّ

تَنُوُح ِبِه النَّواِئُح ِباْلُخدوِر  ً ألَ أَْنِذْر ِبالدَ اْلكُْفِر يَْوما

ِبأَْرماحِ اْلَكواِسِر َوالصُّقُوِر َعلَى َصْرَعى ُمَجْندَلَة ٌَرَحاهُمْ 

أََعزُّ ِمن اْلَوَغى يَْوَم السُّفوِر ِلَنّا َل نََرى َوَطناً َعزيزاً 
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بسم هللا الرمحن الرحيم
اعتدنا أن نقوم بطواف شبه شامل يف عاملنا اإلسامي لنقف على أهم 
األح��داث في��ه، اميان��ًا من��ا أن ه��ذا واج��ب ينبغي أداؤه ضم��ن واجباتنا 
الديني��ة املختلف��ة، فاالهتم��ام بأم��ور املس��لمن لوح��ده يعت��رب م��ن أوجب 
الواجبات وال يكتمل إميان املسلم إال به كما أشار إىل ذلك احلديث 
الشريف :) من اصبح ومل يهتم بأمور املسلمن فليس منهم( أو كما 
ق��ال صل��ى اهلل علي��ه وس��لم، إضاف��ة إىل واج��ب النص��رة ال��ذي يتوج��ب 
على كل مسلم القيام به اجتاه إخوانه املستضعفن يف كل مكان.

م��ن ه��ذا املنطل��ق وهل��ذه الغاي��ات حن��رص يف »جمل��ة الب��اغ« ختصي��ص 
ه��ذه الوقف��ة املتج��ددة، ننق��ل فيه��ا أح��داث أمتن��ا اجملاه��دة، ونس��لط 
عليه��ا األض��واء الش��رعية لك��ي جي��د الق��ارئ الكري��م بدي��ًا عم��ا 
تنشره الوسائل اإلعامية املعادية، وحنن ندرك يقينًا أن هذه الرتسانة  
اإلعامي��ة ألعدائن��ا ه��ي ج��زء م��ن ه��ذه احل��رب عل��ى األم��ة وعل��ى 

جماهديه��ا بصف��ة خاص��ة.
فيس��تحيل عل��ى م��ن مح��ل هم��وَم األم��ة واخت��ار أن يك��ون ضم��ن زم��رة 
املناصرين واملساهمن يف نهضتها أن يبقى مكتوف األيدي يكتفي 
بالتفرج على مآسينا ويرى خمططات األعداء متر وتنسج لتنطلي على 
شعوبنا املسلمة دون أن حيرك ساكنًا. نسأل اهلل سبحانه أن تكون 
ه��ذه الوقف��ة حمف��زًا إلخوانن��ا واخواتن��ا مجيعًا لك��ي يلتحقوا بركب 
اإلع��ام اجله��ادي ويس��اهموا ق��در املس��تطاع يف نش��ر أخب��ار إخوانن��ا 
عل��ى جبه��ات القت��ال أو م��ن ه��م يف األس��ر أو م��ن ه��م حت��ت احلصار أو 
املطاردي��ن منه��م يف الش��عاب بعي��دًا ع��ن دياره��م وأهليه��م إال أن يقول��وا 
ربنا اهلل ويتمسكوا بدينهم ويرفضوا قوانن الكفر وظلم احلكام 

واألنظمة واملؤسس��ات الدولية احملتلة لألرض واإلنس��ان.
باد خراسان

م��ا زال��ت اهتمام��ات اعدائن��ا به��ذه املنطق��ة االس��رتاتيجية والتارخيي��ة 
قوي��ة، وال ي��زال تواجده��م العس��كري واألم��ين مكثف��ًا لكي حيدوا 
من قوات اجملاهدين ويفرضوا النظام العلماني على الشعب األفغاني 
املس��لم ، وحماوالته��م تعت��رب ضرب��ًا م��ن اخلي��ال يف مواجه��ة االنتش��ار 
والتنظي��م احملك��م واإلص��رار الكب��ري جملاه��دي اإلم��ارة اإلس��امية 

عل��ى انه��اء احل��رب يف اق��رب اآلجال املمكنة.
وال زالت احلكومة العميلة تعيش حتت حصار متواصل وحتت رمحة 
ضربات اجملاهدين، وكذلك شأن اجلنود الصليبين، مسجونون يف 
قواعده��م العس��كرية ويتلق��ون كل م��رة زي��ارات خاطفة ومتنوعة من 
قب��ل جماه��دي اإلم��ارة االس��امية، تثخ��ن فيه��م قت��ًا وجرح��ًا وتدمريًا 

ونسفاً.
وندعوك��م للع��ودة إىل موق��ع اإلم��ارة اإلس��امية عل��ى الش��بكة لكي 
تقف��وا عل��ى تفاصي��ل العملي��ات العس��كرية يف الش��هرين املاضي��ن 
لتدرك��وا حج��م املأس��اة ال��يت يعيش��ها جن��ود الصلي��ب وأعوانه��م م��ن 

احلكوم��ة املرت��دة العميل��ة.
اكرب دليل على عدم التوافق بن أمريكا وحكومة املرتد كرزاي، 
هو الفشل مؤخرًا على الوصول اىل اتفاق أمين بن الطرفن، يوضح 
املهام احلقيقية جلنود الصليب، وحتديد حقوقهم خال تواجدهم يف 
افغانس��تان ، وه��ل حي��ق هل��م لتص��رف حبري��ة مطلقة وع��دم ماحقتهم 
قضائيًا يف حال اقرتافهم جلرائم يف حق الش��عب األفغاني، وكذلك 
مس��ألة م��ن حيم��ي م��ن؟ ه��ل ه��و اجلي��ش األمريك��ي أم احلكوم��ة 

العميل��ة، يف ظ��ل التخب��ط التنظيم��ي واهلزائ��م العس��كرية والفش��ل 
املخابرات��ي واخلس��ائر املادي��ة اهلائل��ة، كل ه��ذا يش��كل ثق��ًا 
وارهاق��ًا كب��ريًا للحكوم��ة األمريكي��ة يف إمكاني��ة مواصل��ة 
تواجدها يف أفغانستان دون حتقيق أي هدف ُيذكر سوى اهلزائم 

واالنتكاسات املتتالية.
مل نع��رج عل��ى االجن��ازات اليومي��ة ال��يت يق��وم به��ا رج��ال اإلم��ارة 
اإلس��امية يف امليادي��ن األخ��رى غ��ري القتالي��ة م��ن نش��ر لألم��ن 
واخلدم��ات االجتماعي��ة وف��ض للنزاع��ات يف احملاك��م الش��رعية 
وتوعي��ة وتكثي��ف لألنش��طة الدعوي��ة يف أوس��اط الش��عب األفغان��ي 
تعت��رب إجن��ازات عظيم��ة إىل جان��ب  األم��ور  ه��ذه  املس��لم، كل 
االجن��ازات العس��كرية، وه��ي األعم��ال ال��يت تق��رب جماه��دي 
طالب��ان إىل الش��عب املس��لم ومتكن��ه م��ن ترس��يخ املنه��ج اإلس��امي 
يف النف��وس قب��ل ترس��يخه عل��ى األرض، مم��ا ي��دل على ق��رب انتهاء 
التواجد الصليي ومعه حكومة العمالة والردة حيث ستذهب اىل 
زبال��ة التاري��خ غ��ري مأس��وف عنه��ا لتح��ل حمله��ا مؤسس��ات اإلم��ارة 

اإلس��امية.
وق��د وج��ه أم��ري املؤمن��ن امل��ا عم��ر جماه��د خطاب��ا إىل األم��ة 
مبناس��بة عي��د األضح��ى املب��ارك، رك��ز فيه��ا عل��ى توحي��د القل��وب 
والص��د لإلش��اعات املغرض��ة والعصبي��ات املقيت��ة ال��يت تف��رق األمة، 
وااللتفاف حول القيادات اجملاهدة الصادقة اليت تضحي يف سبيل 

اهلل وتري��د حتري��ر األم��ة.
وقد ذكر الشعب األفغاني باجلرائم الشنيعة اليت اقرتفها اجليش 
األمريكي وعميله األفغاني يف حق الشعب املسلم وأنهم ال يريدون 
اخلري هلذا الش��عب ابدًا، وأن لعبة االنتخابات املزعومة جمرد لعبة 
ووس��يلة الحتواء غضب الش��عب وجهاده، لكي يقدموا ش��خصيات 
فاس��دة اىل س��دة احلك��م تس��هر عل��ى تلبي��ة مص��احل احملت��ل عل��ى 

حس��اب دين الش��عب وكرامته وارزاقه.
كما حذر الشعب من هذه احلكومة العميلة اليت تعقد معاهدات 
م��ع اع��داء األم��ة لك��ي تبي��ع فيها الباد وتس��هل هل��م الدخول بطرق 
رمسي��ة وش��رعية للمزي��د م��ن االحت��ال واالس��تغال لث��روات الب��اد 

لسنوات طويلة.
كما حذر الشعب من لعبة خطرية يريد ان يسوقها احملتل الصليي 
وهي نشره إلشاعة أن هناك حرب اهلية بن الشعب األفغاني وليس 
مقاومة وال جهاد ضد التواجد الصليي، وينبغي التنبه هلا والرتفع 
عليه��ا وااللتح��ام م��ع طالب��ان لك��ي يواصل��وا جهاده��م حت��ى اقام��ة 
خاف��ة اس��امية وحتري��ر الب��اد م��ن االحت��ال الصلي��ي بش��كل 

نهائي.
كم��ا وج��ه ن��داًء اىل اجملاهدي��ن اىل ض��رورة تكثي��ف جهوده��م 
وتقدي��م املزي��د م��ن التضحي��ات واالق��رتاب م��ن الش��عب واالحس��ان 
الي��ه حت��ى تت��م عملي��ة التحري��ر، ويكثف��وا كذل��ك م��ن العملي��ات 

العس��كرية املوجه��ة للمحت��ل وألعوان��ه املرتدي��ن. 
يف باكس��تان، ميكنن��ا الق��ول ب��أن جماه��دي طالب��ان ق��د فرض��وا 
وجوده��م بفض��ل اهلل تع��اىل ث��م بفض��ل برك��ة جهاده��م املتواص��ل، 
فاضط��ر النظ��ام اجلدي��د بقي��ادة رئيس الوزراء اجلديد نواز ش��ريف 
أن يدع��و طالب��ان إىل عق��د جلس��ات صل��ح أو هدن��ة، وهو أمر ينبغي 
اعتباره كنصر لطالبان ما دام انه ليس هناك أي تنازل من قبلهم، 
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بل على العكس من ذلك قد يكون هناك فرض لشروطهم على 
احلكومة وأهمها إيقاف هجمات الطائرات بدون طيار واحلد 
م��ن التع��اون األم��ين والعس��كري م��ع أمري��كا، ومن��ح حك��م 
ذات��ي للمس��لمن يف املناط��ق ال��يت يس��يطرون عليه��ا دون تدخ��ل 
احلكوم��ة املركزي��ة فيه��ا ورمب��ا إط��اق أو تبادل لألس��رى بن 
الطرف��ن وه��ي كله��ا مكاس��ب كبرية ومهم��ة للمجاهدين يف 
الفرتة اليت يتوجب عليهم واصلة تأس��يس مؤسس��اتهم وترس��يخ 

مبادئه��م يف املناط��ق ال��يت حرروه��ا من النظام.
قاعدة اجلهاد:

ويف اجلان��ب اآلخ��ر، يواص��ل ق��ادة القاع��دة نش��اطهم اإلعام��ي 
ع��رب اص��دارات جدي��دة لألم��ري الش��يخ أمي��ن الظاه��ري حفظ��ه 
اهلل، حي��ث وج��ه كلم��ات وتوجيه��ات ونصائ��ح لألم��ة بض��رورة 
التمس��ك مبنه��ج التوحي��د وعدم االحنراف حت��ت تأثريات الواقع 
واالغ��راءات السياس��ية يف الس��احة، ومنه��ا ع��دم التع��اون أو 
التحالف مع املناهج املناقضة واملعادية لإلسام ومنها األحزاب 
العلمانية سواء يف مصر أو تونس أو حتى يف باد الشام، كما 
وج��ه الش��يخ توجيه��ات عام��ة للعم��ل اجله��ادي ومنه��ا نصائ��ح 
جملاه��دي الش��ام عل��ى ض��رورة االس��راع م��ن أج��ل انش��اء خاف��ة 
اس��امية يش��رتك فيه��ا اجلمي��ع ، أي مجي��ع الفصائ��ل اجملاه��دة 
الصادق��ة ال��يت س��اهمت يف وال ت��زال يف حتري��ر الب��اد م��ن 

االحت��ال النص��ريي الرافض��ي.
كما دعا الش��عب املصري اىل مواصلة ثورته بعيدًا عن ش��راك 
الدميوقراطية الشركية، ودعا قيادات اإلخوان اىل التوبة من 
ه��ذا الدي��ن اجلدي��د والعودة اىل االس��ام الصحيح ومحل ش��عار 

معركة املصحف بدل من ش��عار الس��لمية  املقيتة املذلة.
أرض العراق والشام

لق��د أصبح��ت هات��ن اجلبهت��ن مش��رتكتن وهلل احلمد، وهذا 
تطور كبري وفضل من اهلل عظيم، ومتثل إحدى مثرات اإلعان 
عن الدولة اإلس��امية يف العراق والش��ام، لكي تضع األمة يف 
أول الطريق الصحيح حنو إنش��اء اخلافة الراش��دة حبول اهلل، 
وحن��ن نتمن��ى أن تتوس��ع لتش��مل ارض الش��ام كله��ا إضاف��ة إىل 

أرض اليم��ن وب��اد اجلزي��رة العربية يف املرحلة الاحقة.
ما يهمنا هنا هو الوقوف على أهم التطورات يف ساحات القتال 
يف مواجهة النظام النصريي وحلفائه من الروافض، حيث حقق 
اجملاه��دون تقدم��ًا كب��ريًا بفت��ح وحتري��ر ق��رى وم��دن بأكمله��ا 
ب��داًل م��ن حتري��ر س��يطرات أو جم��رد قواع��د عس��كرية للع��دو، 
وهذا تطور ومؤشر طيب على تقدم املشروع اإلسامي اجلهادي 
خبطوات كبرية على أرض الشام املباركة ، وقد رأينا ومسعنا 
عن تكوين جلان عس��كرية وقضائية واس��رتاتيجية مش��رتكة 
ب��ن اجملاهدي��ن، س��واء م��ن الدول��ة أو اجلبه��ة أو أح��رار الش��ام 

وغريهم.
كم��ا عرف��ت الس��احة يف الش��ام التح��اق العدي��د م��ن العش��ائر 
الس��نية بالدولة االس��امية يف العراق والش��ام إضافة إىل مبايعة 
العدي��د م��ن الكتائ��ب اجملاه��دة للدول��ة كذل��ك، وه��و عام��ة 
طيب��ة عل��ى التوج��ه الطبيع��ي ال��ذي ينبغ��ي أن تس��ري علي��ه األم��ور 
يف الش��ام، توحد والتحاق باألصل وبالدولة القائمة أصًا وهي 

امت��داد للدول��ة األم يف أرض الرافدي��ن، نس��أل اهلل أن يوح��د 
صف��وف جماهدين��ا يف أرض الش��ام والع��راق ليعج��ل اهلل هل��م 

النص��ر والتمك��ن.
أم��ا ع��ن العملي��ات واإلثخ��ان املتواص��ل واالجن��ازات املتتالية اليت 
حيققه��ا اجملاه��دون فه��ي أكث��ر م��ن أن ُتذك��ر، وحس��ابات 
الدول��ة أو جبه��ة النص��رة أو غريه��ا م��ن الفصائ��ل اجملاه��دة عل��ى 
الشبكة العنكبوتية مليئة بالعمليات املصورة واملوثقة لتكون 
ش��اهدًا عل��ى التاري��خ ودلي��ًا واضح��ًا عل��ى الفاع��ل احلقيق��ي يف 
الس��احة وعل��ى أه��ل اجله��اد احلقيقي��ن الذي��ن صنع��وا النص��ر 

بدمائه��م وأمواهل��م عل��ى أرض الش��ام.
ومن بن إصدارات القادة املسموعة، نشرت مؤسسة االعتصام 
التابع��ة للدول��ة اإلس��امية كلم��ة للش��يخ أب��و حمم��د العدنان��ي 
حفظ��ه اهلل الناط��ق الرمس��ي هل��ا بعن��وان:« ل��ك اهلل أيته��ا الدول��ة 
املظلوم��ة« وق��د حت��دث فيه��ا ع��ن الكيد واملكر ال��ذي تتعرض 
ل��ه الدول��ة م��ن قب��ل أعدائه��ا وخباص��ة زم��رة املنافق��ن والذي��ن 
يبتغون الفتنة بن اجملاهدين، وقد أكد فيها على براءة الدولة 
م��ن اجلرائ��م ال��يت ُتنس��ب هل��ا يف ح��ق املدني��ن أو اتهامه��ا بقت��ل 
املخالف��ن أو إجباره��م عل��ى بيعته��ا، ودع��ا فيه��ا الفصائ��ل إىل 
التوحد والتعاون، مما أفضى إىل خلق جو من التاحم والتعاون 

ب��ن الفصائ��ل وهلل احلم��د واملن��ة.
م��ن جه��ة أخ��رى أعلن��ت مؤسس��ة املن��ارة البيضاء عن إج��راء لقاء 
مفت��وح م��ع القائ��د أب��و حمم��د اجلوالني حفظه اهلل، وس��يكون 
فرص��ة لنس��ف كل الش��بهات وإزال��ة كل اإلش��اعات املغرض��ة 
اليت تهدف إىل توسيع اهلوة بن اجملاهدين وزرع العداء والفتنة 
فيم��ا بينه��م. وهن��اك أخب��ار طيب��ة عل��ى أن املس��تقبل س��يكون 
أفض��ل م��ن حلاض��ر بكث��ري على مس��توى توحيد اجله��ود ومَل ال 
توح��د وعم��ا مش��رتك بص��ورة متواصلة حتى اإلعان عن اإلمارة 

اإلس��امية يف س��وريا. 

مأساة العلماء يف أرض احلجاز
هلل در علمائن��ا املوحدي��ن الصابري��ن وراء القضب��ان يف ب��اد 
الوح��ي من��ذ س��نن ب��دون تهم��ة ُتذك��ر س��وى الثب��ات عل��ى دينهم 
وإصراره��م عل��ى ع��دم الرك��وع لطواغيت احلك��م املرتدين يف 
احلج��از، عش��رات العلم��اء وطلب��ة العل��م الثابت��ن عل��ى دينه��م ما 
زالوا يعانون األمرين يف سجون املرتدين هناك، وهم من ينبغي 
إكرامهم وتقدميهم ليقودوا وينريوا مسرية األمة يف بلد الوحي 
،أرض اجلزي��رة ال��يت أوص��ى نبين��ا الكريم بإخراج املش��ركن 
منه��ا، بينم��ا أص��ر حكامه��ا على إدخاهلم إليه��ا ليتحكموا يف 
أم��ور املس��لمن ويضع��وا مصابي��ح اهلدى يف الس��جون، لتتواصل 
مأس��اتهم ومآس��ي أهليه��م ونس��ائهم خ��ارج الس��جون بالتع��رض 
ألقس��ى أن��واع ال��ذل واهل��وان والتعذي��ب بس��بب اعتصاماته��م 

ونداءاته��م إلط��اق س��راح ه��ؤالء العلماء املس��جونن ظلمًا.
الئح��ة الش��رف تط��ول وه��ي معروفة مش��هورة، ي��ربز يف مقدمتها 
الع��امل الش��يخ احمل��دث س��ليمان ناص��ر العلوان ال��ذي اعتقل عام 
2004 وبق��ي يف الس��جن أكث��ر م��ن 9س��نوات،حيث أفرج عنه 
يف ش��هر حم��رم م��ن ه��ذا الع��ام، لكن��ه أعي��دت حماكمت��ه يوم 
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اخلمي��س 27 ذو القع��دة املاض��ي وحك��م علي��ه بالس��جن 15 
عام��ًا، بتهم��ة غس��ل األم��وال وته��م أخ��رى أس��خف م��ع منع��ه م��ن 

الس��فر خ��ارج الب��اد م��دة 10 س��نوات.
والغري��ب أن الش��يخ مل يق��م ب��أي نش��اط عل��ين من��ذ خروج��ه م��ن 
الس��جن وع��اش ش��به إقام��ة جربي��ة يف بيت��ه حتى فوجئن��ا بعرضه 
عل��ى احملكم��ة وأخ��ذ ذل��ك احلك��م الظ��امل. نتس��اءل كم��ا 
يتس��اءل كل مس��لم، ما هو اجلرم الذي اقرتفه الش��يخ العلوان 
ي��ا ت��رى؟ وألي��س م��ن املنطق��ي أن حياك��م ج��ادوه بس��بب الظلم 
الذي أحلقوه به طوال تلك السنن املاضية بداًل من أن حياكم 
هو؟ وأليس من العدل إنصافه وإعادة االعتبار للشيخ وتعويضه 
سنوات الظلم التسعة اليت قضى أغلبها يف سجن انفرادي؟ أين 
ي��ا ت��رى م��ا يس��مى بهيئ��ة العلم��اء يف احلج��از لك��ي يقف��وا وقف��ة 
شريفة أبية يطالبون فيها بإنصاف الشيخ وإطاق سراحه بداًل 
م��ن ه��ذا الس��كوت املخ��زي ب��ل واملؤي��د لطواغي��ت احلك��م يف 

الباد؟
هناك شيخ آخر طفا ملفه على السطح وهو الشيخ خالد الراشد 
ثبت��ه اهلل، فق��د طال��ت الئح��ة التعام��ات الظامل��ة ال��يت تطال��ه يف 
س��جنه ومنه��ا منع��ه م��ن التطبي��ب ومن��ع الزي��ارة عن��ه إضاف��ة إىل 
منع االتصال بأي عضو من أفراد عائلته، وقد دخل الش��يخ يف 
إضراب عن الطعام بهذا الشأن يقال أن حالته الصحية ساءت، 
فا حول وال قوة إال باهلل وحسبنا اهلل ونعم الوكيل على كل 
من ظلمه وعلى رأس��هم كبريهم الذي علمهم الكفر والظلم.

نوج��ه ن��داء عاج��ًا ل��كل غي��ور عل��ى علم��اء اإلس��ام الصادقن 
وعلى نصرة إخوانه املوحدين يف الس��جون أن يهبوا لنصرة هذا 
الش��يخ املظل��وم وكل ش��يوخنا وعلمائن��ا القابع��ن يف س��جون 
الظل��م ظلم��ًا وعدوان��ًا، ولنجعله��ا طوفان��ًا ال يتوقف حتى جيرف 

ع��روش الظاملن.
أرض اليمن اجملاهد

احل��رب متواصل��ة وم��ا زال��ت قائمة بن جنود التوحيد من أنصار 
الش��ريعة وتنظي��م قاع��دة اجله��اد يف أرض اجلزي��رة وب��ن جن��ود 
الطاغوت  محاة حكومة الردة يف اليمن، واالشتباكات شبه 
يومي��ة، واإلخ��وة اجملاه��دون يوجهون ضربات موجعة ونوعية ما 
ب��ن نس��ف وعملي��ات اغتي��ال فردي��ة ل��رؤوس ال��ردة واس��تهداف 
ملراك��ز أمني��ة واس��تهداف قواف��ل عس��كرية وغريه��ا ، وعل��ى 
أرض الواقع هناك متدد ألنصار الش��ريعة واس��تقطاب للعش��ائر 
وتثبي��ت لركائ��ز اإلس��ام ع��رب التق��رب للش��عب بتقديم خدمات 
اجتماعي��ة خمتلف��ة وعق��د حماك��م ش��رعية لف��ض نزاعاته��م 

والدف��اع ع��ن دمائه��م وأعراضه��م وأمواهل��م.
هلجم��ات  الص��د  م��ن  اليم��ن  يف  املرت��دة  احلكوم��ة  عج��زت 
اجملاهدي��ن بالرغ��م م��ن الدع��م األمريكي املتواصل واملتمثل يف 
الطائرات بدون طيار اليت تتعقب أماكن اجملاهدين وتقصفهم 
بش��كل غ��ادر ومباغ��ت، لك��ن ذل��ك مل مين��ع تق��دم اجملاهدين 
وق��وة ش��وكتهم يف ميادي��ن الدع��وة والقت��ال، واكتس��احهم 

للس��احات بش��كل متواص��ل.
فاألي��ام القادم��ة ختب��ئ ألع��داء اهلل مفاج��آت غ��ري س��ارة، نس��أل 

اهلل أن يس��دد رم��ي إخوانن��ا ويثب��ت أقدامه��م ويلهمه��م احلكم��ة 
والص��رب والثب��ات م��ن أج��ل مواصل��ة إجن��از مش��اريعهم املختلف��ة ال��يت 
تص��ب يف النهاي��ة إىل ترس��يخ عقي��دة التوحي��د يف النف��وس وتثبي��ت 
أركان اخلافة اإلسامية على األرض ونقل املعارك إىل داخل أرض 
احلجاز ،إيذانًا ببدء ثورة إس��امية عارمة س��تهدم عروش طواغيت 
آل س��لول، بعدم��ا نف��ذ ص��رب الش��عب املس��لم عل��ى حتم��ل املزي��د م��ن 
الظل��م واهل��وان وخاص��ة م��ا يط��ال علماءن��ا يف الس��جون ونس��اءنا وهو 

خ��ط أمح��ر ل��ن يط��ول مكث��ه ب��إذن اهلل.
وصلن��ا عل��ى الت��و خ��رب ه��روب وجن��اة العي��د م��ن اإلخ��وة م��ن س��جن 
البيض��اء بعدم��ا حف��روا نفق��ًا حت��ت األرض، ومتكن��وا م��ن الف��رار 
وااللتح��اق بإخوانه��م يف اماك��ن آمن��ة، فلل��ه احلم��د واملن��ة، ونس��أل 
اهلل أن يوفق إخواننا اجملاهدين لفك أسرانا مجيعًا خاصة حرائرنا.

أرض الكنانة احملتلة
قادة االنقاب العس��كري يواصلون هروبهم إىل األمام يف مسلس��ل 
م��ن البط��ش والتقتي��ل واحلص��ار واملطاردة والس��جن واملن��ع والدخول 
يف ح��رب م��ع كل م��ن جي��د في��ه رحي��ة اإلس��ام، فسياس��ة الس��جن 
واالعتق��ال متواصل��ة واحملاكم��ات صوري��ة وقاس��ية اىل أبع��د ح��د، 
وسياس��ة اغ��اق املس��اجد متواصل��ة ه��ي األخ��رى والدخ��ول يف حرب 
م��ع كل فئ��ات الش��عب املص��ري دون اس��تثناء م��ا ع��دا ش��رذمة م��ن 
الفنان��ن واالعامي��ن الذي��ن باع��وا دينه��م بع��رض م��ن الدني��ا قلي��ل، 
يس��اهمون يف تلمي��ع ص��ورة نظ��ام العس��كر، وينطق��ون بالكف��ر 
جه��ارا نه��ارًا مبناس��بة وبغ��ري مناس��بة، غايته��م االس��تهزاء باإلس��ام 
ونص��رة كب��ري العس��كر »السيس��ي« إىل ح��د تأليه��ه والعي��اذ ب��اهلل.
يف الوق��ت ال��ذي خت��رج في��ه مظاه��رات ش��به يومي��ة يف كل الق��رى 
وامل��دن وم��ن قب��ل كل أطي��اف الش��عب املص��ري رافض��ة االنق��اب 
العس��كري واملطالب��ة بالع��ودة إىل النظ��ام الس��ابق، ه��ذا يف الوق��ت 
الذي يغض الصلليبيون يف الغرب الطرف عما حيدث من انتهاكات 
حلق��وق االنس��ان املس��لم ولنظامه��م الدميوقراط��ي العف��ن عل��ى أي��دي 
العس��كر، كما يتم عملية املس��اعدات املالية والعس��كرية وحتى 
السياس��ية هل��ذا النظ��ام م��ا دام أن��ه حي��ارب اإلس��ام بقت��ل املصل��ن 
ونس��ف املس��اجد وإغاقه��ا وس��ن قوان��ن أو دس��تور جدي��د يك��ون 

فيه��ا الغلب��ة والس��يادة للعلماني��ة امللحدة وللنص��ارى الغاصبن.
احل��رب خاس��رة م��ن البداي��ة، ومل يع��د ل��دى ه��ذا النظ��ام املس��خ م��ن 
أس��س يرتك��ز عليه��ا س��وى الس��راب وبع��ض الوع��ود الكاذب��ة ال��يت 
يتلقاه��ا م��ن الغ��رب الصلي��ي أو م��ن اليه��ود الذي��ن حيم��ي ظهوره��م  

بش��ن ح��رب ال ه��وادة فيه��ا عل��ى أهلن��ا يف س��يناء.
س��يناء ال��يت مل تقب��ل ال��ذل واملهان��ة، وق��ام أبناؤه��ا الش��رفاء ليعلن��وا 
ع��ن ذل��ك، واجتم��ع فيه��ا خ��رية أبن��اء األمة م��ن اجملاهدي��ن املرابطن 
م��ن أرض الكنان��ة وم��ن فلس��طن احملتل��ة، وأعلن��وا حتدي��ًا صارخ��ًا 
يف وج��ه اجلي��ش املرت��د الغاص��ب، وب��دأوا سلس��لة عملي��ات جهادي��ة 
الستنزاف هذا اجليش العميل، وكل يوم نسمع عن عمليات نوعية 

ت��ودي حبي��اة جمموع��ة م��ن جن��ود الباطل.
لقد دخل اجليش املصري العميل إىل سيناء بعدة وعتاد غري مسبوق 
يف التاري��خ، لك��ي حي��ارب اإلرهابي��ن حس��ب زعم��ه، واحلقيقة أنه 
دخل لكي حيمي أمن اليهود ويطفئ جذوة اجلهاد اليت اشتعت يف 
أرض س��يناء وخي��اف أن تتم��دد ش��رارتها وتط��ال املنطق��ة بكاملها، 
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فه��ي ح��رب اس��تباقية بالدرج��ة األوىل ووقائي��ة ض��د أي تواج��د 
جه��ادي عل��ى أرض س��يناء، فق��ام ه��ذا اجلي��ش اخلائ��ن بتدم��ري 
بي��وت األهال��ي ونه��ب ممتلكاه��م وحتى بيوت اهلل مل تس��لم من 

ه��ذا اهلج��وم حي��ث ه��دم العديد منها وأح��رق الباقي.
وق��د مسعن��ا الي��وم ع��ن حتليق طائ��رات إإل16 اليهودية يف أجواء 
العري��ش ورف��ح والش��يخ زوي��د، رمبا إيذانًا باملش��اركة املباش��رة 
يف متابع��ة اجملاهدي��ن يف س��يناء، بعدم��ا أحس��وا خبطره��م 
واس��تفحال أمره��م، ويقين��ه ب��أن اجلي��ش املص��ري املرت��د ل��ن 
يس��تطيع القي��ام به��ذه املهم��ة الق��ذرة لوح��ده، ومن هن��ا تظهر لنا 
وتتكش��ف األه��داف اخلفي��ة هل��ذه احلملة العس��كرية واألمنية 

عل��ى أرض س��يناء اجملاه��دة.

باد تونس احملاصرة
 احلكوم��ة اإلس��اموقراطية بقي��ادة حرك��ة النهض��ة يف ورط��ة 
كربى، فهي بن مطرقة العلمانية امللحدة وبن س��ندان أنصار 
الش��ريعة املوح��دة، وج��دت نفس��ها يف ف��خ س��قطت في��ه بس��بب 
تنازهل��ا ع��ن دي��ن اهلل وع��ن كل القيم اإلنس��انية وحتى األعراف 
البس��يطة ال��يت تع��ود الش��عب التونس��ي عل��ى احرتامه��ا مل تعد ذا 
قيم��ة ُتذك��ر يف قام��وس ه��ذه احلكومة املس��خ، فقد جتاوزت 
كل ح��دود التن��ازل واالنبط��اح للغ��رب وملؤسس��اته اإلقتصادي��ة 
الك��ربى مث��ل البن��ك الدول��ي أو صن��دوق النق��د الدول��ي ال��ذي 
أغ��رق الب��اد يف دي��ون طويل��ة األم��د س��تؤدى م��ن ع��رق وخ��ريات 

وأرزاق الش��عب التونسي املسلم.
لق��د ش��نت احلكوم��ة املرت��دة محلة امنية واس��عة ومكثفة على 
أنص��ار الش��ريعة، ب��دأت مبنع أنش��طتها الدعوي��ة وإيقاف انعقاد 
مؤمتره��م الثان��ي، ث��م توس��عت لتب��دأ محل��ة اعتقاالت واس��عة يف 
صف��وف اإلخ��وة بع��د أن افتعل��ت املخاب��رات جرائ��م قتل سياس��ية 
بتصفي��ة قيادت��ن علمانيت��ن وألصق��ت الته��م بأنص��ار الش��ريعة 
ليك��ون م��ربرًا  قانوني��ًا هل��ا هل��ذه حلم��ات، ومل تس��لم حت��ى 
حرائر اإلخوة من بطشهم ونكاهلم ، فاستشهدت أخوات بعد 
مداهم��ات لبيوته��ن ، كم��ا استش��هد إخ��وة آخرون يف الس��جون 
م��ن ج��راء التعذي��ب، وط��ورد اآلخ��رون وعل��ى رأس��هم الش��يخ أب��و 

عياض التونس��ي حفظه اهلل.
مم��ا دف��ع بأنص��ار الش��ريعة إىل الدخ��ول يف نف��ق العم��ل الس��ري 
ومواصل��ة اإلع��داد ملس��تقبل األي��ام بعيدًا ع��ن أنظار احلكومة، 
وق��د مسعن��ا ع��ن اش��تباكات بن بعض اجملاهدي��ن وجنود الردة 
يف منطق��ة حدودي��ة جبيل��ة ب��ن تون��س وليبي��ا، يعتق��د اجلي��ش 

التونس��ي أنه��ا معق��ًا مهم��ًا للمجاهدي��ن.
مؤسسة البيارق اإلعامية الناطقة باسم أنصار الشريعة أعلنت 
ع��ن ق��رب إص��دار كلم��ة للش��يخ أبي عياض التونس��ي، والش��ك 
أنه��ا س��تكون حتدي��ًا كب��ريًا للنظ��ام احلاك��م كم��ا س��تبن 
الكث��ري م��ن احلقائ��ق واملس��تجدات يف ه��ذا املل��ف املفت��وح عل��ى 
مصراعي��ه، وال��ذي حيم��ل الكث��ري م��ن املفاج��آت املس��تقبلية، 
نسأل اهلل الثبات والسداد إلخواننا يف أنصار الشريعة، واملزيد 

م��ن التي��ه والتخب��ط حلكوم��ة ال��ردة وجنده��ا اخلاطئن.

أرض الصومال األبية
منطق��ة الق��رن اإلفريق��ي، منطق��ة اس��تعصت عل��ى أع��داء اهلل 
وأب��ت إال أن تبق��ى ش��اخمة يف مواجه��ة امل��د الصلي��ي وامت��داد 
أطماع��ه يف املنطق��ة، فل��م يهن��أ بال اجملاهدين يف الصومال ولن 
تعاد سيوفهم إىل غمادها حتى توقف هذا املد اخلبيث، وتقتلع 

جذوره يف املنطقة وبصورة نهائية.
فاحلكوم��ة العميل��ة يف الصوم��ال جم��رد صورة تس��تمد عناصر 
البق��اء واملقاوم��ة م��ن املنظوم��ة الصليبي��ة العاملي��ة وعل��ى رأس��ها 
أمري��كا وكل دول الصلي��ب اجمل��اورة مثل كينيا وأوغندا وما 
يس��مى حبل��ف االحت��اد اإلفريق��ي املدعوم رمسيًا وبش��كل علين 
م��ن ط��رف اس��رائيل عس��كريا وأمني��ًا، وتعت��رب كيني��ا املعق��ل 
الرئيس��ي والبواب��ة اخللفي��ة لليه��ود لدعم احلكوم��ات املتحالفة 

معه��ا واحملارب��ة للش��باب اجملاهدي��ن يف الصوم��ال.
وق��د ش��هدت األي��ام القليل��ة املاضي��ة عملي��ة نوعي��ة أو ما ميكننا 
تس��ميتها بغ��زوة نريوي��ي يف العاصم��ة الكيني��ة، اس��تهدفت 
مركزًا جتاريًا كبريًا وفاخرًا يقصده رجال األمن واملخابرات 
األجان��ب م��ن يهود وصليبي��ن وكبار موظفي النظام الكيين، 
وق��د مت��ت الغ��زوة بطريق��ة فري��دة حي��ث مت احتج��از املئ��ات م��ن 
الرهائ��ن، ومت تصفي��ة العش��رات منه��م بعدم��ا حت��ددت هوياته��م 
املخاب��رات  يف  افريقي��ا  ش��رق  منطق��ة  ع��ن  املس��ئول  ومنه��م 
األمريكي��ة والعدي��د م��ن كب��ار املوظف��ن يف األم��ن الغربي��ن.
واألمني��ة  العس��كرية  للمؤسس��ة  قاصم��ة  ضرب��ة  فكان��ت 
كليهم��ا، ومل يس��تطع الصليبي��ون م��ن إحب��اط العملي��ة ب��ل 
حقق��ت جناح��ًا باه��رًا عس��كريًا وأمني��ًا وسياس��يًا واس��رتاتيجيًا 
-،وهن��اك أخب��ار ش��به مؤك��دة أن منفذي الغزوة انس��حبوا عن 
طري��ق األنف��اق حت��ت أرضي��ة بس��ام، بعدم��ا تدخل��ت الق��وات 
العس��كرية واألمنية وباش��روا بإطاق غازات س��امة تس��ببت يف 

مقت��ل العش��رات م��ن الرهائ��ن.
وق��د تب��ع ه��ذه الغ��زوة كم��ا رافقه��ا تعتي��م إعام��ي وأكاذي��ب 
مضحكة حملاولة إنقاذ ماء الوجه حينما أعلنوا عن مقتل بعض 
املنفذي��ن واالمس��اك باآلخري��ن، وجل��أوا يف النهاي��ة إىل نس��ف 
ج��زء كب��ري م��ن املبن��ى إلخف��اء آث��ار فش��لهم وجرميته��م يف ح��ق 

ه��ؤالء الرهائن.
وم��ن جه��ة أخ��رى يواص��ل الش��باب اجملاه��دون عملياته��م عل��ى 
للمؤسس��ة  متتالي��ة  وتس��ديد ضرب��ات  بش��ن عملي��ات  األرض 
العس��كرية يف الصوم��ال، واس��تهداف الثكن��ات العس��كرية 
واملؤسسات األمنية وتصفية رؤوس الردة يف احلكومة وأجهزة 
األم��ن، كم��ا يواصل��ون عملي��ة التم��دد عل��ى مس��توى كس��ب 
الش��عب الصومال��ي وتقدي��م اخلدم��ات االجتماعي��ة واالقتصادية 
والرتبوي��ة يف كل املناط��ق احمل��ررة م��ن الب��اد، وهو األمر الذي 
ميه��د لقي��ام إم��ارة إس��امية ش��به جاه��زة يف الب��اد، أغل��ب 
مؤسس��اتها فاعل��ة بش��كل م��وازي م��ع عملي��ة التحري��ر ال��يت 
يقودها جنود القتال إىل جانب جنود الدعوة يف حركة الشباب 

اجملاهدي��ن بقي��ادة الش��يخ خمت��ار أب��و الزب��ري حفظ��ه اهلل.
واحلمد هلل رب العاملن وللحديث بقية.
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وقفة اعرف عدوك

محاربة المساجد , وقاية ضد الجهاد 
أبو الخطاب الربعي 

- حفظه اهلل -

بس��م اهلل واحلم��د هلل والص��اة والس��ام عل��ى م��ن بع��ث رمح��ة 
��ْيِف، حتى ُيعبَد  ��اَعِة بالسَّ للعامل��ن والقائ��ل: )ُبِعْث��ُت َب��ْنَ َيَدْي السَّ
ي، َوُجِعَل  َت ِظ��ّل ُرحْمِ ه ال ش��ريك ل��ه، َوُجِع��َل ِرْزِق��ي حَتْ اهلُل وح��دَ
َغاُر َعَلى َمْن َخاَلَف َأْمِري( ، وعلى آله وصحبه وسلم  لَُّة َوالصَّ الذِّ

تس��ليما كث��ريًا إىل ي��وم الدي��ن، وبع��د:

م��ا م��ن ح��دث مي��ر عل��ى أم��ة اإلس��ام يف يومن��ا ه��ذا مش��كًا 
جملموع��ة م��ن األح��داث إال وه��ي  بش��ائر خ��ري هل��ذه األم��ة ال��يت 
قض��ت س��نوات عدي��دة م��ن العبودي��ة وال��ذل والتبعي��ة، أح��داث 
رمب��ا ينظ��ر هل��ا البع��ض بأنه��ا ض��د األم��ة اإلس��امية ألن فاعليها 
مقصدهم منها هو إيذاء األمة اإلس��امية وقد أجرى اهلل  هذه 
األح��داث ال��يت إن تأملن��ا فيه��ا لعرفن��ا نوايا فاعليه��ا وكأن اهلل 
جعله��م يفضح��ون نواياه��م بأنفس��هم وكش��ف لن��ا مكره��م 
وخداعه��م  حت��ى ت���نصرف عنه��م األم��ة  وتق��ف م��ع م��ن يق��ف 

ضده��م وض��د مش��روعهم املاك��ر.
س��أحتدث ع��ن جان��ب واح��د م��ن ه��ذا املك��ر وه��و أح��د جوان��ب 
احل��رب عل��ى أم��ة اإلس��ام مم��ن يدع��ون اإلس��ام واإلس��ام م��ن 

أفعاهل��م براء. 
موضوعن��ا ع��ن جمموع��ة لطامل��ا أصم��وا مس��امعنا بأنه��م خ��دم 
لإلسام وأهله وأنهم يبذلون الغالي والنفيس ألجل اإلسام فلم 
نعد نسمع إال هلم بينما هم يف احلقيقة هم جمموعة من العماء 

اإلرهابي��ن القتل��ة واملخربن املفس��دين للدين والعباد والباد.
يتعل��ق األم��ر مبجموع��ة يتلبس��ون بلب��اس الدي��ن ت��ارة ولب��اس 
السياس��ة واحلكم��ة ت��ارة أخ��رى لطامل��ا أتعبن��ا أيادين��ا تصفيق��ًا 
هلم وحبت حناجرنا وجفت أقامنا دفاعًا عنهم وتركنا غريهم 
ممن يستحقون هذه األفعال منا وانصرفنا عنهم وبذلنا أموالنا 
وأرواحن��ا وأبناءن��ا ض��د ه��ؤالء ألج��ل أولئ��ك أي تل��ك اجملموع��ة.

يس��مون أنفس��هم حبم��اة الدي��ن والع��رض )أع��داء الدي��ن وهت��اك 
األع��راض( أصح��اب الس��مو والش��رف )أصح��اب االحنط��اط 
والدياثة( أو كما يس��ميهم أصحاب الفضيلة العلماء الربانيون 
)علم��اء الس��وء والفتن��ة املنبطح��ن( ب��والة األم��ر وأقص��د حكام 

املس��لمن.

قب��ل أن حتك��م عل��ي عزيزي القارئ أكمل قراءتك ثم احكم 
علي مبا تشاء.

واجلان��ب ال��ذي أس��لفت ذك��ره بأن��ه حدي��ث مقالن��ا ه��ذا ه��و 
ع��ن املس��اجد واحل��رب ال��يت تش��ن عليه��ا مم��ن يس��مون أنفس��هم 

حب��كام املس��لمن أو والة األم��ر.

لقد تعودنا على مناظر قصف املساجد من الروافض يف حربهم 
لألم��ة اإلس��امية يف أفغانس��تان واليم��ن والع��راق وإي��ران وم��ن 
الس��وفييت أي��ام حربه��م عل��ى أفغانس��تان والشيش��ان والص��رب 
يف حربه��م عل��ى البوس��نة واهلرس��ك وأمري��كا يف حربه��ا عل��ى 
الصومال وأفغانستان والعراق وأخريًا يف اليمن وفرنسا مشاركة 
ألمري��كا أيض��ًا ومعهم��ا إس��رائيل وبريطاني��ا وغريه��ا م��ن دول 
الكف��ر ال��يت حت��ارب اإلس��ام ونعلم أنه��م ال يقصفون ويهدمون 
املس��اجد إال ألنه��م حيارب��ون أهله��ا وإال فاملس��جد مبن��ى كبقي��ة 
املباني ولكن كونه رمز من رموز اإلسام فلذا هم يستهدفونه 
فحربهم علينا حرب عقائدية وإذا قلنا كيف حياربون املساجد 
ويف بلدانهم مساجد لقلت هم أذكياء وأغبياء يف نفس الوقت! 
ه��م ال يهدم��ون املس��اجد ال��يت يف بلدانه��م حت��ى ال يضي��ق عليه��م 
وينكش��ف أمره��م بأنه��م حيارب��ون اإلس��ام لكنه��م يتحين��ون 
الفرصة واملواقف اليت تربر هلم قصف وتدمري املساجد مربرين 
بأنه قصف عشوائي وحرب على اإلرهاب ومل يقصد منه املسجد 

مع أنه ال يدمر بهذا القصف إال املس��جد ويقولون عش��وائي.
ولك��ن ه��ل رأيت��م مناظ��ر قص��ف وتدم��ري املس��اجد مم��ن يدعون 
بأنهم من أمة وأهل املساجد وأقصد بهم تلك اجملموعة )حكام 

املسلمن(؟
لن يصدقين البعض والبعض سيصفين بأني صاحب فتنة وهذا 
ال يهمين ولكن الفتنة هي ملاذا وإىل متى س��نظل نكذب على 
أنفسنا ونصمت عن احلق وحنن نشاهد تلك املناظر ومل حنرك 

ألجلها لسانا ومل نكتب عنها حتى حرفًا.
 والبع��ض س��يطالبين بدلي��ل ولك��ن س��تجدون دلي��ًا موثق��ًا 
بالص��وت والص��ورة آث��ار القص��ف والتدم��ري للمس��اجد إن حبثت��م 

عنه��ا يف اإلنرتن��ت إن كنت��م للحقيق��ة راغب��ن.

قصف وتدمري املساجد:
مل��اذا حرك��ة مح��اس ال��يت تنتم��ي لإلخ��وان املس��لمن دم��رت 
مس��جد اب��ن تيمي��ة وقتل��ت م��ن في��ه م��ن الش��يوخ واجملاهدي��ن 
وطاب العلم مبربر أن فيه إرهابين متشددين؟ ملاذا احلكومة 
السعودية قصفت بطائراتها عددًا من املساجد يف اليمن حبجة 
احل��رب عل��ى اإلره��اب؟ وه��ل املس��اجد م��كان لإلرهابي��ن أم 

للصاحل��ن؟
ملاذا احلكومة السعودية تدعم باملال والغذاء والنفط والساح 
م��ن يقص��ف املس��اجد يف الع��راق والصومال وأفغانس��تان واليمن 

ومؤخ��رًا يف مصر؟ 
مل��اذا احلكوم��ة اإلماراتي��ة تدع��م بامل��ال والغ��ذاء والس��اح م��ن 
يقص��ف املس��اجد يف الع��راق والصوم��ال وأفغانس��تان واليم��ن 

ومؤخ��رًا يف مص��ر؟
مل��اذا اجلي��ش املص��ري قص��ف بع��ض مس��اجد س��يناء حبج��ة 

احل��رب عل��ى اإلره��اب؟
ملاذا احلكومة الصومالية تصوب قذائفها جتاه املساجد؟

مل��اذا الق��ذايف دم��ر املس��اجد قب��ل الث��ورة وزاد عل��ى ذل��ك أضعافًا 
وقت الثورة؟
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مل��اذا بش��ار األس��د يقص��ف املس��اجد يف س��وريا وق��د بل��غ ع��دد 
املس��اجد املدم��رة أكث��ر م��ن 2000 مس��جد والع��دد كل ي��وم 

يف ازدي��اد؟
مل��اذا حل��ف النيت��و الكاف��ر يقص��ف مس��اجد أفغانس��تان بقي��ادة 
احلكوم��ة الرتكي��ة ممثل��ًة يف »أردوغان« الذي ينتمي لإلخوان 

املسلمن؟
ملاذا دائمًا تصوب القذائف حنو املساجد؟ أم أن هؤالء اجملرمن 

خيرجون حرتهم على هذه املساجد بعد كل فشل هلم .
أقتبس مما أسلفت ذكره جوابًا هلذه األسئلة: وإذا قلنا كيف 
حياربون املساجد ويف بلدانهم مساجد لقلت هم أذكياء وأغبياء 
يف نف��س الوق��ت! ال يهدم��ون املس��اجد ال��يت يف بلدانه��م حت��ى ال 

يضيق عليهم وينكش��ف أمرهم بأنهم حياربون اإلس��ام.
لكنهم يتحينون الفرصة واملواقف اليت تربر هلم قصف وتدمري 
املساجد مربرين بأنه قصف عشوائي وحرب على اإلرهاب ومل 
يقص��د من��ه املس��جد م��ع أن��ه ال يدم��ر به��ذا القص��ف إال املس��جد 

ويقولون عشوائي..!
وال يشرتط عند حكام هؤالء اجملرمن أن يهدم املساجد اليت 
يف بلده ولكن ميكنه أن يشارك من يهدم املساجد يف البلدان 

األخرى بالساح واملال والنفط والفتاوى وغريها.
إن كان بزعمهم أنهم حياربون اإلرهاب فلماذا توجه قذائفهم 
ورصاصه��م إىل املس��اجد ب��داًل مم��ا يس��مونه باإلره��اب أم أن 

املقص��ود باإلره��اب ه��و اإلس��ام؟
ب��اهلل عليك��م ه��ل يفع��ل املس��لم ببي��ت اهلل ه��ذه الفعل��ة الش��نعاء 

وه��ذه اجلرمي��ة النكراء؟
أولئ��ك كف��ار وحيارب��ون كل م��ا مي��ت لإلس��ام بصل��ة أم��ا 
أن أدع��ي اإلس��ام وأقص��ف بي��ت رب اإلس��ام فه��ذه س��خافة ، 
والسخافة واحلماقة الشنعاء هي أن الكثري يصدقون دعواهم 

الكاذب��ة »احل��رب عل��ى اإلره��اب« !!!
وم��ا ذن��ب هذه املس��اجد حتى يت��م تدمريها؟ وملاذا أصًا تقصف 

وتدمر؟
ب��كل بس��اطة ه��ي ح��رب عل��ى أه��ل املس��اجد وألن املس��جد 
م��كان جيتم��ع فيه املس��لمون وهذا يغي��ض املنافقن والكفار .
وكم��ا أس��لفت يف حديث��ي يف األعل��ى ع��ن قص��ف املس��اجد م��ن 

الكفار )كونه رمز من رموز اإلس��ام...إخل

جمازر يف املساجد:
جم��زرة احل��رم املك��ي عل��ى مجاعة جهيم��ان رمحه اهلل على يد 
آل سعود بالتعاون مع فرنسا واألردن وهذه اجملزرة حتتاج لشرح 
وتفصي��ل ألن الكث��ري م��ن ه��ذه األم��ة ق��د لب��س عليه��م وخدعهم 

اإلعام وعلماء الس��وء عن هذه احلادثة.
جم��ازر يف مس��اجد أفغانس��تان وباكس��تان حلل��ف النيت��و بقيادة 
احلكوم��ة الرتكي��ة املتمثل��ة يف أردوغ��ان املنتس��ب لإلخ��وان 

املس��لمن.
جمزرة مس��جد ابن تيمية يف فلس��طن على يد محاس املنتس��بة 

لإلخوان املسلمن.
جم��زرة مس��جد رابع��ة العدوي��ة ال��ذي نفذت��ه حكوم��ة السيس��ي 

مببارك��ة م��ن ح��كام الس��عودية واإلم��ارات بصم��ت عجيب من 
هيئ��ة كب��ار العلم��اء الس��عودية.

جمازر يف مساجد سوريا والعراق واليمن مبباركة من حكام 
املسلمن.

قانون إغاق املساجد:
مل��اذا تغل��ق املس��اجد بع��د نص��ف س��اعة من كل ص��اة يف معظم 

البلدان اإلس��امية؟
مل��اذا يف ب��اد احلرم��ن م��ن يري��د االعت��كاف يف املس��جد يف 
رمضان جيب أن يس��جل امسه ورقم بطاقته وهاتفه يف كش��ف 
يتم تسليمه للجنة من املخابرات ملاذا كل هذا يف بلد التوحيد؟ 

وباقي باد اإلس��ام؟
عن��دي الكث��ري م��ن األس��ئلة عم��ا س��بق ذك��ره ولك��ن ال يس��ع 

املق��ام لذكره��ا فه��ي حتت��اج إىل صفح��ات كث��رية
أس��ئلة أري��د جوابه��ا منك��م أو أجيب��وا أنفس��كم بع��د م��ا رأيت��م 

حقيق��ة ه��ؤالء احل��كام وكي��ف يتعامل��ون م��ع املس��اجد
وكل ه��ذا نت��اج قوان��ن صمتن��ا عنها حتول��ت إىل قصف وتدمري 

وجمازر.

إنها حرب على اإلسام وأهله:
كي��ف يقص��ف ويدم��ر أولئ��ك احل��كام الذي��ن يدعون اإلس��ام 
ُ َأن ُتْرَفَع َوُيْذَكَر ِفيَها  ما قال عنه اهلل تعاىل )يِف ُبُيوٍت َأِذَن اهللَّ
ُه ُيَسبُِّح َلُه ِفيَها ِباْلُغُدوِّ َواآلَصاِل...( كيف ملسلم أن يقصف  امْسُ

ويدمر مكان يقام فيه الركن الثاني من أركان اإلسام؟
ب��اهلل عليك��م ه��ل ه��ذه أفع��ال مس��لم؟ حاش��ى واهلل م��ا ه��ذه 

بأفع��ال مس��لم.
وه��ل ه��ذه ح��رب على اإلس��ام أم معه كم��ا يدعون بأنها حرب 

على اإلرهاب)اإلس��ام(؟
إن أولئ��ك احل��كام أو كم��ا يس��ميهم علم��اء الس��وء والة أم��ر، 
والة األم��ر ه��ؤالء م��ا ه��م يف احلقيق��ة إال ش��راب مخ��ر كم��ا 
ظهروا على الفضائيات، هؤالء احلكام ظهروا على حقيقتهم 
وم��ا زال��ت األم��ة تس��ري خلفهم..! عجبًا ألمة اإلس��ام تس��ري خلف 
من حارب دينها وهدد أمنها وأفقر شعبها وشرد أبنائها وسجن 
علمائه��ا وكأن ه��ؤالء احل��كام ص��اروا آهل��ة ل��ك م��ن دون اهلل.
م��اذا ده��اك ي��ا أم��ة اإلس��ام؟ ي��ا أمة ق��ال عنها ربه��ا )ُكْنُتْم َخرْيَ 
��ٍة ُأْخِرَج��ْت ِللنَّ��اِس َتْأُم��ُروَن ِبامْلَْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن امْلُْنَكِر( لقد  ُأمَّ
عم��ي عل��ى ه��ذه األم��ة م��ن ه��ؤالء احلكام وس��دنتهم م��ن علماء 
السوء فصاروا ينكرون املعروف ويأمرون باملنكر..! وال حول 

وال ق��وة إال باهلل
وكأن ه��ؤالء احل��كام يقول��ون ه��ا حن��ن وه��ذه حقيقتن��ا فه��ل 
ستس��ريون خلفن��ا... والعجي��ب أن األم��ة صامت��ة وال زال��ت تس��ري 

خلفه��م إم��ا أن��ه عم��ي عليه��ا أو ه��و اخل��ذالن م��ن اهلل هلا.
ولك��ن فئ��ة م��ن ه��ذه األم��ة وصف��ت من ه��ؤالء احل��كام وعلماء 
الس��وء باإلرهابي��ن و اخل��وارج العائث��ن يف األرض فس��ادًا ألنه��م 
قال��وا هل��ؤالء احل��كام ل��ن نرض��ى بكم فقد عرفن��ا حقيقتكم 

ونواياكم وأنتم من أخربنا..!
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نع��م ه��م م��ن أخربون��ا بذل��ك بأفعاهل��م وكامه��م وال��يت تناق��ض 
كل منهما األخرى.. فراحوا يقتلون ويس��جنون ويش��ردون أبناء 

األم��ة بته��م احل��رب عل��ى التط��رف واإلره��اب واخلوارج.
ه��ذه الته��م واألح��كام ليس��ت موجهة هلذه الفئ��ة من األمة فقط 
ولكنه��ا موجه��ة ل��كل أبناء األمة إن عارضوا هؤالء احلكام.. 
وليس��ت ث��ورات الربي��ع العرب��ي وفتاوى علماء الس��وء عنا ببعيد، 
أحده��م حيل��ل التظاه��ر على احلاكم الفان��ي وحيرم التظاهر 

عل��ى حاكم باده. 

والبع��ض أب��اح دم��اء املتظاهري��ن ووصفه��م باخل��وارج والبغ��اة 
وأحدهم حيرم التظاهر أصًا بقوله أنه بدعة وال ميت لإلسام 
بصل��ة! م��ع أن ه��ذه التظاه��رات س��لمية وهل��ا أس��بابها ودوافعه��ا 
الشرعية فصار املتظاهرون السلميون يف نظرهم بغاة وخوارج .
أم��ا احلاك��م الظ��امل اجمل��رم املرت��د ع��ن دي��ن اهلل الذي اس��تباح 

الدم��اء واألع��راض واألم��وال وحرمات الدي��ن فمعه احلق.
 عجي��ب واهلل ي��ا علم��اء الس��وء تركت��م كل البدع ومل تتحدثوا 
عنه��ا وقلت��م التظاه��ر بدع��ة أم��ا ش��غلكم م��ا حيص��ل للمس��لمن 
من قتل وتشريد ومن هدم لبيوت اهلل وتنفيذ اجملازر مبن فيها.
ول��و قلن��ا بأنه��ا بدع��ة فه��ي بدع��ة حس��نة م��ا دام��ت لص��احل األم��ة 
وهي تدفع الضرر األعظم وهم هؤالء احلكام أم حتسبون أن 
األم��ة س��تنتصر م��امل تض��ح وتبذل الغال��ي والنفيس؟ أم ألن هذه 
التظاه��رات س��تجتث ع��روش م��ن تنصرونه��م من أج��ل حفنة من 

مال الدني��ا الزائلة؟.
صمتن��ا ع��ن ه��ؤالء احل��كام ه��و س��بب م��ا حيص��ل لألم��ة الي��وم 
وه��و م��امل حيص��ل يف زم��ن الرس��ول واخللفاء والس��لف الصاحل.

يف زمانن��ا احل��كام يقتل��ون املس��لمن ب��ا مب��االة ولكن يف زمن 
الرس��ول كان الكف��ار حيس��بون أل��ف حس��اب لك��ي يقتل��وا 
مس��لمًا واح��دًا ألن��ه س��يكون هن��اك م��ن ال يصم��ت رغ��م ضعف��ه 
وقل��ة حيلت��ه أم��ا يف زمانن��ا ن��رى القت��ل ونصم��ت وه��ذا م��ا ش��جع 

اجل��زار لك��ي مي��ارس مهنت��ه.
أال تتق��وا اهلل يف ه��ذه األم��ة ويف العل��م ال��ذي محلتم��وه أم أنك��م 
تعلمتم العلم حتى جتعلوه ضد األمة فأصبحتم كاحلمري حتمل 
أس��فارًا وال ت��دري ماه��ي وال تنتف��ع به��ا ، وكال��كاب ال مت��ل 
وال تكل من اللهث، تلهثون وراء مصاحلكم وضيعتم دينكم 
وأمتك��م ال��يت أمل��ت فيكم اخلري وال زالت تأمل فيكم اخلري 
بع��د ال��ذي رأت��ه منك��م لي��س لش��خصكم ولك��ن للعل��م ال��ذي 

معك��م فاتق��وا اهلل يف دينك��م وعلمك��م وأمتكم.
ال أري��د أن أخ��رج ع��ن موض��وع مقالتنا..ولك��ين ذك��رت ه��ذا 
ألن هؤالء العلماء هم من يؤازر أولئك احلكام ويفيت ويربر هلم 

أفعاهل��م باس��م الدي��ن رغب��ة يف املناصب واألموال.
كي��ف نل��وم ونفس��ق ونته��م م��ن يق��ف ض��د ه��ؤالء احل��كام 

والكلم��ات؟ األلف��اظ  بأش��نع  ونرميه��م  ويعارضه��م 
مل��اذا نش��ارك حكامن��ا بصمتن��ا عنه��م وتصفيقن��ا هل��م ونتغاف��ل 
ع��ن ه��ذه اجلرائ��م العظ��ام وإن مل نش��اركهم فصمتن��ا عنه��م 

مش��اركة هل��م أيض��ًا؟.
جي��ب أن نعي��د النظ��ر يف ه��ؤالء احل��كام وكل م��ن يطب��ل هل��م 

م��ن علم��اء الس��وء، جي��ب أن نعرف العدو م��ن الصديق، يكفي 
سنوات من العبودية والتبعية العمياء احلمقاء،  يكفي أن نرى 

ه��ذه األح��داث وال حن��رك بنت ش��فة من أجلها. 

ه��ذا جان��ب واح��د م��ن جوانب احلرب على اإلس��ام فكيف إذا 
ذكرن��ا جوانب أخرى؟

أعدائن��ا علم��وا أن مس��اجدنا ه��ي أماك��ن صناع��ة الرج��ال م��ن 
جماهدي��ن وعلم��اء وأبطال..أعدائن��ا علم��وا أن مس��اجدنا ه��ي 
أماك��ن انط��اق ثورتن��ا عل��ى الظل��م واجل��ور والفس��اد فراح��وا 
يضع��ون القوان��ن والش��روط وضيق��وا علين��ا وحاصرونا حتى يف 
مس��اجدنا وأحلقوه��ا بالقص��ف والتدم��ري وتنفي��ذ اجمل��ازر مب��ن 

فيها.
كل ه��ذه األح��داث مربره��ا احل��رب عل��ى اإلره��اب والس��بب 

صمتن��ا ع��ن ه��ذا امل��ربر.
ملاذا ال نعيد النظر يف هذا املسمى )احلرب على اإلرهاب( حتى 
نع��رف م��اذا يقص��دون باإلرهاب)اإلس��ام( وحت��ى نع��رف من هو 

اإلرهابي احلقيقي.
إنها حرب على اإلس��ام يا أمة اإلس��ام فهؤالء احلكام ما هم 
إال إحدى أدوات احلرب اليت يس��تخدمها عدونا يف حرب ديننا 
اإلس��امي وه��ي أش��د وأق��وى وأنك��ى أداة فتاكة به��ذه األمة، 
فالعدو اليوم عرف كيف حياربنا فراح يس��تخدم املنافقن من 

أبناء جلدتنا.

 ألن��ه ق��د انه��زم يف حرب��ه لن��ا مباش��رة م��ن دون وس��يط ولكن��ه 
س��ينهزم كما انهزمت امرباطوريات الكفر والردة يف القرون 
املاضي��ة وكم��ا انهزم��ت امرباطوري��ات الكف��ر عل��ى أي��دي 

اجملاهدي��ن يف زمنن��ا ه��ذا.

واحلم��د هلل ال��ذي وف��ق اجملاهدي��ن لفض��ح ه��ؤالء الطواغي��ت 
وجعلوه��م يفضح��ون أنفس��هم.

ُ َخرْيُ امْلَاِكِريَن( ُ َواهللَّ )َومَيُْكُروَن َومَيُْكُر اهللَّ
فاحل��كام الي��وم رهانه��م م��ن أك��رب األخط��اء والره��ان عل��ى 
احل��كام خطيئ��ة عظيم��ة فاخل��وف اآلن م��ن ه��ؤالء احل��كام ال 

. عليهم

واألم��ة ماضي��ة يف طري��ق النه��وض بفض��ل اهلل تع��اىل وح��ده ث��م 
بفضل جهود أبنائها اجملاهدين بالس��نان والبيان، وس��وف تعود 
لبيوت اهلل شرفها وعزتها ومكانتها الائقة الطبيعية، مدارس 
لتخريج املؤمنن املوحدين الدعاة اىل اهلل تعاىل واجملاهدين يف 
س��بيله، ومكان��ًا النعق��اد جلس��ات الش��ورى والتخطي��ط خلدمة 

دي��ن اهلل ومقارع��ة أعدائ��ه.

واحلمد هلل رب العاملن وصلى اهلل وسلم على نبينا وعلى آله 
وصحبه.
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وقفة تربوية
اعوَن هَلُْم{ }َوفيُكْم مَسَّ

الشيخ أبو سعد العاملي - حفظه اهلل -

بسم اهلل الرمحن الرحيم وبه أستعن،
أمح��د اهلل ال��ذي ال إل��ه إال غ��ريه، املل��ك احل��ق املب��ن، حيي��ي 
وميي��ت وه��و عل��ى كل ش��يء قدي��ر، بي��ده ملك��وت كل ش��يء 
وإلي��ه يرج��ع األم��ر كل��ه، عانيت��ه وس��ره، وأش��هد أن حمم��دًا 
عبده ورسوله وخليله من خلقه ، أرسله ربه رمحة لعباده ونقمًة 
ألعدائ��ه، }ه��و ال��ذي أرس��ل رس��وله باهل��دى ودين احل��ق ليظهره 

عل��ى الدي��ن كل��ه ول��و ك��ره الكاف��رون{، ث��م أم��ا بعد
ف��إن اهلل تع��اىل أن��زل عل��ى رس��وله الكت��اب ليك��ون للعامل��ن 
نذي��رًا، وه��و س��بحانه يعل��م أن ه��ذا الدي��ن في��ه خ��ريي الدني��ا 
واآلخ��رة، وميس��ر لعب��اده حبي��ث مل يف��رض علين��ا رب الع��زة م��ا 
ال طاق��ة لن��ا ب��ه ب��ل ه��ي فرائ��ض وأوام��ر ق��ادرون عل��ى تنفيذه��ا  
وإتيانه��ا، وحمرم��ات ونواه��ي ق��ادرون عل��ى جتنبه��ا واالمتن��اع 
عنه��ا، حكم��ة ورمح��ة بعب��اده، }أال يعلم من خلق وهو اللطيف 

اخلب��ري{.
ف��إذا فقهن��ا ه��ذا علمن��ا أن احلي��اة كله��ا دار امتح��ان واختب��ار 
يقدم فيها اإلنسان ما تيسر له من أعمال خوفًا من اهلل وطمعا 
فيما عنده، ومسخرًا تلك النعم اليت أنعم اهلل بها عليه، لينظر 
أيش��كر أم يكفر، } فمن زحزح عن النار وأدخل اجلنة فقد 
ف��از{، أو كم��ا ق��ال نبين��ا علي��ه الصاة والس��ام : » كل أميت 
يدخلون اجلنة إال من أبى، قيل ومن يأبى يا رس��ول اهلل ؟ قال: 

من أطاعين دخل اجلنة ومن عصاني فقد أبى« ]البخاري[.
وص��ور إب��اء احل��ق واخل��ري كث��رية ومتنوع��ة، وهن��اك الكث��ري 
ممن حُيسبون من أنصار احلق ومؤيديه بينما هم  من حماربيه 
والكائدي��ن ل��ه وه��ي الفئ��ة األخطر على اإلط��اق، يتعلق األمر 
بطائف��ة النف��اق وق��د حذرن��ا رب الع��زة العلي��م اخلب��ري حبقيقته��ا 
وخصه��ا بس��ور وآي��ات كث��رية م��ن كتاب��ه العزي��ز مل��ا هل��ا م��ن 
تأثريات خطرية وبعيدة املدى على نفوس املؤمنن وعلى مس��رية 

احل��ق بصف��ة خاصة.
كون هذه الفئة متواجدة داخل اجلماعة املس��لمة ومطلعة على 
الكث��ري م��ن أس��رارها ويتيس��ر هل��ا الوص��ول إىل مواق��ع مهمة يف 
البيت املس��لم وتس��ريب العديد من احلقائق لألعداء تس��اهم يف 
إضع��اف الص��ف املس��لم وتضيي��ع جه��ود املؤمن��ن وتأخ��ري النصر 

عنه��م يف كث��ري من األحيان.
صور عديدة عاشها املؤمنون على خمتلف مراحل هذه الدعوة، 
وه��ي تتك��رر بصورة ش��به يومي��ة يف خمتلف األماكن، ظاهرة 
النف��اق ال��يت ال ميك��ن أن تغي��ب ع��ن أي جتم��ع مهم��ا كان��ت 
درج��ة التنظي��م في��ه عالي��ة وعوام��ل األم��ن متوف��رة، ألن النف��اق 
عمل قلي وغيي ال يطلع عليه إال اخلالق س��بحانه، ولكن يف 
التجمع��ات اإلمياني��ة الصادق��ة تك��ون ه��ذه الظاه��رة حماص��رة 
وذات تأث��ري ضعي��ف للغاي��ة ألنه��ا تك��ون يف مواجه��ة الكث��رة 
الصادقة املخلصة اليت حيفظها اهلل وينصرها بسبب إخاصها 
وصدقه��ا، فيك��ون مك��ر وأذى الطائف��ة املنافق��ة حمدود األثر 
ويف موقع ضعف ودفاع يف مقابل ثبات وتقدم العناصر املخلصة.

طائفة النفاق واخلذالن 

ال ختل��و س��احة الص��راع منه��ا ع��رب التاري��خ كل��ه، وق��د 
كانت السند الرئيس لفسطاط الباطل، حتى مع وجود األنبياء 
واملرسلن، فتواجدهم يكاد أن يكون جزءًا ال يتجزأ من بنية 
ه��ذا الص��راع وهيكل��ه، وطرف��ًا أساس��يًا يعتم��د علي��ه الباطل، 
وبدون��ه ال ميك��ن أن يثب��ت طوي��ًا يف وجه احلق. لذا وجب على 
أصح��اب احل��ق أن ال يغفل��وا ع��ن ه��ذا الصن��ف و يتحرك��وا يف 
ساحات املعارك وقد أخذوهم بعن االعتبار، وعليهم أن يوجدوا 

وجيددوا األس��لحة املناس��بة للتعامل معهم وكبح مجاحهم. 

هي اليت تشتهر بالقيل والقال وطلب املعركة والنزال 
يف أي��ام الرخ��اء ﴿ َق��اَل َه��ْل َعَس��ْيُتْم ِإن ُكِت��َب َعَلْيُك��ُم اْلِقَت��اُل 
َأالَّ ُتَقاِتُل��وْا َقاُل��وْا َوَم��ا َلَن��ا َأالَّ ُنَقاِت��َل يِف َس��ِبيِل اهلّلِ َوَق��ْد ُأْخِرْجَن��ا 
��ا ُكِت��َب َعَلْيِه��ُم اْلِقَت��اُل َتَولَّ��ْوْا ِإالَّ َقِلي��ًا  ِم��ن ِدَياِرَن��ا َوَأْبَنآِئَن��ا َفَلمَّ
امِلِ��نَ ﴾]البق��رة[، ويا ليتهم وقفوا عند حد  ْنُه��ْم َواهلّلُ َعِلي��ٌم ِبالظَّ مِّ
التقاع��س والف��رار م��ن القت��ال، ب��ل ذهب��وا إىل أبع��د م��ن ذل��ك، 
وه��و أنه��م راحوا يس��لقون اجملاهدين بألس��نة ح��داد، ويتهمونهم 
بصف��ات صنعه��ا هل��م األع��داء لتش��ويههم وإبع��اد الن��اس عنه��م، 
ولكي حيافظوا هم على مواقعهم ومناصبهم يف ساحات القيل 

والق��ال البعي��دة ع��ن التطبي��ق واألفعال. 

قب��ل غ��زوة نيوي��ورك وواش��نطن املباركة وما تاها من 
غ��زوات القاع��دة ومتدده��ا يف ع��دة بل��دان، كان��ت ل��دى ه��ؤالء 
املنافق��ن واملتخاذل��ن بع��ض أوراق الت��وت ال��يت تس��رت عوراته��م 
وحقيق��ة خبثه��م، حي��ث كان��وا مي��ألون الدنيا خبطبه��م الرنانة 
وبفتاواه��م العجيب��ة، وكان الن��اس يقصدونهم للتوجيه وإجياد 
احلل��ول ملش��اكلهم - وه��ي يف الغال��ب مش��اكل تتعلق باحلفاظ 
عل��ى الدني��ا ومتاعه��ا -، ولك��ن بع��د الفتوح��ات واالنتص��ارات 
املتتالي��ة للمجاهدي��ن  س��قطت كل ه��ذه األوراق، وظه��رت 
ع��ورات ه��ؤالء األدعي��اء وانكمش��وا ث��م أزب��دوا ومحل��وا س��اح 
املبارك��ة،  اجلهادي��ة  بالعملي��ات  للتندي��د  والبي��ان  الفت��وى 
واعتبارها أعمااًل وحشية ال متتُّ إىل اإلسام بصلة وال ميكن 
أن يك��ون أصحابه��ا س��وى وحوش��ًا ال تع��رف الرمح��ة، فقدم��وا 
أص��دق التع��ازي لألع��داء، ومنه��م م��ن كاد حيس��ب قتاه��م 
شهداء من فرط تأثره مبا حدث ورمحته على هؤالء »األبرياء«. 

للدع��اة  والبغض��اء  احلس��د  بداف��ع  يندفع��ون  إنه��م 
املخلص��ن واجملاهدي��ن األخي��ار، ألن ه��ذا اجله��اد يفضحه��م 
ويب��ن حقيقته��م للن��اس، عل��ى أنه��م جمموع��ة جبن��اء يف أث��واب 
الوعاظ مستس��لمون لضغوط الواقع، يرضون بالفتات ويعملون 
يف اإلط��ار الضي��ق م��ن احلري��ة ال��ذي متنحه��م إي��اه ه��ذه األنظمة 
املرت��دة، دي��ن جم��زأ ومش��وه، يواف��ق أهواء وسياس��ات احلكام 
وال يوق��ظ هم��م املس��لمن وال يوجهه��ا حن��و أوج��ب الواجب��ات 

املنوط��ة بأعناقه��م، م��ن دع��وة وحس��بة وجه��اد. 

اجله��اد  ع��ن  بالتقاع��س  الطائف��ة  ه��ذه  تكت��ف  مل 
وخ��ذالن اجملاهدي��ن، ب��ل راح��ت تثبِّ��ط الن��اس ع��ن ذل��ك وتنش��ر 
األباطي��ل واإلش��اعات املغرض��ة لص��د الن��اس ع��ن طري��ق اجله��اد 
أو نص��رة اجملاهدي��ن ،  وم��ن هن��ا يكم��ن خطره��م ويتع��ن على 
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مجاع��ات احل��ق أن تتنب��ه لدوره��م اخلبيث واملخزي وتس��عى إىل 
التعام��ل معه��م ب��كل ح��زم وش��دة، ألن��ه م��ا ال يت��م الواج��ب إال 
ب��ه فه��و واج��ب، ول��ن يك��ون م��ن احلكمة ت��رك الفرصة هلؤالء 
اخلبث��اء ليلعب��وا ه��ذا ال��دور اخلط��ري يف مأم��ن ويف من��أى م��ن رد 
الفع��ل الص��ارم ال��ذي ُيقزِّمه��م ويفضحه��م أم��ام امل��أل، ويقل��ب 

س��حرهم عليه��م. 

وت��ربز س��احة ب��اد الش��ام وقبله��ا ب��اد الرافدي��ن وأرض 
الصومال كنماذج حية النتشار هذه الظاهرة اخلطرية، وإصرار 
أصحابها على املضي قدمًا يف إيذاء اجملاهدين ووضع العقبات 
يف طريق جهادهم لصد الناس عنهم والتشكيك يف منجزاتهم 
وصدقه��م، وه��ي حم��اوالت متك��ررة متواصل��ة ال ميك��ن أن 

ُت��ؤول إال بالتثبيط واخلذالن.

اعون هلم  السمَّ

فه��م أول ضحاي��ا طائف��ة النف��اق، واهل��دف األساس��ي 
ال��ذي ترك��ز علي��ه ه��ذه األخ��رية، ه��م الذي��ن ميس��كون العصا 
من الوسط، أو يقفون موقفًا وسطًا بن طائفة احلق وأنصارهم 
وب��ن طائف��ة النف��اق واخل��ذالن، وه��م الذي��ن حيتاج��ون دومًا ويف 
ره��م بواجباتهم جتاه دينهم، ومبجرد  كل حلظ��ة إىل م��ن يذكِّ
أن تغف��ل عنه��م لف��رتة ول��و قص��رية فإن��ك س��تجدهم ق��د غ��ريوا 
مس��ارهم وختلَّ��وا ع��ن الص��ف والتحق��وا بامُلخِذل��ن ﴿ وفيك��م 
اُع��وَن هَلُ��ْم ﴾]التوب��ة[، وجتده��م ي��رددون ش��بهات ه��ؤالء بغ��ري  مَسَّ
فه��م وال وع��ي، بعي��دًا ع��ن س��نن اهلل يف الدع��وات والصراع��ات 

م��ع الباطل. 

لس��ان حاهل��م يق��ول كم��ا قال��ت بن��و إس��رائيل ملوس��ى 
علي��ه الس��ام ﴿ قال��وا ُأوِذيَن��ا ِم��ْن َقْب��ِل َأْن َتْأِتَيَن��ا َوِم��ْن َبْع��ِد َم��ا 
ِجْئَتَن��ا ﴾]األع��راف[، إن��ه موق��ف متش��ابه ومتك��رر وكأن ه��ذا 
النوع من النفوس قد شربت من نفس النبع وجبلت على التذمر 
والش��كوى وع��دم التحم��ل يف س��بيل اهلل، ت��ود ل��و أن اهلل تع��اىل 
مينحه��ا اجلن��ة يف الدني��ا ويف اآلخ��رة دون أن تق��ّدم أدن��ى مثن يف 

 . سبيلها

قب��ل الغ��زوات املبارك��ة  والتم��دد امللح��وظ لقاع��دة 
اجلهاد وخمتلف فروعها ولإلمارة اإلس��امية يف باد خراس��ان 
أو للدول��ة اإلس��امية يف الع��راق والش��ام أو جلبه��ة النص��رة أو 
لإلم��ارة االس��امية الواع��دة يف ب��اد الصوم��ال، كان ه��ؤالء 
الق��وم يلق��ون بع��ض األذى م��ن ط��رف الطغ��اة م��ن املرتدي��ن 
والكفار األصلين، س��واء داخل بلداننا احملتلة أو داخل بلدان 
الكف��ر األصلي��ة، ويتمث��ل ه��ذا األذى يف املضايق��ات املتك��ررة 
واملتواصل��ة عل��ى بع��ض األنش��طة واألعم��ال ال��يت يري��دون أن 
يتمي��زوا به��ا عل��ى األع��داء خاصة على مس��توى اهل��دي الظاهر، 
وبع��د الغ��زوة تضاع��ف ه��ذا األذى وتنوعت هذه املضايقات حتى 
طال��ت ه��ذه الفئ��ات يف بع��ض مصاحله��م الدنيوي��ة، وعندئ��ذ ثار 
غضبهم وألقوا اللوم على اجملاهدين األبرار واعتربوهم السبب 

املباش��ر والوحي��د فيما ياقونه. 

لق��د أوذين��ا م��ن قب��ل الغ��زوات وه��ا حن��ن نلق��ى أذى 

أكرب ومضايقات أوس��ع بعدها، ها حنن خنس��ر مواقع كثرية 
ومكاس��ب عديدة وُتس��د يف وجوهنا أبواب للخري متعددة، فا 
ب��ارك اهلل يف ه��ذه الغ��زوات وم��ن كان وراءه��ا. وهك��ذا تظ��ل 
هذه الفئات تردد هذه اللعنات ما دامت االبتاءات واحملن تنزل 
عليها، وهي مرش��حة للمزيد والتصعيد واالس��تمرارية ما دامت 
احلرب دائرة بن معس��كر اجملاهدين وبن أعدائهم من حلف 

الصليبي��ن واليه��ود واملرتدين. 

س��تظل ه��ذه الفئ��ة مس��تاءة م��ن الوض��ع القائ��م، حت��ى 
تغري ما بداخلها، وتقرر االنتقال إىل مس��توى أعلى من االلتزام 
اعون  ��لِ املس��ؤوليات، وس��تظل ظاه��رة الوس��طية أو »الس��مَّ مُّ وحَتَ
هل��م« موج��ودة يف الس��احة وال ميكنن��ا القض��اء عليه��ا بص��ورة 
نهائي��ة، ولكن��ه باس��تطاعتنا حتوي��ل أمساعه��م إىل خطاب��ات 
اع��ون لن��ا« ريثم��ا يلتحق��وا  وبيان��ات احل��ق ليتحول��وا إىل »مسَّ
بالص��ف اجملاه��د ول��و يف موق��ع النص��رة والتأيي��د ب��داًل م��ن ه��ذا 

املوق��ف املع��ادي واملثب��ط. 

والش��ك أن اجملاهدي��ن )س��واء يف تنظي��م قاعدة اجلهاد 
أو م��ن يناصره��م( ق��د أصبح خلطاباتهم دويٌّ وتأثري حس��ن لدى 
الكثريي��ن، وأصب��ح باس��تطاعتهم أن يؤث��روا إجياب��ًا ويصنع��وا 
ألنفس��هم مكان��ة مرموق��ة وحمرتم��ة حت��ى بش��هادة األع��داء 
أنفس��هم، وخ��ري دلي��ل عل��ى ص��دق ه��ذا ال��كام ه��و اخل��وف 
الكب��ري ال��ذي أحدثت��ه خطابات وبيانات اجملاهدين يف أوس��اط 
الع��دو ومس��ارعة ه��ذا األخ��ري إىل إغ��اق كل املناب��ر اإلعامي��ة 
للمجاهدي��ن ومناصريه��م ملن��ع ه��ذا التأث��ري اخلط��ري عل��ى نف��وس 
الناس، وحتولت أمساع هذه الطائفة/ الوسط - شيئًا فشيئًا - 
إىل خطاب اجملاهدين بعد أن ظلت حبيسة اخلطاب الطاغوتي 

ردح��ًا م��ن الزمن. 
ولتس��ليط املزي��د م��ن الض��وء الش��رعي عل��ى ه��ذه الفئ��ة، أتي��ت 

ببع��ض أق��وال أه��ل العل��م لتعزي��ز ه��ذه املعان��ي وتوضيحه��ا:
قال اإلمام الطربي رمحه اهلل: 

اع��ون هل��م(، ف��إن أه��ل التأوي��ل  :)) وأم��ا قول��ه ) وفيك��م مَسَّ
اختلف��وا يف تأويل��ه فق��ال بعضه��م: 

هل��م،  حلديثك��م  مساع��ون  وفيك��م  ذل��ك:  معن��ى 
روى  ث��م  عليك��م«،  هل��م  عي��ون  إليه��م،  يؤدُّون��ه 
زي��د((.  واب��ن  جماه��د  وه��م   ذل��ك  ق��ال  عم��ن   بأس��انيده 

)) ثم قال: ))وقال آخرون: بل معنى ذلك: 
هل��م وُيطي��ع  كامه��م  يس��مع  م��ن   وفيك��م 
ثم روى بأس��انيده عمن قال بذلك وهم : قتادة وابن اس��حق، ثم 

قال الطربي: 
أه��ُل  وفيك��م  التأوي��ل:  ه��ذا  فعل��ى  جعف��ر:  أب��و  ق��ال   ((
أفس��دوهم  صحبوك��م  ل��و  منك��م،  وطاع��ة  مس��ع 
معك��م. الس��ري  ع��ن  إياه��م  بتثبيطه��م   عليك��م، 
اعون يسمعون  وأما على التأويل األول، فإن معناه: وفيكم منهم مسَّ
 حديثك��م هل��م، فيبلغونه��م ويؤدون��ه إليه��م، عيون هل��م عليكم.
قال أبو جعفر: وأوىل التأويلن عندي يف ذلك بالصواب، تأويُل 
م��ن ق��ال: معن��اه: »وفيك��م مساع��ون حلديثك��م هل��م، يبلغون��ه 
عنك��م، عي��ون هل��م«، ألن األغل��ب م��ن كام الع��رب يف قوهلم: 
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اع«، وصف من وصف به أنه مساع للكام، كما قال اهلل  »مسَّ
اُعوَن ِلْلَكِذِب ( ]سورة  جل ثناؤه يف غري موضع من كتابه ) مَسَّ
املائدة: 41[، واصًفا بذلك قوًما بس��ماع الكذب من احلديث. 
وأما إذا وصفوا الرجل بسماع كام الرجل وأمره ونهيه وقبوله 
من��ه وانتهائ��ه إلي��ه فإمن��ا تصف��ه بأن��ه: »ل��ه س��امع ومطي��ع«، وال 
 تكاد تقول: »هو له مساع مطيع. ]جامع البيان 14 / 282[.«. ((
 ويق��ول العام��ة عب��د الرمح��ن ب��ن ناص��ر الس��عدي رمح��ه اهلل : 
اُع��وَن هَلُ��ْم { أي:  } }َوِفيُك��ْم { أن��اس ضعف��اء العق��ول } مَسَّ
مستجيبون لدعوتهم يغرتون بهم، فإذا كانوا هم حريصن على 
خذالنكم، وإلقاء الشر بينكم، وتثبيطكم عن أعدائكم، 
وفيكم من يقبل منهم ويستنصحهم. فما ظنك بالشر احلاصل 
م��ن خروجه��م م��ع املؤمن��ن، والنق��ص الكث��ري منه��م، فلّل��ه أمت 
احلكم��ة حي��ث ثبطه��م ومنعه��م م��ن اخلروج مع عب��اده املؤمنن 
 رمح��ة به��م، ولطف��ا م��ن أن يداخله��م ما ال ينفعه��م، بل يضرهم.
كي��ف  عب��اده  فيعل��م   } امِلِ��نَ  ِبالظَّ َعِلي��مٌ   ُ َواهللَّ  {
 حيذرونه��م، ويب��ن هل��م م��ن املفاس��د الناش��ئة م��ن خمالطته��م.

]تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كام املنان : ص 339[.
نأت��ي اآلن إىل اب��ن عاش��ور رمح��ه اهلل فن��راه جيم��ع ب��ن القول��ن 
ويذه��ب أن��ه ال مان��ع م��ن مح��ل اآلي��ة عل��ى املعني��ن وأن��ه يوج��د 
فريق��ان األول ه��و ع��ن للمنافق��ن والثان��ي ه��و م��ن املؤمن��ن 
ال��ذي يتأث��ر بأق��وال املنافق��ن وتنطل��ي علي��ه أالعيبه��م ويوض��ح 
 لن��ا ذل��ك مصحوب��ا بذك��ر املعان��ي البياني��ة والباغي��ة فيق��ول: 
وقول��ه : }وفيك��م مساع��ون هل��م { أي يف مجاع��ة املس��لمن 
، أي م��ن ب��ن املس��لمن  }مساع��ون هل��م { فيج��وز أن يك��ون 
ه��ؤالء الس��ماعون مس��لمن يصدقون ما يس��معونه م��ن املنافقن 
 . وجي��وز أن يك��ون الس��ماعون منافق��ن مبثوث��ن ب��ن املس��لمن. 
وه��ذه اجلمل��ة اع��رتاض للتنبيه على أّن بغيهم الفتنَة أش��ّد خطرًا 
عل��ى املس��لمن ألّن يف املس��لمن فريق��ًا تنطل��ي عليه��م حيله��م ، 
وهؤالء هم سذج املسلمن الذين يعجبون من أخبارهم ويتأّثرون 
 وال يبُلغ��ون إىل متيي��ز التمويه��ات واملكائ��د ع��ن الصدق واحلّق. 
وج��اء } مساع��ون { بصيغ��ة املبالغ��ة للدالل��ة عل��ى أّن اس��تماعهم 
ت��اّم وه��و االس��تماع ال��ذي يقارن��ه اعتق��اد م��ا ُيس��مع كقول��ه : } 
مساع��ون للك��ذب مساع��ون لق��وم آخري��ن { ] املائ��دة : 41 [ 
وع��ن احلس��ن ، وجماه��د ، واب��ن زي��د : معن��ى } مساع��ون هل��م 
{ ، أي جواس��يس يس��تمعون األخب��ار وينقلونه��ا إليه��م ، وق��ال 
قت��ادة وجه��ور املفّس��رين : معن��اه وفيك��م م��ن يقب��ل منه��م قوهل��م 
يس��مع  مس��اع  معن��ى  أن  األغل��ب  النح��اس  ق��ال   ، ويطيعه��م 
ال��كام ومثل��ه } مساع��ون للك��ذب {  ]املائ��دة : 41 [ . وأّم��ا 
 م��ن َيقب��ل م��ا يس��معه ف��ا ي��كاد يق��ال في��ه إاّل َس��امع مث��ل قاِئ��ل. 
وج��يء حب��رف ) يف ( م��ن قول��ه : } وفيك��م مساع��ون هل��م 
{ ال��داّل عل��ى الظرفي��ة دون ح��رف ) م��ن ( فل��م يق��ل ومنك��م 
مّساع��ون هل��م أو ومنه��م مساع��ون ، لئ��ا يتوّه��م ختصي��ص 
ألّن  اآلخ��ر  دون  الفريق��ن  أح��د  م��ن  جبماع��ة  الس��ماعن 
املقص��ود أّن الس��ماعن هل��م فريق��ان فري��ق م��ن املؤمن��ن وفري��ق 
م��ن املنافق��ن أنفس��هم مبثوث��ون ب��ن املؤمن��ن إللق��اء األراجي��ف 
والفتن��ة وه��م األكث��ر ف��كان اجت��اب ح��رف ) يف ( إيف��اء 

حب��ّق ه��ذا اإلجي��از البدي��ع وألّن ذل��ك ه��و املائ��م حململ��ي لف��ظ  
 }مساعون { فقد حصلت به فائدتان ]تفسري التحرير والتنوير[. 
ونلحظ جليًا أن ابن عاشور رمحه اهلل استدل على ما ذهب إليه 
م��ن وج��ود الصنف��ن ه��و أن اآلي��ة ج��اءت بلف��ظ ) فيكم ( وليس 
) منك��م ( حت��ى يتس��ع اللف��ظ للمعني��ن كليهما ) حمملي لفظ 

مساع��ون ( على حد تعبريه.
أق��ول: وه��ذه ه��ي الص��ورة احلاصل��ة الي��وم يف أغل��ب الس��احات، 
حيث جند بعض املنافقن وضعاف النفوس وأصحاب املصاحل 
الضيق��ة مبثوث��ون وس��ط التجمع��ات اإلمياني��ة وحت��ى اجلهادي��ة، 
أباطي��ل  وتردي��د  ش��بهاتهم  نش��ر  ف��رص  يتحين��ون  وكأنه��م 
وأكاذي��ب رؤوس النف��اق للني��ل م��ن ه��ذا اجله��اد املب��ارك بعدم��ا 

عج��ز أس��يادهم ع��ن إيقاف��ه أو هزميت��ه.
نراه��م ونس��مع ترهاته��م ال��يت غالب��ًا م��ا تك��ون يف ث��وب الناصح 
األم��ن والباح��ث ع��ن اإلص��اح والتنبي��ه عل��ى بع��ض األخط��اء، 
زعموا، وهم ال يبتغون سوى الفتنة واملزيد من شق الصف علم 

اهلل.
 أما سيد قطب رمحه اهلل فيعلق على »وفيكم مساعون هلم« بقوله : 
 ، الصف��وف  يف  والضع��ف  اخل��ور  تب��ث  احلائ��رة  )والقل��وب 
والنفوس اخلائنة خطر على اجليوش؛ ولو خرج أولئك املنافقون 
ما زادوا املسلمن قوة خبروجهم بل لزادوهم اضطرابًا وفوضى 
. وألس��رعوا بينه��م بالوقيع��ة والفتن��ة والتفرق��ة والتخذي��ل . ويف 
املس��لمن من يس��مع هلم يف ذلك احلن .ولكن اهلل الذي يرعى 
دعوت��ه وي��كأل رجاهل��ا املخلص��ن ، كف��ى املؤمن��ن الفتن��ة ، 
ف��رتك املنافق��ن املتخاذل��ن قاعدي��ن( ]يف ظال القران 4/ 35[.
نع��م، وه��ذا ه��و املطل��وب م��ن ق��ادة اجله��اد، أن يفصل��وا ه��ؤالء 
- املنافق��ن والس��ماعون هل��م = ع��ن الص��ف، وال مينحوه��م أي 
مس��ئولية، وال خيلطوه��م باجلن��ود الصادق��ن العامل��ن، وإن 
اقتض��ى احل��ال طرده��م وإبعاده��م ع��ن مواط��ن العم��ل وع��دم 
 االطاع على جمريات األمور فذلك أنفع وأأمن ملس��رية اجلهاد.

أم��ا موق��ف األنص��ار م��ن ه��ؤالء »الس��ّماعون هل��م« فينبغ��ي أن 
يتسم باحلكمة وسعة الصدر يف التعامل معهم، فا ننسى أن 
ه��ذه الطائف��ة ت��كاد متثل الغالبية العظمى من ش��عوبنا املس��لمة 
ألس��باب متعددة قد يطول ش��رحها، لكننا نذكر أهمها لعلنا 
نس��اهم ونس��عى إىل إزالتها لكي حنول هذه الفئة إىل صفنا أو 
على األقل إخراجها من صف أهل الباطل وكسر ذلك التواصل 
القائ��م بينه��ا وب��ن طائف��ة النف��اق، فغايتنا ليس تنف��ري الناس من 
دعوتنا أو تأليبهم على جماهدينا يف الساحات ألننا سنكون قد 
أدين��ا خدم��ة عظيم��ة ألعدائن��ا بتحقي��ق إرادته وخطت��ه يف تفريق 
املس��لمن وع��زل اجملاهدي��ن ع��ن احلاضن��ة الش��عبية العريض��ة، 

أق��ول وباهلل التوفيق:

أواًل: تكثيف وتقوية اجلانب الدعوي يف الساحات
اجملاه��دون دع��اة قب��ل أن يكون��وا مقاتل��ن يف س��احات الوغى، 
وعليه��م أواًل أن حيمل��وا ه��مَّ الدع��وة وحماول��ة هداي��ة الن��اس مما 
ه��م في��ه م��ن ش��ركيات وب��دع وض��االت ليواجه��وا ب��ه مح��ات 
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األعداء الفكرية واإلعامية بشكل موازي مع محل  الساح 
لقت��ال جن��ود الباط��ل وإزال��ة العقب��ات املادي��ة اليت تق��ف يف طريق 

الدع��وة وإص��اح النفوس.
وه��ذا يتطل��ب إع��داد الع��دة الازم��ة م��ن دع��اة يفقه��ون أم��ور 
دينه��م ووس��ائل الدع��وة وأم��ور الواق��ع، وال ينبغ��ي التفري��ط يف 
ه��ذا اجلان��ب امله��م فق��د ح��ان الوق��ت لك��ي ندخل عليه��م الباب 
م��ن كل اجله��ات، ول��ن ن��رتك الس��احات فارغ��ة هل��ؤالء املهازي��ل 
الضال��ن املضل��ن م��ن أئم��ة اخل��ور وال��زور ودع��اة الس��لفية م��ن 
مرجئة وأشاعرة وصوفية مزيفة إضافة اىل عبيد الدميوقراطية 
وه��م م��ن مسيناه��م ب »اإلس��اموقراطين«، كل ه��ؤالء ينبغ��ي 
أن ُيط��ردوا م��ن س��احات الدع��وة وُيلجم��وا بق��وة احلجة والربهان 
وبالعل��م الش��رعي الصحي��ح ال��ذي ال يأتي��ه الباط��ل م��ن ب��ن يدي��ه 

وال م��ن خلف��ه.
وم��ن وس��ائل الدع��وة ال��يت ينبغ��ي أن نوليه��ا اهتمام��ًا خاص��ًا ه��و 
اجلان��ب اإلعام��ي ب��كل أصناف��ه واختصاصات��ه حت��ى ال ن��رتك 
فراغ��ًا يفت��ك بعق��ول أبن��اء األم��ة فتؤث��ر فيه��م تل��ك الش��بهات 
الكاذبة املغرضة اليت ينش��رها هؤالء وأولئك للصد عن س��بيل 
اهلل وصرف أنظار املسلمن عن املعارك احلقيقية وعن األعداء 

احلقيقي��ن وع��ن الصادق��ن م��ن طوائ��ف التوحي��د واجله��اد.

ثاني��ًا: ع��دم الرتف��ع والتك��رب عل��ى م��ن خيالفن��ا ال��رأي ومنه��م 
القاع��دون ع��ن اجله��اد أنفس��هم

من األخطاء اليت نرتكبها وحنن نتحرك يف الس��احات، س��واء 
تعلق األمر بس��احات الدعوة أو القتال، هو الش��عور باالس��تعاء 
عل��ى غرين��ا مم��ن مل يوفق��وا لدخ��ول ه��ذه الس��احات وااللتح��اق 
بصف��وف العامل��ن، ولي��س م��ن الض��رورة أن يوافقن��ا اجلمي��ع يف 
بداي��ة األم��ر، فاملس��رية حتت��اج  إىل جه��ود كبرية وصرب عظيم، 
وتربي��ة للنف��وس حت��ى ننقيه��ا م��ن كل ش��وائب الغ��رور والعج��ب 
والتكرب على املخالف أو من هو يف عداد القاعدين، ليس هذا 
من شيم الدعاة املخلصن، ولنتذكر دائما أن الكثري منا قد 
م��ر به��ذه املرحل��ة }كذل��ك كنت��م من قبل فم��نَّ اهلل عليكم{.
والصحي��ح ه��و التق��رب والت��ودد إىل كل م��ن خيالفن��ا أو نش��عر 
بأن��ه بعي��د ع��ن أهدافن��ا وطريقن��ا، وإضاف��ة إىل ه��ذا ينبغ��ي أن 
نتواض��ع معه��م إىل أبع��د ح��د ممك��ن ونش��عرهم أنن��ا وإياه��م 
عل��ى ثغ��ر واح��د، ف��اهلل تعاىل وفقنا للقي��ام خبطوات متقدمة يف 
الطري��ق بينم��ا ه��م ينتظ��رون توف��ر الش��روط والظ��روف املناس��بة 
لالتحاق بنا يف مواجهة عدو مشرتك ما دمنا نعتنق دينًا ومنهجًا 

واحدًا.
والغاي��ة األوىل ال��يت جي��ب حتقيقه��ا م��ع ه��ؤالء ه��و حتييدهم من 
صف��وف أه��ل الباط��ل لنضم��ن أمنهم ونتق��ي مكرهم، ثم نرتك 
لك��م حري��ة اختي��ار العم��ل ال��ذي يرضيهم ويتوافق م��ع طاقاتهم 
بشرط أن ال يتضارب مع غايات اجلهاد الكربى حتى لو كانت 
أعمااًل وقائية يف جماالت حمدودة فهذا خري وأوىل من وقوفهم 

يف ص��ف املعادي��ن لنا ولديننا.
وحن��ن نبتغ��ي ونأم��ل أن يفت��ح اهلل قلوبه��م وينضم��وا إىل صفوفنا 
ليتقدم��وا املس��رية وينفعوه��ا مب��ا حباه��م اهلل من ق��درات وهبات 

متع��ددة يف اجمل��االت املختلفة.
ثالثًا:  تغليب لغة العمل والثبات على لغة الرد على الشبهات

حن��ن نعت��رب أن فئ��ة »الس��ماعون هل��م« ضحي��ة ينبغ��ي إنقاذه��م، 
والبح��ث ع��ن وس��ائل لك��ي تص��م آذانه��م ع��ن مس��اع اإلش��اعات 
املغرض��ة يف ح��ق اجملاهدي��ن، وأول م��ا ينبغي البدء به هو حس��ن 
العم��ل والثب��ات عل��ى احمل��ن واالبت��اءات ال��يت تصيبن��ا م��ن قب��ل 
األقرب��ن قب��ل األبعدي��ن، والثب��ات واالس��تقامة عل��ى النه��ج م��ن 
أعظ��م وس��ائل التأث��ري عل��ى النف��وس املريضة وضع��اف النفوس، 
ذلك أن االنشغال بلغة العمل والصدق مع اهلل أفضل بكثري من 
لغ��ة املش��اداة واجل��دال والدخ��ول يف متاه��ات الدف��اع ع��ن النفس 

واملنه��ج مبج��رد كام لي��س ل��ه أي رصي��د عل��ى أرض الواق��ع. 
فحس��ن العم��ل يعت��رب اخلط��وة األوىل ال��يت خنطوه��ا، والس��اح 
األمض��ى ال��ذي نواج��ه ب��ه اخلص��وم وننس��ف ب��ه كل الش��بهات 
املث��ارة حولن��ا، وه��ذا ب��دوره يؤث��ر تأث��ريًا عظيم��ًا عل��ى م��ن نري��د 
دعوته��م إىل طري��ق احل��ق  وحن��ن موقن��ون أن الكث��ري م��ن هؤالء 
سيعيدون النظر يف االدعاءات واالفرتاءات املنشورة يف الساحة 
ح��ول منهجن��ا، وس��يكون هن��اك احتم��ال كب��ري لاس��تجابة 
لدعوتن��ا وقبوهل��ا . وبه��ذا س��نكون قد كس��رنا جس��ر التواصل 
بينه��م وب��ن الفئ��ات ال��يت تؤث��ر فيه��م ليظل��وا دوم��ًا يف موق��ف » 

الس��ماعون هل��م«.

رابعًا: أن يكون تركيزنا على معاجلة أصل املرض
ويك��ون ذل��ك باس��تهداف طائف��ة النفاق واخلذالن مبا تس��تحقه 
لتقزميها وفضحها وتضييق هامش احلركة عليها حتى يدرك 
الن��اس خطره��ا ويعلم��وا أنه��ا مص��در ضع��ف وتف��رق املس��لمن، 
وبأنه��ا الس��ند الرئي��س لألع��داء فيب��ادروا إىل نبذه��ا وحماربته��ا 

باألس��اليب املناسبة.
ف��إذا م��ا جنحن��ا يف ه��ذا األم��ر ف��إن طائف��ة »الس��ماعون هل��م« 
س��تدرك هي األخرى أن كل ما يش��اع من طرف طائفة النفاق 
هو جمرد كذب وأباطيل ال تستحق االهتمام فضًا عن السماع 
هل��ا أو تروجيه��ا، ف��ا زال هن��اك الغب��ش والش��ك حيوم��ان ح��ول 
طائف��ة النف��اق مم��ا مينحه��ا فرص��ًا للتح��رك يف اجت��اه تش��ويه أو 
تهميش طوائف اجلهاد، ودورنا هو إزالة هذا الغبش لتنكشف 
احلقائق ناصعة للجميع، ولن تنفعهم حينئذ ألقاب وال مناصب 
كم��ا ل��ن يش��فع هل��م تارخيه��م الدع��وي أو حت��ى اجله��ادي، ألن 
الن��اس يؤمن��ون بامللم��وس احلاض��ر وباملوقف ال��ذي تقفه اآلن يف 

مواجه��ة الع��دو الصائ��ل على األمة.
اعون  كان��ت ه��ذه أه��م النق��اط أو الوقف��ات عل��ى طائف��ة »الس��مَّ
هل��م«، وم��ا تيس��ر م��ن خطوات عملية للحد م��ن تأثريها ومعاجلة 
أمراضه��ا وتغي��ري مس��ارها ووالئه��ا لتنتق��ل م��ن دائ��رة النف��اق 
واخل��ذالن إىل دائ��رة النص��رة واإلمي��ان، نس��أل اهلل ج��ل وع��ا 
أن جيعلن��ا مفاتي��ح للخ��ري مغالي��ق للش��ر، ويفت��ح لن��ا قل��وب عباده 
وجيعلن��ا رمح��ة عل��ى املؤمن��ن نقمة عل��ى الكافرين، وأن يعجل 
بالنص��ر والفت��ح املب��ن لعب��اده اجملاهدي��ن، وصل��ى اهلل وس��لم 

وب��ارك عل��ى نبين��ا حمم��د وعل��ى آل��ه وصحب��ه.
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وقفة سياسية
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احلمــد هلل والصــاة والســام علــى رســول هللا وعلــى آلــه وصحبــه ومــن 
وااله مث أمــا بعــد 

يف س��عي الطغ��اة ورؤوس الكف��ر للس��يطرة عل��ى الش��عوب 
ومقدراته��ا س��عوا إىل توري��ط الش��عوب يف صراع��ات داخلي��ة 
احلقيق��ي  احمل��رك  ع��ن  وتش��غلهم  مقدراته��م  تس��تنزف 
للصراعات واملس��تفيد األول منها ! ومن يعود للتاريخ فس��ريى 
أن��ه حاف��ل باألمثل��ة اليت تؤكد ه��ذه احلقيقة فالفرس والروم 
ويف صراعهم التارخيي أشعلوا الفتنة بن الغساسنة واملناذرة 
فأصبح القتال بالوكالة عن الطرفن فتحقق للفرس والروم 
م��ا يريدان��ه دون أي مث��ن يدفعان��ه فق��د تكف��ل الغساس��نة 

واملن��اذرة بدف��ع الثم��ن !! 
لذل��ك فإن��ه م��ن املفي��د أن تع��ي األم��ة حقيق��ة الص��راع وحت��دد 
بدقة من هو العدو الذي جيب استهدافه واستنزافه حتى يتم 
اإلجه��از علي��ه،  وم��ن ه��و الع��دو الذي اس��تثمره العدو األكرب 
إلشغالنا وحرف بوصلتنا وإنهاك جماهدينا وتأخري مشروعنا 
؟ وه��ل ندف��ع ب��كل قوان��ا يف رد الع��دو األدن��ى أم إننا نرد على 
العدو األدنى بصورة تدفعه عنا وال تستنزف مجيع قوانا اليت 

علين��ا اس��تثمارها يف إنه��اك وهزمي��ة العدو األكرب؟

لق��د ح��دد تنظي��م القاع��دة املب��ارك أمري��كا عــدوا أكــر لألمــة، 
وال ش��ك ب��أن اختي��ار أمري��كا ق��د ج��اء نتيج��ة دراس��ة واقعي��ة 
أك��دت أن أمري��كا ه��ي أم اخلبائ��ث وأنه��ا أص��ل الداء وأس 
الب��اء فم��ا م��ن مصيب��ة وقع��ت يف زمانن��ا إال وكان ألمري��كا 
ضلع فيها، فهي احملرك وهي الداعم جلميع قوى االستكبار 
العامل��ي واألم��ر ال يقتص��ر عل��ى دعمه��ا لليه��ود يف احت��ال 
فلس��طن وال يف تثبيته��ا ألركان األنظم��ة الطاغوتي��ة ال��يت 
وكلته��ا عل��ى رق��اب املس��لمن ب��ل إن األمر تع��دى ذلك كثريًا 
فأمري��كا س��بب رئيس��ي فيم��ا ج��رى للمس��لمن يف البوس��نة 
واهلرسك وهي السبب يف تقوية نفوذ إيران وأذرعها الرافضية 
يف الع��راق ولبن��ان وال ميك��ن ألح��د أن ينك��ر ب��أن أمري��كا 
ه��ي م��ن أس��لم الع��راق للرافض��ة بصفق��ة عقدوه��ا م��ع مال��ي 
إي��ران تقض��ي بتقدي��م إي��ران كل مس��اعدة تل��زم لألمري��كان 
يف أفغانستان مقابل اقتسام كعكة العراق وهو ما مت فعًا 
واعرتف به كبار ساسة إيران ! فإيران والرافضة عموما هم 
نتاج للسياسة األمريكية يف املنطقة ولوال أمريكا وضغطها 
عل��ى األنظم��ة العميل��ة يف املنطق��ة مل��ا وص��ل نف��وذ إي��ران إىل ما 
وصل إليه اليوم وملا حتول عراق الرشيد إىل والية إيرانية بن 

ليل��ة وضحاها!! 
وق��د يتب��ادر إىل ذه��ن البع��ض هنا أننا حن نقول بأن أمريكا 
ه��ي الع��دو األول أنن��ا نقص��د ت��رك ع��دو كالرافض��ة ال��ذي 
أهلك احلرث والنس��ل وس��فك الدم وانتهك العرض يف العراق 

وس��وريا !فنق��ول حب��ول اهلل تعاىل:
 

إن رد عادي��ة املعتدي��ن عل��ى أم��ة اإلس��ام واج��ب عل��ى األم��ة 
املس��لمة بغ��ض النظ��ر ع��ن املعت��دي أكان أمري��كا أم غريه��ا 

ف��ا ميك��ن ألح��د أن يطل��ب األم��ة ب��رتك قت��ال الرافض��ة وه��م 
يس��فكون الدم��اء و ينتهك��ون األع��راض ف��إن م��ن يطال��ب 
بذلك قد خالف الشرع وصادم العقل والعرف فإن رد العدوان 
ف��وق أن��ه واج��ب ش��رعي فإنه أمر فطري تقره اجلبلة الس��ليمة 
حتى أن احليوانات تبادر لرد العدوان عن نفسها حن يهامجها 
العدو! فالقول أن أمريكا هي العدو األول ال يعين ترك العدو 
الذي هو دونه بل يعين مواجهته ولكن بالقدر املطلوب الذي 
يدفعه وينكؤه دون ئئئتوسع فيه قد يشغلنا عن عدونا األول 

ال��ذي كان الس��بب يف إنت��اج الع��دو الثاني !!
 

ففــي العــراق مثــًا ويف ف��رتة ق��ام فيه��ا اجملاه��دون ل��رد ع��دوان 
الرافض��ي  النف��اق  أط��ل  الصهيوصلي��ي  وحلفه��ا  أمري��كا 
برأس��ه وب��دأ باس��تهداف اجملاهدي��ن يف حماول��ة إلش��غاهلم 
حتقيقا ألهداف إيرانية أمريكية مشرتكة فلم يكن بوسع 
اجملاهدي��ن س��وى رد عدوانه��م وه��و م��ا فعل��ه الزرق��اوي رمح��ه 
اهلل وإخوانه يف العراق لكن الرافضة وباعتبار أنهم أصحاب 
فتن��ة ورثوه��ا م��ن جده��م اليه��ودي عب��د اهلل بن س��بأ قد جلأوا 
للمك��ر فدم��روا املراق��د يف س��امراء واتهم��وا اجملاهدين فيها 
فشكلت حادثة املراقد حتواًل يف اجلهاد على أرض العراق، 
حي��ث اس��تثمرها الرواف��ض لذب��ح أه��ل الس��نة وتهجريه��م م��ن 
مناطقهم حتى وصل األمر إىل احتال املساجد وحتويلها إىل 
حس��ينيات واألمري��كان ينظ��رون ويغ��ذون الص��راع ال��ذي ب��دأ 

يتط��ور ب��ن الس��نة والرافضة.
 لكن حكمة اجملاهدين اقتضت الرد على الرافضة بالقدر 
الذي ميكنهم من مواصلة جهاد احللف الصهيوصليي وكان 
ميكن للمجاهدين أن يستهدفوا مجيع الطوائف األخرى يف 
الع��راق ب��ل حت��ى اس��تهداف مجي��ع الرافض��ة دون متيي��ز لكن 
ذل��ك مل حي��دث ألنه��م وع��وا من��ذ البداي��ة أن أمري��كا وحلفه��ا 
ه��م اهل��دف األول وأن الرافض��ة ه��م نت��اج للتدخ��ل األمريك��ي 
وأن خ��روج أمري��كا مهزوم��ة م��ن الع��راق س��يعين بالض��رورة 
تكش��ف ظه��ر الرافض��ة فهم��ا مش��روعان مرتبط��ان ارتباط��ًا 
وثيق��ًا رغ��م وج��ود ن��وع م��ن ص��راع النف��وذ بينهم��ا وال أدل عل��ى 
ذلك من مساح األمريكان للرئيس اإليراني الس��ابق أمحدي 
جن��اد بزي��ارة الع��راق ب��ل ودخ��ول املنطق��ة اخلض��راء وااللتق��اء 

بكب��ار الق��ادة العس��كرين األمريكي��ن فيها!!!
 

وق��د يق��ال الي��وم إن أمري��كا ق��د خرج��ت م��ن الع��راق وم��ا زال 
الرافض��ة ممس��كون باحلكم هن��اك فنقول: 

إن أمريــكا مل خت��رج بع��د م��ن الع��راق بص��ورة كلي��ة ب��ل إن هل��ا 
قواعد منتشرة يف العراق ويف دول اخلليج وهي ما تزال العبًا 
يف املش��هد العراق��ي حاهل��ا حال إي��ران، فإضعاف أمريكا يف 
اخللي��ج العرب��ي خي��دم بالض��رورة مش��روع األم��ة يف الع��راق ب��ل 
يف املنطق��ة كله��ا، فاملالك��ي ال يق��وى على البق��اء يف العراق 
دقيق��ة واح��دة ل��و كش��ف األمري��كان ظه��ره لك��ن أمريكا 
م��ا ت��زال تدعم��ه فه��و كلبه��ا املدل��ل كم��ا أن��ه كل��ب طه��ران 
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املدلل ينفذ أجندة الطرفن وهو ما يفسر الصراع الذي يدور 
ب��ن ف��رتة وأخ��رى ب��ن قوى سياس��ية رافضية يف الع��راق نتيجة 

تض��ارب ال��والءات اخلاصة بها!
 

واملقص��ود هن��ا أن الرافض��ة يف الع��راق ق��د تق��وى نفوذه��م 
نتيجة لسياس��ات أمريكا وأن قوة إس��رائيل هي نتيجة أيضا 
للسياس��ات األمريكي��ة وأن بق��اء حك��م بش��ار رغ��م ث��اث 
س��نن م��ن القت��ال ه��و نتيجة للتآمر األمريك��ي ضد الثورة يف 
سوريا رغم أنها تزعم خاف ذلك فأمريكا تتآمر مع أذنابها 
وعمائه��ا ض��د كل مش��روع لألم��ة ميك��ن أن حيق��ق لألم��ة 
اخل��ري والع��زة . فبق��اء بش��ار ونظام��ه أوىل عنده��ا ألف مرة من 
وص��ول اجلهادي��ن اإلس��امين للحك��م يف س��وريا ول��و أنه��ا 
ضمن��ت وص��ول االئت��اف للحك��م لوجه��ت ضرباته��ا للنظ��ام 
من��ذ الي��وم األول للث��ورة لكنه��ا وع��ت أن االئت��اف ال قيم��ة له 
يف الواق��ع الس��وري فب��دأت بالتآم��ر عل��ى اجلماع��ات اجلهادية 
م��ع عمائه��ا يف تركي��ا وقط��ر وبدأنا نس��مع ع��ن مجاعات مت 
تش��كيلها بأم��وال رمسي��ة م��ن الس��عودية وقط��ر وتركي��ا ال 
لقتال نظام بش��ار بل لقتال اجلماعات اجلهادية حتقيقا ألمن 

إس��رائيل ومص��احل أمري��كا يف املنطق��ة! 

م��ن  وص��دق  البــاء  وأس  الفســاد  رأس  هــي  إذن:  فأمري��كا 
ق��ال فيه��ا إنه��ا أم اخلبائ��ث وبالتال��ي ف��إن اس��تهداف أمري��كا 
ومصاحلها املنتشرة يف العامل من شأنه بالضرورة أن يساهم 
يف إفش��ال مجيع املش��اريع املرتبطة به كإس��رائيل أو املقتاتة 
علي��ه كإي��ران وأذرعه��ا يف الع��راق ولبن��ان وكباكس��تان 
وأنظمة اخلليج فارتباط هذه األنظمة باألمريكان كارتباط 

الس��مك بامل��اء إن ف��ك االرتب��اط هلك��وا مجيع��ا!! 

يق��ول الش��يخ اجملاه��د أمين الظواه��ري حفظه اهلل يف 
رسالته توجيهات عامة للعمل اجلهادي:

مما ال خيفى على اإلخوة أن عملنا يف هذه املرحلة ذو شقن:
األول: عسكري، والثاين: دعوي

وأن العم��ل العس��كري يس��تهدف أواًل رأس الكف��ر العامل��ي 
احمللي��ن  حلفاءه��ا  وثانًي��ا  إس��رائيل،  وحليفته��ا  أمري��كا 

لبادن��ا. احلاكم��ن 
أ- واس��تهداف أمريكا هدفه إنهاكها واس��تنزافها، لتنتهي 
إىل م��ا انته��ى إلي��ه االحت��اد الس��وفييت، وتنكفئ على نفس��ها 
م��ن خس��ائرها العس��كرية والبش��رية واالقتصادي��ة، وبالتال��ي 
ختف قبضتها على بادنا، ويبدأ حلفاؤها يف التساقط واحًدا 

بعد اآلخر.

وم��ا ج��رى يف الث��ورات العربي��ة دلي��ل عل��ى تراج��ع النف��وذ 
يف  ألمري��كا  اجملاهدي��ن  ضرب��ات  فبس��بب  األمريك��ي. 
أفغانستان والعراق، وبسبب تهديد أمن أمريكا منذ احلادي 
عش��ر م��ن س��بتمرب 2001، ب��دأت أمري��كا تس��مح بتنفي��س 

الضغ��ط الش��عي، فانفج��ر يف وج��ه عمائه��ا، وستش��هد 
املرحلة القادمة -إن شاء اهلل- مزيًدا من الرتاجع واالنكفاء 

األمريك��ي، ال��ذي س��يزعزع س��لطات حلفائه��ا.
وجاء يف رسالة حكيم األمة الظواهري حفظه اهلل: 

)الرتكي��ز يف العم��ل العس��كري عل��ى إنه��اك رأس الكف��ر 
وبش��رًيا،  واقتصادًي��ا  عس��كرًيا  يس��تنزف  حت��ى  العامل��ي 
وينكم��ش ملرحل��ة م��ن الرتاج��ع واالن��زواء. قريًب��ا ب��إذن اهلل.

وعل��ى مجي��ع اإلخ��وة اجملاهدي��ن أن يعت��ربوا أن ض��رب مصاحل 
التحالف الغربي الصليي الصهيوني يف أي مكان يف العامل 

من أهم واجباتهم، وأن يس��عوا يف ذلك قدر ما يس��تطيعون.
ويلح��ق به��ذا األم��ر أن يب��ذل اإلخ��وة قص��ارى جهده��م لف��ك 
أسارى املسلمن بشتى الوسائل مبا يف ذلك مهامجة سجونهم 
أو خطف الرهائن من الدول املشاركة يف غزو ديار املسلمن 

للمفاداة بهم.

والرتكي��ز عل��ى رأس الكف��ر العامل��ي ال يتع��ارض م��ع ح��ق 
الش��عوب املس��لمة يف جه��اد ظامليه��ا بالق��ول والي��د والس��اح. 
فم��ن ح��ق إخوانن��ا يف القوق��از املس��لم أن جياه��دوا ال��روس 
املعتدين وأتباعهم، ومن حق إخواننا يف كشمري أن جياهدوا 
اهلندوس اجملرمن، ومن حق إخواننا يف تركستان الشرقية 
أن جياه��دوا الصيني��ن الباغ��ن، وم��ن حق إخواننا يف الفلبن 
وبورما ويف كل أرض يعتدى فيها على املسلمن أن جياهدوا 

م��ن اعت��دى عليهم(.

إن غ��زوات س��بتمرب 2001 املبارك��ة ق��د حطم��ت هب��ل العصر 
أمريكا وعملت على تراجع الدور األمريكي بصورة كبرية 
فأمري��كا الي��وم ليس��ت ه��ي أمري��كا قب��ل س��بتمرب 2001 
ويكف��ي أن يعل��م الن��اس أن أمري��كا قب��ل س��بتمرب كان��ت 
تفاخر بفائض كبري يف امليزانية فلما جاءت غزوات س��بتمرب 
ض��اع الفائ��ض وب��دأت أمري��كا تعان��ي اقتصادي��ًا واجتماعي��ًا 
حت��ى وص��ل األم��ر الي��وم إىل إع��ان والي��ات أمريكي��ة كربى 
إفاس��ها كم��ا حص��ل يف والي��ة ديرتويت وال��يت اضطرت لبيع 
مطاره��ا وحديقته��ا العام��ة وه��و أم��ر يؤش��ر حلقيقة اخلس��ائر 
األمريكي��ة نتيج��ة غ��زوات س��بتمرب وم��ا ت��اه م��ن هزمي��ة 

لألمري��كان يف أفغانس��تان والع��راق! 

فأمري��كا الي��وم حتت��اج ملزي��د م��ن الضرب��ات املوجه��ة اليت من 
ش��أنها اس��تنزاف املزيد من مواردها فإن يس��ر اهلل جل جاله 
األس��باب لغ��زوة أخ��رى عل��ى غ��رار س��بتمرب فإن��ين أعتق��د أنه��ا 
ستش��كل الضرب��ة القاضي��ة ألمري��كا وال��يت ل��ن تس��تطيع 
احتماهل��ا وس��رتفع عنده��ا الراي��ة البيض��اء عل��ى مرأى ومس��مع 
الع��امل كل��ه وه��و أم��ر إن ق��دره اهلل وكت��ب ل��ه النج��اح 
فسيش��كل ضربة قاصمة لكل املش��اريع املرتبطة بأمريكا 
وعلى رأسها املشروع الصهيوصليي واملشروع الرافضي على 

ح��د س��واء واهلل تع��اىل أعل��م. 
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احلمد هلل والصاة والسام على رسول اهلل وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليمًا،

اإلع��ام بصف��ة عام��ة س��اح ذو حدي��ن، أي أن��ه حيم��ل جانب��ن، 
وبي��ان  والتنمي��ة  املفاهي��م  وتصحي��ح  والتوعي��ة  البن��اء  جان��ب 
احلقائ��ق، وجان��ب التدم��ري والفوض��ى واإلش��اعات والتدلي��س.
وحنن كمس��لمن، املناصرين للحق ننتهج خط اإلعام الباني 
والتوع��وي واملنم��ي والناش��ر للحقائ��ق الناصعة، زي��ادة على ذلك 

م��ا يهمن��ا حالياً هو نوعية وس��لوك اخلطاب.

حن��ن الدع��اة واإلعامي��ون املناص��رون علينا أن نراجع س��لوكنا 
اخلطابي والدعوي، ما يهمنا هو املتلقي، يهمنا فهمه وقدرات 
استيعابه، فاملتلقي أيها اإلخوة واألخوات أنواع ومعادن، ففيهم 
األم��ي واملتعل��م واملثق��ف واملهن��دس والبس��يط واجلاهل والعامل، 
وفيهم الباغي للخري وفيهم املناصر وفيهم املتلبس وفيهم البليد 

وغري ذلك.

لع��ل التجرب��ة ال��يت مررن��ا بها أثبتت لنا أهمي��ة املراجعة والتقويم 
والتصحي��ح إن ل��زم األم��ر، فاب��أس بذل��ك وه��و أم��ر صح��ي 
وإجيابي، وإن من أهم مرتكزات الدعوة واإلعام هو تصحيح 
املفاهيم، املفاهيم اليت يف أذهان الناس، تلك املفاهيم املقلوبة 
واملشوش��ة واملغلوط��ة، ففه��م الش��يء يع��ين اس��تيعابه وتص��وره 
يف الذه��ن بش��كل مع��ن، بينم��ا فس��اد التص��ور يعت��رب كارث��ة، 
فعندما يكون التصور مشوشا فمعنى هذا أن املفاهيم مقلوبة 

يف عق��ول الن��اس.

فقب��ل تصحي��ح املفاهي��م هن��اك أم��ر يف غاي��ة األهمي��ة، إن��ين 
أح��ث كل اعام��ي وداعي��ة، وأق��رن هن��ا الدع��وة باإلع��ام ألن 
كاهما هلما نفس اهلدف وهو توصيل الرسالة، وجهان لعملة 
واح��دة، أح��ث كل إعام��ي و إعامي��ة وكل داعي��ة أن يهت��م 
بعلم النفس، وعلينا أن نستعن بدراسات نفسية من خرباء علم 
النفس واإلختصاصين يف هذا اجملال املهم ، وللتوضيح أكثر 
إخ��وة اإلس��ام، إخ��وة اجله��اد، عل��ى كل اإلعامي��ن والدع��اة 
يف كل قط��ر مس��لم، يف الش��ام، يف اليم��ن، يف ليبي��ا، يف 
مص��ر أرض الكنان��ة، يف تون��س القريوان....وغريه��ا م��ن أقطار 
أمتن��ا اإلس��امية، ف��كل ش��عب ل��ه نفس��ية خاص��ة ، صحي��ح أن 
اهل��م واح��د ولك��ن هن��اك اخت��اف يف الكث��ري م��ن اجلزئي��ات، 
ولكي نوضح أكثر: فمثا على أهل الدعوة واإلعام يف ليبيا 
أن يستعينوا بالدراسات النفسية للشعب الليي، نفسية الشعب 
اللي��ي املس��لم، فالدراس��ات تس��اعدنا كي��ف خناط��ب اإلنس��ان 
اللي��ي املس��لم،كيف نس��تقطبه،كيف نث��ري اهتمامه،كي��ف 
نصحح معلوماته،كيف جنعله يهتم باإلصاح والدعوة،كيف 

جنعل��ه داعي��ة ومصلح��ًا مل��ن حوله،كي��ف جنعل��ه ينته��ج طري��ق 
اإلصاح  واألمر باملعروف والنهي عن املنكر بكل األشكال 

واألس��اليب، وكي��ف ينته��ج طري��ق اجله��اد إن ل��زم األمر.

للنف��س ثغ��رات، فلنك��ن مه��رة ونس��تغل ه��ذه الثغ��رات يف كل 
خ��ري، وألك��ون واضح��ًا أكثر أمسح لنفس��ي ب��أن أضرب مثااًل 
حي��ًا واقعي��ًا أخت��م ب��ه مقال��ي، مث��ًا الدميقراطي��ة، فه��ي دي��ن 
وكف��ر ب��واح، ه��ذا أم��ر مؤك��د ولك��ن لي��س كل املس��لمن 
أصح��اب الفط��رة الس��ليمة وامللوث��ة يقتنع��ون بأنه��ا كف��ر وأنه��ا 
فع��ًا طري��ق اهل��اك، فاألفه��ام والعق��ول والنفس��يات مس��تويات 
ومع��ادن ختتل��ف ، ف��ا يص��ح مث��ًا أن نأت��ي لعام��ة الن��اس ونقول 
الدميقراطية كفر كفر كفر، صدقوني فهؤالء سرتتسم يف 
خميلتهم عامات االستفهام وسيقولون أنتم متشددون ومنغلقون 
وقاعدة وجهاديون و..و..و، ولعل أحدكم يس��ألين ويقول وضح 
لنا أكثر يرمحك اهلل، أقول : أليست الدميقراطية قائمة على 
حكم الشعب والسيادة فيها للشعب، نقول طيب، االنتخابات 
وم��ن خ��ال م��ا يع��رف بصناديق االقرتاع، نتيج��ة هذه الصناديق 
جتل��ب الص��احل والط��احل، ولع��ل الط��احل أكث��ر م��ن الص��احل، 
أنظ��روا اىل الربمل��ان وال��ذي تعتربون��ه ل��ه الش��رعية، أنظ��روا إىل 
أعضائ��ه وأدائه��م، س��نجد أن ج��ل األعض��اء جهل��ة طماع��ون 
منافقون بل وفيهم العماء وأصحاب مصاحل شخصية، ونقول 
هل��م إن م��ا يع��رف بالربمل��ان ه��و يف الع��رف اإلس��امي جمل��س 
الش��ورى، وجمل��س الش��ورى ه��و ال��ذي يضم أهل احل��ل والعقد، 
وه��م العلم��اء واملفك��رون واخل��رباء واالقتصادي��ون واجملاه��دون 
واألعي��ان م��ن أصح��اب الدي��ن واخلل��ق القوي��م وغ��ري ذل��ك م��ن 
عق��اء الق��وم وخنبته��م، فه��ل ه��ذا الربمل��ان يض��م ه��ؤالء؟؟ ول��و 
كان كذل��ك ل��كان ح��ال دولتك��م خ��ري م��ن ه��ذا بكث��ري، 
وه��ذا ع��ن جترب��ة إخوان��ي الك��رام، فعندم��ا أضرب ه��ذا املثال 
أجد الكثري يقتنع، ومثل هذا املثال هو مدخل عظيم لاقتناع 
حبك��م الش��ريعة وأن الدس��تور والقان��ون ب��كل البن��ود وامل��واد 
جي��ب أن ال خيال��ف أح��كام الش��ريعة اإلس��امية الغ��راء، وأجد 
الكث��ري يب��دأ برف��ض األح��زاب وهك��ذا روي��دًا روي��دًا إىل أن 
نص��ل أن عام��ة الش��عب خت��رج م��ن أج��ل حك��م الش��ريعة وبس��ط 
الشورى ونشر احلقوق وإقامة العدل واختيار أهل احلل والعقد 
م��ن خ��ال معاي��ري وضواب��ط اتق��ف عليه��ا الفقهاء والعلم��اء وذوو 

الشأن.

 والكام يطول وبعون اهلل سيكون لي مقال مكمل هلذا يف 
العدد القادم ان شاء اهلل.
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احلمد هلل رب العاملن، والصاة والس��ام على س��يدنا حممد الني 
العرب��ي األم��ي، وعل��ى آل��ه وصحب��ه الطيب��ن جن��وم اهل��دى يف كل 

ح��ن، وبعد:
فق��د م��ّن اهلل عل��ى أم��ة اإلس��ام برج��االت وأع��ام ه��م حب��ق فخره��ا 
وعزه��ا، وق��د اخت��ار لنا ربنا س��بحانه وتعاىل رس��ولنا احلبيب حممد 
صل��ى اهلل علي��ه وس��لم، أح��ب اخلل��ق إلي��ه، ليك��ون نبين��ا ومعلمن��ا 
وم��ن بع��ده الصحاب��ة الك��رام بأنق��ى قل��وب وأصفاه��ا يف خل��ق اهلل 
تعاىل، والتابعن من بعدهم ضربوا األمثال يف تسابقهم يف حتصيل 
اخلريات والوصول للعلياء فكانوا حبق خري خلف خلري سلف، وال 
خيتل��ف عاق��ان أن أحس��ن العص��ور عصوره��م من��ذ بداي��ة الرس��الة 
احملمدي��ة إىل عص��ر التابع��ن وأم��ا م��ا بع��ده فب��دأ التبدي��ل والتغي��ري 
ول��ن يأت��ي آخ��ر ه��ذه األم��ة بأهدى من أوهلا. كم��ا ال ينفي هذا بروز 
ش��خصيات عظيم��ة وجم��ددة يف تارخين��ا املعاص��ر وكي��ف لن��ا أن 
ننس��ى أمس��اء علمتن��ا معان��ي العزة واإلباء والتضحي��ة والفداء وأناروا 
لن��ا يف ظلم��ة هت��ن اللي��ل الطري��ق للتح��رر م��ن قبض��ة الس��جان ونظام 
الطواغيت املميت وأيقظوا قلوبا ران عليها من ش��دة ما تش��ربت من 

مس��وم الكف��ار واألع��داء.
وم��ع ه��ذا الصع��ود لنج��م اجلهاد وهذه النهضة الكبرية يف أبناء أمة 
اإلس��ام وتس��ابقهم حن��و س��احات الن��زال بع��د أن حتط��م صن��م القهر 
واإلذالل يف نفوس��هم ب��دأت بط��والت املاض��ي البعي��د ترتس��م كحل��م 
يرج��ى حتقيقه، فأصبحنا نش��هد الغ��زوات الرائعة للمجاهدين أمام 
ق��وى الصهيوصليبي��ة جمتمع��ة وع��دد القائم��ن عليه��ا ال يتجاوز عدد 
أصاب��ع الي��د، فاحت��ار م��ن ال يع��رف تارخين��ا واختل��ط علي��ه األم��ر يف 
فه��م س��ر ه��ذه الق��وة ال��يت جتع��ل ثل��ة م��ن األبط��ال يهزم��ون جيش��ا من 
األع��داء، وه��ذا بفض��ل اهلل مل يك��ن إال حلق��ة م��ن حلق��ات اجمل��د 
اليت سطرها أبناء أمة حممد صلى اهلل عليه وسلم ملا تأصل اإلميان 
يف قلوبهم وأينعت أوراقه فأنارت هلم نور اليقن فزادهم شوقا وحبا 

للقي��ا املنية يف س��بيل اهلل.
واملطال��ع يف صفح��ات اجمل��د لتارخين��ا اإلس��امي ال ب��د وأن ياح��ظ 
أن العلم كان له دور عظيم جدا يف حتريض املؤمنن وشحذ اهلمم 
وتنبي��ه الن��اس مل��ا حيييه��م ويطهره��م ويرق��ي منازهل��م. وال خيفى على 
ذي ل��ب أن فرضي��ة العل��م كفرضي��ة اجله��اد وأن فض��ل الع��امِل وأثره 
عل��ى اجملتم��ع ال ميك��ن البت��ة جتاهل��ه، ويكف��ي أن م��ن عام��ات 
الس��اعة نق��ص العل��م بقب��ض العلماء يوم يتص��در اجلهال ويفتون بغري 
عل��م فيض��ل الن��اس ويهلك��وا بس��ببهم، وق��د عرفن��ا على م��ر األزمنة 
أمساء علماء مجعوا بن العلم واجلهاد فجمعوا بن خريين عظيمن 
وذلك فضل من اهلل مين به على من يشاء من عباده واهلل ذو الفضل 
العظيم، فأصبحوا صروحًا ومصابيح يهتدى بها، قال اإلمام مالك 
بن أنس )رمحه اهلل تعاىل( ألحد العباد أنكر عليه انشغاله يف طلب 
العلم“ : إن اهلل قسم األعمال كما قسم األرزاق، فرب رجل فتح له 
يف الص��اة ومل يفت��ح ل��ه يف  الص��وم، وآخ��ر فت��ح ل��ه يف الصدق��ة ومل 
يفتح له يف الصوم، وآخر فتح له يف اجلهاد، فنشر العلم من أفضل 
أعمال الرب، وقد رضيت مبا فتح لي فيه، وما أظن ما أنا فيه بدون 

م��ا أن��ت في��ه، وأرج��و أن يك��ون كانا على خري وبر”  إه�. 
فماذا عن من فتح اهلل عليه يف أكثر من باب معا، ويا له من فضل 
إن اجتمع العلم واجلهاد، ومما الش��ك فيه أن طلب العلم حيتاج إىل 

ٍغ، وس��هر، وحب��ث، وحتري��ر، وحف��ظ، ورغ��م ذل��ك مل مين��ع هذا  تف��رُّ
بع��ض العلم��اء م��ن اجله��اد والرب��اط يف س��بيل اهلل، فهذا عبد اهلل ابن 

املبارك كان رجًا جماهدًا يروى يف ش��جاعته
القص��ص وق��د مج��ع اهلل ل��ه خص��ال اخل��ري كم��ا جاء يف س��ريته فلقي 
أئم��ة اإلس��ام مال��ك والث��وري وأب��و حنيف��ة واألوزاع��ي ومعمر)رمحه��م 

اهلل تع��اىل( وكان��ت ل��ه جال��ة يف خراس��ان وكان
تاج��را عامل��ا زاه��دا وس��ريته م��ن أحس��ن الس��ري رض��ي اهلل عن��ه، وه��و 
ترك��ي األص��ل يتص��ف باجلل��دة والق��وة والش��جاعة وق��د كان قريب��ا 
م��ن احل��دود والثغ��ور، ويق��ال أن اب��ن املب��ارك مل��ا أتى املش��رق ذهب اىل 
الثغور الش��امية على حدود طرس��وس واملصيصة وأذنة وهي مدن تقع 
اآلن يف جن��وب تركي��ا وكان القت��ال هن��اك م��ع ال��روم فجم��ع اهلل ل��ه 

ب��ن قتال ال��روم والرتك. 
ومم��ا ي��روى يف فروس��يته العجيب��ة ونبل أخاقه ه��ذا العامل اجملاهد، 
ما ذكره الذهي يف كتابه الشهري سري أعام النباء، قاألبو حامت 
ال��رازي: حدثن��ا عب��دة ب��ن س��ليمان امل��روزي ق��ال: كن��ا س��رية م��ع اب��ن 
املب��ارك يف ب��اد ال��روم، فصادفن��ا الع��دو، فلما التق��ى الصفان، خرج 
رج��ل م��ن الع��دو، فدع��ا إىل ال��رباز، فخ��رج إلي��ه رج��ل فقتل��ه، ث��م آخر 
فقتل��ه، ث��م آخ��ر فقتل��ه، ثم دعا إىل ال��رباز، فخرج إليه رجل، فطارده 
س��اعة فطعنه فقتله، فازدحم إليه الناس، فنظرت فإذا هو عبد اهلل 
ب��ن املب��ارك، وإذا ه��و يكت��م وجه��ه بكم��ه، فأخ��ذت بط��رف كم��ه 

فمددت��ه، ف��إذا ه��و هو.فق��ال: وأنت يا أبا عمرو ممن يش��نع علينا.
وق��ال حمم��د ب��ن املثن��ى: حدثن��ا عب��د اهلل ب��ن س��نان ق��ال: كن��ت م��ع 
اب��ن املب��ارك، ومعتمر بن س��ليمان بطرس��وس، فص��اح الناس: النفري، 
فخ��رج اب��ن املب��ارك والن��اس، فلم��ا اصط��ف اجلمع��ان، خ��رج روم��ي، 
فطل��ب ال��رباز، فخ��رج إلي��ه رج��ل، فش��د العل��ج علي��ه فقتل��ه، حتى قتل 
س��تة م��ن املس��لمن، وجع��ل يتبخ��رت ب��ن الصف��ن يطل��ب املب��ارزة، وال 
خي��رج إلي��ه أح��د، فالتف��ت إل��ي ابن املبارك، فقال: ي��ا فان، إن قتلت 
فافعل كذا وكذا، ثم حرك دابته، وبرز للعلج، فعاجل معه ساعة، 
فقتل العلج، وطلب املبارزة، فربز له علج آخر فقتله، حتى قتل س��تة 
عل��وج، وطل��ب ال��رباز، فكأنه��م كاع��وا  عنه،فض��رب دابته، وطرد 
ب��ن الصف��ن، ث��م غ��اب، فل��م نش��عر بش��ئ، وإذا أن��ا ب��ه يف املوض��ع 
الذي كان، فقال لي: يا عبد اهلل لئن حدثت بهذا أحدا، وأنا حي، 

فذك��ر كلمة.
ومل يكت��ف اب��ن املب��ارك باملس��ابقة يف اجله��اد بنفس��ه فق��ط ب��ل وأب��ى 
إال أن جياهد مباله لعلمه بأهمية اإلنفاق يف س��بيل اهلل. جاء يف س��ري 
الذهي،ق��ال حمم��د ب��ن املن��ذر: حدث��ين يعق��وب ب��ن إس��حاق، حدث��ين 
حمم��د ب��ن عيس��ى، ق��ال: كان اب��ن املب��ارك كث��ري االخت��اف إىل 
طرس��وس، وكان ين��زل الرق��ة يف خ��ان، ف��كان ش��اب خيتل��ف إليه، 
ويقوم حبوائجه، ويسمع منهاحلديث، فقدم عبد اهلل مرة، فلم يره، 
فخ��رج يف ] النف��ري [ مس��تعجا، فلم��ا رج��ع، س��أل عن الش��اب، فقال: 
حمب��وس عل��ى عش��رة آالف دره��م، فاس��تدل عل��ى الغري��م، ووزن ل��ه 
عشرة آالف، وحلفه أال خيرب أحدا ما عاش، فأخرج الرجل، وسرى 
اب��ن املب��ارك، فلحق��ه الفت��ى عل��ى مرحلت��ن من الرقة، فق��ال لي: ] يا [ 
فت��ى، أي��ن كن��ت ؟ مل أرك.ق��ال: ي��ا أب��ا عبد الرمحن كنت حمبوس��ا 

بدين.
قال: وكيف خلصت ؟ قال: جاء رجل، فقضى ديين، ومل أدر.
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قال: فامحد اهلل.ومل يعلم الرجل إال بعد موت عبد اهلل.
فلنتأم��ل يف ه��ذا القل��ب ال��ذي مج��ع ب��ن العل��م والعم��ل والعج��ب مل��ن 
ع��رف ووعى،ق��ال نعي��م ب��ن مح��اد: كان اب��ن املب��ارك إذا ق��رأ كت��اب 
الرق��اق، يص��ري كأن��ه ثور منح��ور، أو بقرة منحورة، من البكاء، ال 

جيت��زئ أح��د من��ا أن يس��أله ع��ن ش��ئ إال دفعه.
وفيم��ا ي��روى ع��ن خصال��ه ال��يت مجعه��ا ويش��هد ل��ه به��ا الن��اس م��ا رواه 
احلس��ن ب��ن عيس��ى ب��ن ماس��رجس م��وىل ابن املبارك حن ق��ال: اجتمع 
مجاع��ة مث��ل الفض��ل ب��ن موس��ى، وخمل��د بن احلس��ن، فقال��وا: تعالوا 
نع��د خص��ال اب��ن املب��ارك م��ن أب��واب اخل��ري، فقال��وا: العل��م، والفق��ه، 
وقي��ام  والش��عر،  والفصاح��ة،  والزه��د،  والنحو،واللغ��ة،  واألدب، 
الليل، والعبادة، واحلج، والغزو، والش��جاعة، والفروس��ية، والقوة، 
وترك الكام فيما ال يعنيه، واالنصاف، وقلة اخلاف على أصحابه. 
فلنتأم��ل يف ه��ذه الصف��ات جمتمع��ة لنعل��م كي��ف يتف��وق الع��امل يف 
جهاده.ق��ال تع��اىل: } ُق��ْل َه��ْل َيْس��َتِوي الَِّذي��َن َيْعَلُم��وَن َوالَِّذي��َن ال َيْعَلُموَن 

��ُر ُأوُل��و األْلَب��اِب { ]الزم��ر: 9[ ��ا َيَتَذكَّ َ ِإمنَّ
وق��د عل��م اب��ن املب��ارك أصحابه أهمية اجلهاد يف س��بيل اهلل وحرضهم 
بطريقت��ه ال��يت أثبتته��ا األفع��ال قبل األقوال فعن حممد بن إبراهيم بن 
أب��ي س��كينة، ق��ال: أمل��ى عل��ي ابن املبارك س��نة س��بع وس��بعن ومئة، 

وأنفذها معي إىل الفضيل بن عياض من طرسوس:
يا عابد احلرمن لو أبصرتنا * لعلمت أنك يف العبادة تلعب

من كان خيضب جيده بدموعه * فنحورنا بدمائنا تتخضب
أو كان يتعب خيلة يف باطل * فخيولنا يوم الصبيحة تتعب

ريح العبري لكم وحنن عبرينا * رهج السنابك والغبار االطيب
ولقد أتانا من مقال نبينا * قول صحيح صادق ال يكذب
ال يستوي وغبار خيل اهلل يف * أنف امرئ ودخان نار تلهب

هذا كتاب اهلل ينطق بيننا * ليس الشهيد مبيت ال يكذب
فلقي��ت الفضي��ل بكتاب��ه يف احل��رم، فق��رأه وبك��ى، ث��م ق��ال: ص��دق 

أبو عبد الرمحن ونصح.
وق��د مح��ل اب��ن املب��ارك ه��ّم العل��م والعم��ل ب��ه ف��كان ش��ديد احل��رص 
عل��ى أن ال يك��ون فيم��ن ق��ال اهلل تع��اىل فيه��م: } مِلَ َتُقوُل��وَن َم��ا ال 
ِ َأْن َتُقوُل��وا َم��ا ال َتْفَعُلوَن { ]الصف: 2،  َتْفَعُل��وَن * َك��رُبَ َمْقًت��ا ِعْن��َد اهللَّ

3[ع��ن اب��ن س��هم األنطاك��ي ق��ال: مسع��ت اب��ن املب��ارك ينش��د: 
فكيف قرت ألهل العلم أعينهم  * أو استلذوا لذيد النوم أو هجعوا

والنار ضاحية البد موردها * وليس يدرون من ينجو ومن يقع
وطارت الصحف يف األيدي منشرة * فيها السرائر واجلبار مطلع

إما نعيم وعيش ال انقضاء له * أو اجلحيم فا نبقي ال تدع
تهوي بساكنها طورا وترفعه *إذارجوا خمرجا من غمها قمعوا

لينفع العلم قبل املوت عامله * قد سال قوم بها الرجعى فما رجعوا
وروى إسحاق بن سنن البن املبارك: 

إني امرؤ ليس يف ديين لغامزه * لن ولست على اإلسام طعانا
فا أسب أبا بكر وال عمرا * ولن أسب معاذ اهلل عثمانا

وال ابن عم رسول اهلل أشتمه * حتى ألبس حتت الرتب أكفانا
وال الزبري حواري الرسول وال * أهدي لطلحة شتما عز أوهانا
وال أقول علي يف السحاب إذا * قد قلت واهلل ظلما ثم عدوانا
وال أقول بقول اجلهم إن له * قوال يضارع أهل الشرك أحيانا
وال أقول ختلى من خليقته * رب العباد ووىل األمر شيطانا

ما قال فرعون هذا يف مترده * فرعون موسى وال هامان طغيانا
اهلل يدفع بالسلطان معضلة * عن ديننا رمحة منه ورضوانا

لوال األئمة مل تأمن لنا سبل * وكان أضعفنا نهبا ألقوانا
فيق��ال: إن الرش��يد أعجب��ه ه��ذا، فلم��ا أن بلغ��ه م��وت اب��ن املب��ارك 
بهي��ت ق��ال: إن��ا هلل وإن��ا إلي��ه راجعون.يا فضل: إي��ذن للناس يعزونا يف 

اب��ن املبارك.
وق��ال: أم��ا ه��و القائ��ل: اهلل يدفع بالس��لطان معضلة.فمن الذي يس��مع 

ه��ذا م��ن اب��ن املبارك، وال يعرف حقنا ؟
ومما جيدر اإلش��ارة إليه يف س��رية العامل اجملاهد العامل ابن املبارك 
اهتمام��ه بقضاي��ا املس��لمن وانش��غاله مب��ا يؤرقه��م، ق��ال حب��ان ب��ن 

موس��ى: مسع��ت اب��ن املب��ارك ينش��د:
كيف القرار وكيف يهدأ مسلم * واملسلمات مع العدواملعتدي 

الضاربات خدودهن برنة * الداعيات نبيهن حممد
القائات إذا خشن فضيحة * جهد املقالة ليتنا مل نولد
ما تستطيع وماهلا من حيلة * إال التسرت من أخيها باليد

ويقال: إن الرشيد ملا بلغه موت عبد اهلل ابن املبارك قال: مات اليوم 
سيد العلماء.

وق��د ق��ال عن��ه أمح��د ب��ن حنب��ل: ذهب��ت ألمس��ع م��ن اب��ن املب��ارك، فلم 
أدرك��ه، وكان ق��د ق��دم بغ��داد فخ��رج إىل الثغ��ر، ومل أره.

وبع��د وفات��ه أكرم��ه اهلل تع��اىل ب��أن رآه أصحاب��ه يف رؤى مبش��رة 
كما  قال حممد بن الفضيل بن عياض: رأيت ابن املبارك يف النوم، 
فقل��ت: أي العم��ل أفض��ل ؟ ق��ال: األم��ر الذي كن��ت فيه.قلت: الرباط 

واجلهاد ؟ قال: نعم.
قلت: فما صنع بك ربك ؟ قال: غفر لي مغفرة ما بعدها مغفرة.وعن 
نوفل، قال: رأيت ابن املبارك يف النوم، فقلت: ما فعل اهلل بك ؟ قال: 

غفر لي برحليت يف احلديث.
عليك بالقرآن، عليك بالقرآن.

واب��ن املب��ارك رمح��ه اهلل تع��اىل جن��م يف مس��اء تس��طع فيه��ا جن��وم 
أخرى عظيمة عرفت العلم واجلهاد معا،وما زال خيار املسلمن منذ 
عه��د الصحاب��ة والتابع��ن وتابعيه��م م��ن بعده��م م��ن العلم��اء يتناوب��ون 
الثُّغور ألجل ش��رف الرباط وكان هذا على عهد أبي بكر وعثمان 
أكث��ر )رض��ي اهلل عنهم��ا(، وم��ن ه��ذه األمس��اء املش��رقة األوزاع��ي 
وحذيفة املرغش��ي ويوس��ف بن أس��باط وأبي إس��حاق الفزاري وخملد 
بن احلس��ن واإلمام أمحد والش��افعي وعبد اهلل بن أمحد والنس��ائي 
وك��ذا اب��ن ح��زم والباج��ي واملوف��ق ب��ن قدام��ة وأبوامي��ة الطرسوس��ي 
وغريهم الكثري دون أن ننسى عصرنا احلالي عبد اهلل عزام ، أسامة 
بن الدن، أبو حممد املقدسي، أبو قتادة، عمر عبد الرمحن، خالد 
احلسينان، أبو حيي الليي، عطية اهلل الليي والكثري غريهم ممن 
قض��ى حنب��ه ومم��ن ينتظ��ر وم��ا بدلوا تبديا ، وق��د كانت العادة من 
مل خي��رج بنفس��ه للرب��اط واجله��اد انت��دب غريه وبهذا الش��كل كان 
أهل العلم جيهزون الغزاة عنهم ويقال أن تامذة اإلمام مالك كلهم 
م��ن أه��ل اجله��اد وأيض��ا اتب��اع مذهبه بل اليوج��د منهم أحد مل خيرج 
لقت��ال ال��روم والفرجنةس��واء أكان��وا يف اإلس��كندرية أو القريوان أو 
ًة َفَلْوال َنَفَر  األندل��س. ق��ال تع��اىل: } َوَم��ا َكاَن امْلُْؤِمُن��وَن ِلَيْنِفُروا َكافَّ
ي��ِن َوِلُيْن��ِذُروا َقْوَمُه��ْم ِإَذا  ُه��وا يِف الدِّ ِم��ْن ُكلِّ ِفْرَق��ٍة ِمْنُه��ْم َطاِئَف��ٌة ِلَيَتَفقَّ

��َذُروَن )122( { التوب��ة. َرَجُع��وا ِإَلْيِه��ْم َلَعلَُّه��ْم حَيْ
فالله��م ارزقن��ا علم��ا وعم��ا وامج��ع لن��ا ب��ن طل��ب العل��م واجله��اد يف 

سبيلك..
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