
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، والعاقبة للمتقني وال عدوان إال على الظاملني، وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا حممد 
 املبعوث رمحة للعاملني وعلى آله وصحابته أهِل العزائم الطيبني الطاهرين، ومن تبعهم بإحساٍن إىل يوم الدين.

 هم / إىل إخواين الكرام أمراء اجملاهدين حفظهم هللا وسدد

 ]إىل األخ املكرم : ...................................[

 من أخيكم عطية هللا عفا هللا عنه.

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

 هللاُ تعاىل املرجّو أن تكونوا خبرِي حاٍل، ويف ازدياٍد من التوفيق للرّب والتزّود من التقوى.. وبعد :

ْنَساَن َلِفي ُخْسٍر ِإالَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َوتَ َواَصْوا بِ قال هللا تعاىل : }َواْلَعْصِر  احلَْقِّ َوتَ َواَصْوا ِإنَّ اْْلِ
 [3-1بِالصَّرْبِ{  ]العصر/

ْثِْ َواْلُعْدَواِن َوات َّ  ِديُد اْلِعَقاِب{ قُ وقال تعاىل : }َوتَ َعاَونُوا َعَلى اْلربِّ َوالت َّْقَوى َواَل تَ َعاَونُوا َعَلى اْْلِ ََ وا اَّلََّ ِإنَّ اَّلََّ 
 [2]املائدة/

يَل َوَما أُْنزَِل إِ  ََْيٍء َحَّتَّ تُِقيُموا الت َّْورَاَة َواْْلِْنِْ لَْيُكْم ِمْن رَبُِّكْم{ وقال عز وجل : }ُقْل يَا أَْهَل اْلِكَتاِب َلْسُتْم َعَلى 
 [86]املائدة/

يف  علينا أن استعملنا سبحانه وتعاىل يف طاعته وجعلنا وإياكم من اجملاهدين أذكر نفسي وأخي مبا َمنَّ هللا به
 سبيله القائمني بنصر دينه وإعالء كلمته يف هذا الوقت الذي غلبْت فيه الدنيا وفتنُتها على أكثر اخللق، وغلبتْ 

ن يوزعنا َكرها سأله تعاىل أاألهواء وعبادة الطواغيت احلّية واملّيتة ، فاحلمد هلل على هذه النعمة العظيمة، ون
كره وحسن عبادته.  ويعيننا على ذكره َو

سلم، وأهنا يوَم و ْث أذكرُّ مبا ابتالنا هللا وإياكم به من هذا التكليف، وأهنا أمانة كما أخرب النيب صلى هللا عليه 
وم هبا إال أن ستطيع عبٌد أن يقالقيامة خزٌي وندامة، إال ملن أخذها حبقها وأّدى الذي عليه فيها، وال وهللا ال ي

ده ويسدده ويرزقه تقواه وخشيته يف الغيب والشهادة ويرزقه اليقني والقوة، ويع ينه يعينه هللا ويوفقه فيهديَه َر



 

على اختاذ هذه الوالية واملسؤولية عبادة له سبحانه وتعاىل وقُربًة، وطريُق ذلك االجتهاد يف حتقيق العبودية له 
ر إليه واالنكسار بني يديه والتضرّع له واالستقامة على طاعته ظاهرًا وباطنًا قدر الطاقة، مع سبحانه واالفتقا

التواضع وهضم النفس واهتامها واخلوف من مساوئها، ومما يعني على ذلك كثرة الذكر والدعاء وقيام الليل 
ًا وأعواناً، وجمافاة ة بطانًة وأصحابوصيام النفل وجمالسة الصاحلني والعلماء الطيبني وتقريبهم واختاذ أهل اآلخر 
 أهل الدنيا والفخر والرياء واخليالء وأهل اجلفاء وقليلي الديانة، والُبعِد عنهم.

أخي الكرمي، أكتب لكم هذه األسطر، سعياً يف القيام مبا أمرنا هللا به من التناصح والتواصي باحلق والتواصي 
اجلهاِد ح للمسلمني وأويل أمرهم واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، و بالصرب، والتعاون على الرب والتقوى، والنص

 يف سبيل هللا تعاىل، وقياماً بزكاة العلم وما أنعم هللا به من املعرفة والتجربة لألمور.

وال َك أننا مجيعاً يف سفينة واحدٍة ، كما جاء يف احلديث الذي رواه البخاري يف صحيحه والرتمذي يف سننه 
عمان ابن بشري رضي هللا عنهما : عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : "َمَثُل القائِم على حدود هللا عن الن

والواقِع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاَب بعُضهم أعالها وبعُضهم أسفلها، فكان الذين يف أسفلها 
يرتكوهم وما  ا يف نصيبنا خرقاً ومل نؤِذ َمْن فوقنا، فإنإذا استقوا من املاء مرُّوا على َمْن فوقهم، فقالوا لو أنا خرقن

 أرادوا هلكوا مجيعا، وإن أخذوا على أيديهم َْنَْوا وْنوا مجيعا".

يدها وتسديدها، فإن سُبَل  وال ريب أن مسريَة أمتنا اجلهادية حتتاُج منا دائماً إىل بذل اجلهود يف القيام على تَر
 جاٍة منها إال َمن واَظَب على اللياذ بالرّب اجلليل عز وجل، واالعتصام به ظاهراً االحنراف كثريٌة، وليس أحٌد مبن

وباطناً وسرّا وإعالنا، قال هللا تعاىل : }وَمن يعتصم باهلل فقد ُهِدَي إىل صراٍط مستقيم{ ، فال عصمة إال باهلل 
ال َمن  إال َمن رحم{، وال يفلُح إوحده، وال ينجو من الفنت إال َمن اعتصم باهلل و}ال عاصم اليوم من أمر هللا

 اعتصم باهلل وكان دائماً يف صّف هللا ويف وليّاً له عز وجل، قائماً بأمره حمققاً العبودية له سبحانه وتعاىل.

وهذا هو الذي ينتِصُر حقاً، وهو الذي يوّفق وُيسدَّد وتكون له العاقبة، وهو الذي ال خيشى اخلسران، والذي 
 بور.يرجو جتارًة لن ت

[، }َوَما النَّْصُر ِإالَّ ِمْن ِعْنِد اَّلَِّ 128قال هللا تعاىل : } َوَما النَّْصُر ِإالَّ ِمْن ِعْنِد اَّلَِّ اْلَعزِيِز احلَِْكيِم{]آل عمران/
َ َعزِيٌز َحِكيٌم{]األنفال/ [ 66إِلَْيِه أُنِيُب{ ]هود/ْلُت وَ [ وقال تعاىل : }َوَما تَ ْوِفيِقي ِإالَّ بِاَّلَِّ َعَلْيِه تَ وَكَّ 11ِإنَّ اَّلَّ



 

َناُهْم ِسرًّا َوَعاَل  نَِيًة يَ ْرُجوَن جِتَارًَة َلْن تَ ُبوَر وقال تعاىل : }ِإنَّ الَِّذيَن يَ ت ُْلوَن ِكَتاَب اَّلَِّ َوأَقَاُموا الصَّاَلَة َوأَنْ َفُقوا ممَّا َرَزق ْ
ََُكوٌر{ ]فاطر/ لِيُ َوفِّيَ ُهْم ُأُجوَرُهْم َويَزِيَدُهْم ِمْن َفْضِلهِ   [.31، 22ِإنَُّه َغُفوٌر 

 

 أخي العزيز / 

لنتفّكر دائمًا يف َيٍء مهم : ماذا استفدنا إذا انتصرنا على األعداء وقهرناهم ودّمرناهم وانتقمنا منهم... 
خطاً اوأقمنا الدولة اليت نريد )دولة اْلسالم( وكنا حنن املنتصرين يف هذه احلرب وهذا الصراع، لكن كان هللا س
 علينا بسبب معاصينا وذنوبنا الظاهرة والباطنة، ْث كان عاقبتنا يف اآلخرة أن ندخل النار والعياذ باهلل؟!!

 أمل يقل النيب صلى هللا عليه وسلم : "إن هللا ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر".؟

ريفاخلالصة املهمة والوصية والنصيحة الدائمة الواجبة هي : أن نكون مستقيمني ع عته وأحكامه لى دين هللا َو
ؤوٍن، قائمني فيهم  ظاهراً وباطناً، يف أنفسنا؛ سرائرنا وعالنياتنا، ْث يف َمن حتت واليتنا من أهٍل وأتباٍع ورعايا َو
 مجيعاً بأمر هللا؛ نعطي هلل ومننع هلل، وحنب هلل ونبغض يف هللا، ونوايل ونقّرب هلل ونعادي ونُبِعد هلل، ونرضى هلل

 هلل عز وجل. ونغضبُ 

ك أن تكون واجباٍت علينا :   أخي العزيز / أمور مهمٌة تَو

منها : أنه البد لنا مجيعاً أن نكّثف من نشر الفقه والعلم الصحيح النافع والوعي والثقافة اْلسالمية يف أتباعنا 
بة للتعليم رسال الطلوأفراد مجاعاتنا، بإنشاء املدارس وإقامة الدورات التعليمية الشرعية وحلقات العلم، وبإ

ليكونوا علماء يف املستقبل، وبإقامة الدروس يف مساجدنا ومصلياتنا وجمتمعاتنا، وبنشر الكتب واالهتمام 
 .لعلم الصاحلني األمناء ونقّدمهمبالقراءة وحتصيل العلم، وبأن نقّرب أهل ا

 ِصماُم أماٍن للجماعة ولألمة. فهذا على وجه العموم، فإن العلم النافع وكثرة العلماء واملتعلمني، هو 

ْث على سبيل اخلصوص لنا حنن اجملاهدين فإن من أهم ما يتعنّي علينا من العلم أن نعَلَمه وننشره يف أتباعنا 
وأفراد مجاعاتنا اجملاهدين هو : العلُم بأحكام اجلهاد )القتال والقتل( : َمن يُباح لنا قتالُُه وقتله وَمن ال يباُح لنا، 

 اُح لنا أخذه من املاِل وما ال يباُح، وما جيوز من التصرفات وما ال جيوز يف جهاِدنا كله ويف عالقاتنا.وما يُب



 

وهنالك أصوٌل عامة جمملٌة ينبغي للمجاهدين أن يتمسكوا هبا، ْث تكون التفاصيل عند علمائهم، فإن عواّم 
 اجملاهدين ال ميكن أن حيّصلوا كل وال أكثر التفاصيل.

املسرية اجلهادية كلما طالْت دخل فيها َمن ليَس أصياًل يف اجلهاِد، وصارْت أكثر احتياجًا إىل  وال َك أن
يد والتصحيح واحملاسبة واملراقبة، ويف هذه املرحلة اليت حنن فيها، فإننا نالحظ كثرة األخطاء والتجاوزات  الرَت

رتبَّ الرتبية س يف صفوف اجملاهدين، ممّن مل يمن اجملاهدين، بسبب اجلهِل أو بسبب دخول أقواٍم وفئاٍت من النا
اٌر لكنهم  أهل العلم فإهنم فجّ ريِ اْلسالمية الصحيحة، وممن فيهم جاهلية وفساُد أخالق ورقُة ديٍن، وبتعب

جياهدون!! فال غرَو أننا صرنا خناف على احلركة اجلهادية من االحنراف والفساد واهللكة، نسأل هللا السالمة 
لك البد أن نركز وندخل يف التفاصيل فنقول : إن من جزئيات العلم الواجب علينا معرفتها ونشرها والعافية، فلذ

بني اجملاهدين وحتويلها إىل فقه حقيقي لديهم وبصرية جازمة والتزاٍم كامل : العلُم بِعظم حرمة دماء املسلمني، 
حبسب ما تعطيه أدلة –رب الكبائر، ولعله وتعظيم أمرها وتفخيمه يف النفوس، فإن قتل النفس املؤمنة هو من أك

أكرب الكبائر بعد الكفر والشرك باهلل تعاىل، فإن الوعيد عليها يف الكتاب والسنة من أعظم الوعيد،  -الشريعة
ومن ذلك أن املتوّرط فيها ال يكاد يفلح كما قال النيب صلى هللا عليه وسم : "ال يزال املؤمن يف فسحة من 

 اً حراماً" رواه البخاري. دينه ما مل يصب دم

وال يُقال إن كل اجملاهدين عارفني بذلك، فإن الواقع ال يصدقه، والسيما يف القبائل وأغلب بالد أفغانستان 
د ، فإن القبائل تغلب عليهم ثقافة القتل واالنتقام والتهاون يف الدماء وسهولة اْلقدام عليها عنباكستانقبائل و 

د، يُغّلب أمَر هللا ويلتزم به حقًا وصدقًا إال أهُل الديانة املتينة والتحقيق للتوحيالتخاصم وحصول اْلحن، وال 
 وهم األقلون.َ 

واخلالصة أنه جيب علينا أن ننشر هذا العلم )العلم بتعظيم حرمة دم املسلم، وتعظيم حق املسلم دمه وماله 
وعرضه( بشكٍل عملّي يف صفوف اجملاهدين، بكل وسائل نشر العلم، وجيب علينا كأمراء ومسؤولني أن نأخذ 

طاعته، وبتطبيق  حكام هللا واالستقامة علىعلى أيدي األتباع وحناسبهم ونقيم الشريعة على أنفسنا، بااللتزام بأ
 العقوبات بعد ذلك ملن خاَلَف.

وإن مل نفعل ذلك وهتاونّا وركّنا إىل مواضعاتنا االجتماعية وجامل بعُضنا بعضًا وضُعَف األمراُء عن حماسبِة 
ون، ومصرينا إىل طاألتباع وأمرهم وهنيهم ومحلهم على طاعة هللا واالستقامة على الشريعة، فإننا فاَلون مفرّ 



 

اهلالك، والعياذ باهلل.. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك.. وإنين أَهدكم أنين وقياديت وإخواين نربأ من كل خمالفٍة 
للشريعِة ، وأننا حنب ونوايل ونقّرب ونرضى َمن يكون وليًّا هلل تعاىل مطيعًا له قانتًا أّواهًا منيبًا َّكارًا ذّكاراً، 

 اِنُب َمن هو بضّد ذلك مهما كان.  ونبغُض ونُباِعد وْن

 

ومنها مما هو قريٌب من ذلك : أن نعتين بشرح فقه العلميات االستشهادية والعمليات اليت يقع فيها ما يسميه 
الفقهاء بالترتس، وحدود ذلك، وضوابطه ، نشرُحُه ألفرادنا، ونشرُحُه على وجه اخلصوص لصنفني من أفرادنا 

تنفيذية )املسؤولني عن التخطيط واْلجراء للعمليات( وللمنّفذين من اجملاهدين وهم : للقيادات العسكرية ال
"الفدائيون" )االستشهاديون( ، فقد رأينا يف بعِض املرات هتاوناً من الفدائيني وجهاًل وقلة مباالة بالناس، وقد 

طر أنه رمبا يكون أحياناً ة الدينية، واألخيكون الفدائّي َاباً صغرياً مل يتلق َيئا ذا باٍل من العلم واملعرفة والرتبي
 َيئا من االحنراف الدييّن، فيتلقاه وينطلق به، وذلك كأْن يلّقنه بعُض الناس من -والعياذ باهلل–قد لُّقَن 

اجملاهدين أن هؤالء الناس )العواّم( يف الشارِع منافقون ساكتون عن احلق ونصرة اجملاهدين وأهنم مع "الطاغوت" 
دين، راضون هبم...إخل!! وعليه فال تباِل مبَن يُقَتل منهم، وما عليك من دمائهم من َيء!! وال َك ومع املرت

 أن هذا بإطالٍق خطأ عظيم وضالٌل مبنٌي وسبيُل فساٍد عريض.

فإن العوامَّ يف الشوارع ويف األسواق وعموم البالد اْلسالمية اليت حيكمها املرتدون، حمكوٌم بإسالمهم يف اجلملة 
األصل، ْث هم أخالٌط منهم الصاحلون ومنهم دون ذلك. ونعم قد يُوجد يف خالهلم من هو كافٌر مرتٌد فذلك و 

حيُث عِرف بعينه فهو حالل الدم، ولكن يف اجلملة فإن العوامَّ يف بالدنا وعامة بالد املسلمني حمكوٌم بإسالمهم 
ة مواضُعُها اهب املسلمني، وجماُل تفصيل هذه املسألقطعاً، بأدلة الكتاب السنة والبّينة والفقه املعروف يف مذ

 من الكتب واألحباث، وَمن قال غري ذلك فقد غال وضلَّ وخاَلَف أهل العلم قاطبًة.

فالعواّم مسلمون على ما هنالك من فسٍق أو فجوٍر أو تقصرٍي أو قعوٍد عن جهاٍد أو غري ذلك، فمن أَرع 
م م بزعم أهنم كذا وكذا مما تقدم حكايته، فهو ضال  خارٌج عن حدود العلفيهم القتل عمداً وقصداً غرَي مباٍل هب

والفقه، مرتكٌب حلراٍم، ومتعّرٌض لسخط هللا وغضبه وعقابه، وقمنٌي أن يسّلط هللا عليه الفشل وميّكن منه 
 األعداَء.!



 

وه باملعاجلة أن تتدارك أخي الكرمي، إن كان َيءٌ من ذلك تطّرق إىل بعض اجملاهدين ممن يسمعون لكم فأرجوكم
العلمية الشرعية، فإن هذا واجٌب مضّيٌق البد من القيام به فوراً، وأن تأخذوا على أيديهم بأسرع وقٍت، وإال 
فإين أنذرُكم مغبَة ذلك وسوَء عاقبته، فبادروا باْلصالح فوراً، واجعلوه هو األولوية لكم، يصْلح هللا َأنكم 

 ا إن تنصروا هللا ينصركم ويثّبْت أقدامكم{. وينصرْكم }يا أيها الذين آمنو 

ْث إنه مبقاييس الدين والدنيا، كيف ينجح مشروٌع سياسّي ثوري  تغيريي  ال يعَمُل أصحابه وأولو أمرِِه على  
كسِب الناس )العواّم، واجلمهوِر ، والشعِب( واستمالتهم واصطناعهم واحتوائهم، وكيف يرجون ملشروعهم 

إذا كانِت الناُس تكرههم وتنفضُّ كل يوٍم عنهم، ولساُن حاهلم : "وجدناهم اخبُ ْر تَ ْقُلْه"،  وثورهتم أن تنجح 
كيف ينجح مشروُع إنساٍن يعتقُد الناُس فيه ويقولون له : }إن تريد إال أن تكون جّباراً يف األرِض وما تريد أن 

ومل يُ َر  س، وصّدقْته أفعاُل هذا اْلنسان،تكون من املصلحني{ إذا كثُ َر قائلو ذلك وفشا هذا االعتقاد يف النا
 منه إقالٌع عن خطإ وال َفقٌة وال رمحٌة وال إحساٌن.!

كيف وهذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأكرُم اخللق على هللا يقول هللا عز وجل له : }ولو كنَت فظاً غليَظ 
 القلِب النفضوا من حولك{.

يربّوهم  -ذاوقبل ذلك أن يكونوا هم متصفني هب-يعّلموا أتباعهم ويربّوهم ال غرَو أنه على قيادات اجملاهدين أن 
على أن يكونوا مشفقني على الناس رمحاءَ هبم ميّسرين عليهم، صابرين على نقصهم وأخطائهم وما لديهم من 

 قاَم.تخلل، ساعني يف إصالحهم باهلويىن والرفق وبالتدريج، غرَي مسارعني يف عقوبتهم، بلَه القتَل واالن

وقد كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال يكاد يبعث بعثًا أو يؤّمر أمريًا على سريٍّة أو جيش إال كان من 
عرفنا : "يّسروا وال تعّسروا وبّشروا وال تنّفروا"، فهل تدبّرنا ذلك و  -كما جاء ذلك يف أحاديث متكاثرة–وصيته 

 فقهه وعملنا به؟!

ة اجملاهدين من أن يتطرق إليهم الغلّو يف الدين، وخاصة يف مسألة احلكم على ومنها : أنه جيب علينا صيان
الناس بالكفر )مسألة التكفري( فإن الغلّو فيها مصيبٌة عظيمة، وهي من أخبث األدواء اليت ميكن أن يتعرض هلا 

ٌء فتاٌك ومرض خطرٌي دا اجملاهدون ويُبَتلوا هبا، ويف التجارب من ذلك َيٌء يذكر للمعتربين. والغلّو بعامٍة هو
يف كل الدين كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم : "إياكم والغلوَّ يف الدين فإمنا أهلك من كان قبلكم الغلوُّ يف 



 

الدين" رواه أمحد والنسائي وغريمها.  وقال : "هلك املتنطعون" قاهلا ثالثاً. رواه مسلم. فهذا يف الغلّو يف الدين 
لغلّو وقَع يف "احلكم بتكفري املسلمني" والتجرؤ على ذلك واالستهانة خبطره، كان أَدَّ فتكاً مطلقاً، فإذا كان ا

 وأعظم ضرراً وإهالكاً. أعاذنا هللا وإياكم ومجيع إخواننا منه. 

وقد بدأنا نسمع من بعض اجملاهدين َمن يتجرأ على تكفري جماهدين آخرين أو تكفري العواّم كما تقدم، فعلينا 
ز من ذلك جدًا ونسعى بكل قوة يف تربية اجملاهدين على املنهج الصحيح يف ذلك، وإين قد جربُت أن حنرت 

 األمور، وأدلكم على مُجَلٍة من ذلك نافعة بإذن هللا، وهي : 

تربية إخواننا على الرتكيز على عيوِب النفس واالنشغال بإصالحها وتزكية النفِس، والُبعد عن النظر يف عيوب 
بيتهم على طلب العافية وطلب السالمة يف الدين، وتعظيم خطر الفتيا يف الدين بغري علٍم، ومن الناس، وتر 

ٍل لذلك وبدون موِجٍب، وأن يكلوا ذلك إىل العلماء الفقهاء  أَّدها اْلقداُم على تكفري مسلٍم بغري علٍم مؤهِّ
ائل مطلقاً، وعلى علماء( من اخلوض يف هذه املساملتأّهلني املعروفني حُبسن الديانة والورع، فُيمَنع العواّم )غري ال

األمراء أن يغضبوا إذا مسعوا عواّم اجملاهدين يتكلمون يف تكفري فالن أو فالٍن من الناس، ممن تكفريُهم اجتهادي ، 
 ومينعوهم من الكالم فيه.

 فإذا فعلنا ذلك فأبشروا بالنجاح إن َاء هللا.

الناس".  عن النيب صلى هللا عليه وسلم : "طوىب ملن َغله عيُبُه عن عيوب لقنوا اجملاهدين معىن احلديث املرويّ 
قال ابن حجر يف بلوغ املرام : أخرجه البزار بسنٍد حسن.  وقوله صلى هللا عليه وسلم : "املسلُم من سلم 

ملهاجر من ااملسلمون من لسانه ويده" رواه البخاري ومسلٌم. وقوله : "اجملاهد من جاهد نفسه يف ذات هللا" "و 
هجر ما هنى هللا عنه"  وحديث معاذ بن أنس اجلهين رضي هللا عنه قال : غزوُت مع نيّب هللا صلى هللا عليه 
وسلم غزوَة كذا وكذا فضيق الناُس املنازَل وقطعوا الطريَق، فبعث نيبُّ هللا صلى هللا عليه وسلم منادياً ينادي يف 

طريقا فال جهاَد له. رواه أبو داود وأمحد وغريمها، وورد يف بعض ألفاظ هذا  الناس أنَّ َمْن ضّيَق منزاًل أو َقَطعَ 
 احلديث يف بعض املصادر "...أو أذى مؤمناً فال جهاَد له".

 



 

ومنها : أنه جيب على قيادات اجملاهدين أن يعملوا جاهدين جاّدين مثابرين على صيانِة أنفسهم وأتباعهم من 
مهم. ِرض هلم، وهي كثريةٌ ومنها : الُعجُب والغروُر والكربُ والتعايل على اخللق وظلسائر اآلفات واألمراض اليت تع

 فإن هذه من األمراض املفسدة لإلميان واملوجبة للهالك والعياذ باهلل. 

والسبب أن اجملاهد إن مل يكن متدّرعًا بفقه النفس واملعارف النافعة فإنه مع طول الطريق ووحشته ومع ما 
عاجلُُه من أمور القوة والغلبِة والظهور، ومع ما قد يالقيه من خذالن الناِس له ممن يُفتَ َرُض أن يعينوه ميارُسُه ويُ 

من أبناء األمة، ومع ما يتعرض له من كثرِة اخلصومات والعداوات املناوأة بسبب سريه يف طريق اجلهاِد فإنه 
 فيها بعض السلوى بأنواع احليِل واجلدِل فيتلّقفها وجيدِ  يتطّرق إليه هذه األمراُض  ويسّهل الشيطاُن ُولوَجها عليه

عن ُغربته وقلة حيلته، فيقع يف َرٍّ عظيم، فينجح الشيطان يف أن يفسَد عليه جهاَده، وقد أخربنا رسول هللا 
جرته هصلى هللا عليه وسلم أن الشيطان قَعَد البن آدم يف طريقه إىل هللا أميا قعوٍد حياول أن يفِسد عليه دينه و 

وجهاَده، فقال صلى هللا عليه وسلم : "إن الشيطان قعد البن آدم بأْطرُِقِه؛ فقعد له بطريق اْلسالم فقال تسلم 
وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ فعصاه فأسلم، ْث قعد له بطريق اهلجرة فقال هتاجر وتدع أرضك ومساءك؟ 

َجْهد النفس  فهاجر، ْث قعد له بطريق اجلهاد فقال جتاهد فهو وإمنا مثل املهاجر كمثل الفرس ىف الطَِّوِل، فعصاه
واملال فتقاتل فتقتل فتنكح املرأة ويقسم املال، فعصاه فجاهد. فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : فمن 
فعل ذلك كان حقاً على هللا عز وجل أن يدخله اجلنة، ومن قتل كان حقا على هللا عز وجل أن يدخله اجلنة، 

ن غرق كان حقا على هللا أن يدخله اجلنة، أو وقصته دابته كان حقا على هللا أن يدخله اجلنة" رواه أمحد وإ
 والنسائي وغريمها.

والسبُب كما قلُت قلة الفقه يف الدين، فالعالُج إذن هو الفقه يف الدين والوعي والرتبية اْلسالمية الصحيحة، 
الصاحلني من األمراء أهل الورع واعتدال األمزجة واعتدال األخالق، أهل واالعتناُء بالتزكية، ْث تولية األمناء 

الصرب والسماحة والبذل، الباذلني هلل ال يرجون من غريه جزاًء وال َكوراً، املشفقني على أقوامهم والرامحني 
 للخلق الذين يرمحهم الرمحن.

َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن َآَمُنوا َأْمَواهلِِْم َوأَنْ ُفِسِهْم يف َسِبيِل اَّلَِّ بِاَّلَِّ َوَرُسولِِه ُْثَّ ملَْ يَ ْرتَابُوا َوَجاَهُدوا بِ  قال هللا تعاىل : }ِإمنَّ
ُ يَ ْعَلُم َما يف السََّماَواِت َوَما يف اأْلَ  َ ِبِديِنُكْم َواَّلَّ ُ ِبُكلِّ رْ أُولَِئَك ُهُم الصَّاِدُقوَن ُقْل أَتُ َعلُِّموَن اَّلَّ ْيٍء َعِليٌم  ِض َواَّلَّ ََ



 

إْلِميَاِن ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقنَي ِإنَّ مَيُنُّوَن َعَلْيَك َأْن َأْسَلُموا ُقْل اَل ََتُنُّوا َعَليَّ ِإْساَلَمُكْم َبِل اَّلَُّ مَيُنُّ َعَلْيُكْم َأْن َهَداُكْم لِ 
ُ َبِصرٌي مبَِ   [16-11ا تَ ْعَمُلوَن{ ]احلجرات/اَّلََّ يَ ْعَلُم َغْيَب السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواَّلَّ

ففي هذه اآليات الكرميات حصر هللا تعاىل صفة اْلميان يف الذين آمنوا باهلل ورسوله ْث مل حيصل منهم ارتياٌب 
وجاهدوا ببذل أمواهلم وأنفسهم يف سبيل هللا تعاىل وحَده، ْث الَم ووّبَخ املتحدََّث عنهم يف هذه اآليات )وهم 

( على تبّجحهم يف دعواهم وإخبارهم بأهنم آمنوا يف حني أهنم مل يتصفوا بالصفات املتقدمة، مجاعةٌ من األعراب
وعاَب عليهم أهنم ميّنون على الرسول املؤمنني بإسالمهم، وأمَر رسوله الكرمي صلى هللا عليه وسلم أن ينهاهم 

 عن املّن بإسالمهم، وأخربهم أن املنة هلل تعاىل وحده.

 بالدعاوى وذّم املّن واملاّنني بعد ذكر صفة املؤمنني حقًا إمياٌء إىل خطِر هذا املرِض ومنافاته ويف َعْيِب التبجح
 لإلميان وإخالله بصفة املؤِمِن. وهللا أعلم.

 

ومنها : أن على قيادات اجملاهدين أن يعملوا على رّص صفوف اجملاهدين والتأليف بني قلوهبم ومجع كلمتهم 
ه بأنواع الوسائل املشروعة من القول والفعل، وجعلهم كما قال النيب صلى هللا عليوحتبيب بعضهم إىل بعٍض 

وسلم "مثُل املؤمنني يف تواّدهم وترامحهم وتعاطفهم  َمَثُل اجلسِد ، إذا اَتكى منه عضٌو تداعى له سائُر اجلسد 
بيله صّفاً كأهنم لذين يقاتلون يف سباحلمَّى والسَّهر" رواه البخاري ومسلم. وقد قال هللا تعاىل : }إن هللا حيب ا

بنياٌن مرصوص{. فاهلل حيب ذلك ويرضاه ويأُمُر به، فيجب علينا السعي يف حتقيقه، وذلك ببّث أسباب 
 التحاُبِب بني املؤمنني وقطع أضدادها من أسباب اخلالف والُفْرقة والشقاق والتباغض والتباُعِد والتدابُر.

 مجلٍة متكاثرة من تفاصيل أسباب التحابب وحذرْت من مجيع أسباِب التقاطع وقد دّلت الشريعة املطهرُة على
والتدابُر والعداوة البغضاء بني املؤمنني، على سبيل التفصيل أو على سبيل العموم واْلمجاِل، وهذا من حماسن 

ل العلم ككتب هالشريعة اْلسالمية الكرمية الربانية، والبسط فيها يطول جداً، فلتنظر يف مواطنها من كتب أ
روحه.  السلوك واألخالق والفضائل وكتب احلديث َو

عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال إياكم والظنَّ فإن الظن أكذُب احلديث، 
انًا كما و وال حتّسسوا، وال جتّسسوا، وال تنافسوا، وال حتاسدوا، وال تباغضوا، وال تدابروا، وكونوا عباَد هللا إخ



 

أمركم، املسلُم أخو املسلم ال يظلمه وال خيذله وال حيقره، التقوى ههنا التقوى ههنا التقوى ههنا، وأَار إىل 
صدره، حبْسِب امرىٍء مَن الشرِّ أن حيقر أخاه املسلَم، كلُّ املسلِم على املسلم حراٌم؛ دُمُه وعرضه وماله. رواه 

 داود والرتمذي، كما يف الرتغيب والرتهيب للمنذري.مالك والبخاري ومسلم واللفظ له وأبو 

 واحلاصُل أن هذا من أهّم ما ينبغي االعتناءُ به من قيادات اجملاهدين.

وال بأس يف هذه املقام أن نذكر بعض صور األخطاء اليت نشاهدها يف اجملاهدين يف هذا اجلانب، لكي يتم 
 التنّبه هلا بعينها ومعاجلتها، ولنكون عمليني ، فإن العلَم إمنا يُراُد للعمل، فمن ذلك :

وهنم، بل واجملاهدين، وال ينه * أن بعَض األمراء يَرَضْون بأن يلوك أتباعهم وجنودهم أعراَض غريهم من األمراء
جعوهم على ذلك، خلصومٍة أو َحناءَ مع أمرٍي آخَر أو إرادِة غلبٍة عليه وإزراٍء به، وهذا مرٌض  رمبا حّرضوهم َو
على اْلنسان عالُجُه يف نفسه وجيب على األمراء الكبار مراقبة َمن دوهنم ممن هم حتت واليتهم يف هذا 

ادهم وتأديبهم . والواجب على األمري إذا مسع من أتباعه كالماً يف غريهم من اجملاهدين أو أمراء ومعاجلتهم وإَر
اجلهاِد أن ينهاهم وينهَرهم عن الغيبة والنميمة واالستطالة يف عرض املسلم وسائر آفاِت اللسان وفضوله، وكيف 

 اً له؟!اىل خملصيفعل ذلك من دون أن يكون هو متفقهاً يف دينه عارفا باهلل تقيّاً مراقباً هلل تع

* يكثُ ُر يف جمموعات اجملاهدين وفئاهتم أن كل طائفة َتدح نفسها وأمراَءها وأعماهلا وتتفاَخُر هبا، وتزدري َمن 
سواها وتطعن فيهم بالقول : إهنم ال يشتغلون وإهنم مل يعملوا َيئاً، وحنن فعلنا وفعلنا من البطوالت والعمليات!! 

  ن األمراض القلبية، نسأل هللا العافية والسالمة، والواجب على أمراِء اجلهاِد إصالحُ وهذا يتضّمن التلّبس بعدٍد م
 كل ذلك ببث خلق التواضع واْلخالص واخلوف من سوء اخلاَتة، وحسبنا هللا ونعم الوكيل.

اهتاِم و * سوء الظن، وما أدراكم ما سوء الظن، فإنه كثرٌي جداً بني اجملاهدين، ويؤدي إىل طعن بعضهم يف بعٍض 
بعضهم بعضاً، فهذا يرمي هذا بأنه يريد كذا وكذا، وهذا يفّسر فعال أو قوالً ألخيه على وجٍه دنيوّي مدارُُه على 
الصراع على القيادة والغلبة والظهور واجلاه والسلطان، وهذا يتهم هذا بأنه عميٌل الستخبارات العدّو، وأمثلة  

واجب على أمراء اجلهاِد أن يكونوا قدوًة للناس يف حسن ظن كثرية ال تكاد حتصى، وهذا خطٌر عظيم، وال
 املسلم بأخيه املسلم ويعّلموا هذا اخللَق الرفيَع والشعرية العظيمة ألتباعهم وجنودهم.

 



 

نسأل هللا تعاىل أن يرزقنا وإياكم اْلميان الكامل وأن يوفقنا للعمل الصاحل، وأن حيفظ علينا جهادنا وهجرتنا 
 ا بفضله ومّنه وكرمه سبحانه، إنه ويّل الفضل والنعمة ال إله غريه وال رب سواه.وأن يكّملها لن

 واحلمد هلل رب العاملني ، وصلى هللا على حممٍد وآله وصحبه أمجعني.

 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

 ه  1331ذو احلجة 

 

 

 

 مؤسسة السحاب لإلنتاج اْلعالمي
 


