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ــة ســريعة  ــى زلزل ــزم« إل ــات »الع ــارة اإلســامية تحــت مســمى عملي ــه اإلم ــت عن ــذي أعلن ــد ال يهــدف البرنامــج العســكري الجدي
ومدويــة ألركان اإلحتــال األمريكــي وأعوانــه فــي أفغانســتان، وخلخلــة األجهــزة المســلحة التــي يمتلكهــا النظــام. قــوات الحكومــة 
العميلــة تقــف عاجــزة أمــام ضربــات العــزم، رغــم مجهــودات الدعــم المقدمــة مــن قــوات اإلحتــال المتبقيــة والتــي تشــارك بشــكل 
مباشــر فــي بعــض المعــارك، وتشــرف علــى الخطــط لجميــع العمليــات العســكرية وتدريــب القــوات المســلحة. القــوات العميلــة تــذوب 
ــام  ــت النظ ــه، وجعل ــدو توازان ــد الع ــت بشــكل مدهــش أفق ــا، وتوال ــي ازدادت إحكام ــن الت ــات المجاهدي بشــكل ســريع نتيجــة ضرب

يتصــدع كبنــاء هــش يوشــك علــى اإلنهيــار المــدوي. 
علــى المســتوى السياســي األعلــى فــي الدولــة، ال ســمة أبــرز للحكومــة ســوى ســمة الفســاد وســوء اإلدارة والعجــز عــن اتخــاذ أي 
قــرار ذا شــأن، حتــى أن أعضــاء البرلمــان باتــوا يصرخــون برعــب فــي وجــه الحكومــة والمحتليــن معــاً، محذريــن مــن ســقوط كبيــر 
ووشــيك ســيطيح بالجميــع، ويعــود بالنظــام اإلســامي مــرة أخــرى إلــى ســدة الحكــم. يتعجــب النــواب كجميــع المراقبيــن فــي العاصمــة 
وخارجهــا مــن عجــز النظــام عــن تعييــن وزيــر للدفــاع، الــذي يُعــّد أهــم منصــب بعــد منصــب رئيــس الدولــة فــي بلــد يخــوض حربــاً 
داخليــة فــوق أراضيــه. الفشــل فــي االتفــاق حــّول تلــك القضيــة الهامــة تســبب فــي المزيــد مــن االنهيــار المعنــوي فــي صفــوف الجيش 
الــذي يواجــه ســياً مــن الضربــات والهزائــم فــي جميــع أنحــاء البــاد، حتــى ارتفعــت الخســائر البشــرية للجيــش بشــكل غيــر مســبوق 
وغيــر مقبــول »حســب تعبيــر المحتليــن أنفســهم«. فالجيــش يفقــد باســتمرار مواقعــه هامــة، ومســاحات واســعة مــن األرض، ويواجه 
ــى  ــادرة عل ــر ق ــة غي ــادة السياســية العميل ــك الجيــش يــرى أن القي ــة. ذل ــن للغاي ــى داخــل العاصمــة نفســها بشــكل مهي التحــدي حت
االتفــاق حتــى علــى مجــرد اســم وزيــر الدفــاع، ممــا هبــط بمعنوياتــه أكثــر فأكثــر وأفقــده الثقــة بالنظــام الــذي يفتــرض أنــه يدافــع 
عنــه، حتــى ولــو باألجــر، ألن الجنــود فــي نهايــة المطــاف ســيقفون بمفردهــم أمــام شــعبهم للحســاب حيــن يفــّر كبــار أركان النظــام 

علــى طائــرات االحتــال، للتنعــم فــي الخــارج بأموالهــم المهربــة، ثمنــاً لخيانتهــم للديــن والوطــن. 
فــى ظاهــرة نــادرة فــي تاريــخ احتــال الــدول، يقــف علــى هــرم نظــام الخيانــة رئيســان متضــادان، لــكٍل منهمــا تكتــاً يدعمــه مــن دول 
االحتــال، واألهــم أنــه يمتلــك أنصــاراً مــن مافيــات االســتثمار والشــركات الدوليــة متعــددة الجنســيات. يتنــدر األفغــان علــى نظــام 
كابــل العميــل فيســّمونه النظــام ذو الرأســين؛ لوجــود رئيســين فــي الحكــم يتنازعــان االختصاصــات، ورغــم وجــود رأســين إال أنــه 
نظــام عاجــز عــن التفكيــر، حتــى أن دوائــر االحتــال التــي تديــر المشــهد فــي العاصمــة األفغانيــة، أصابهــا االضطــراب وعجــزت عــن 
إيقــاف تدهــور األوضــاع، حيــث عجــزت عــن إيجــاد وســيلة لمجــرد إبطــاء حركــة المجاهديــن مــن الزحــف نحــو العاصمــة والســيطرة 

علــى المزيــد مــن األقاليــم.  
الواليــات المتحــدة تحــاول التســتر علــى هــذا الضعــف بالمزيــد مــن المكابــرة، فتوعــز إلــى أذيالهــا فــي حلــف الناتــو اإلعــان عــن 
تمديــد مــدة بقائهــم فــي أفغانســتان إلــى مــا بعــد عــام 2016م، وفيمــا يبــدو أنــه إصــرار علــى تكــرار تجربــة العــار عنــد هروبهــم مــن 
فــوق أســطح الســفارة األمريكيــة فــي ســايجون، العاصمــة الفيتناميــة، بواســطة طائــرات الهليكوبتــر.  بينمــا كابهــم المســعورة تقفــز 

فــي ميــاه البحــر حتــى تلتقطهــم الســفن األمريكيــة، خوفــاً مــن الثــوار الذيــن اقتحمــوا العاصمــة منتصريــن. 
إن اإلنهيــار المفاجــئ للجيــش األفغانــي أمــر متوقــع فــي أي وقــت، رغــم مليــارات الــدوالرات التــي تنفــق عليــه ســنوياً بمــا يجعلــه 
فــي الصــدارة المطلقــة مــن حيــث تلقــي المعونــات العســكرية األمريكيــة، حتــى قبــل إســرائيل وجيــوش الشــرق األوســط. وتحســباً 
ــة النقــل الجــوي فــي أفغانســتان إســتعداداً لســاعة  ــى جاهزي ــة، فــإن جيــش اإلحتــال األمريكــي يحافــظ دومــاً عل للهزيمــة المرتقب
الفــرار الســريع. قــد يواجــه الحلفــاء األوروبيــن بعــض المشــاكل فــي توفيــر تلــك اإلمكانيــات لجنودهــم، أمــا الجنــود العمــاء الذيــن 
صاحبــوا حملــة االحتــال فــإن فقدانهــم ال يمثــل مشــكلة ألحــد. أيضــاً المرتزقــة األجانــب، المقــدر عددهــم حوالــي خمســين ألفــاً، يبــدو 
أن مصيرهــم متــروك للمجاهديــن ليقــرروه فــي حينــه. ولــن يكــون ذلــك أكبــر مشــروعات التطهيــر الــذي مــن المفتــرض أن يقــوم 

بهــا المجاهــدون، بعــد أن مــأ االحتــال أرجــاء البلــد بالظلــم والفســاد فــي كافــة المجــاالت.  
ــوات  ــك موعــداً، فانســحاب معظــم ق ــن مــن أفغانســتان ليــس أمــراً مــن إختيارهــم، وليــس لهــم أن يحــددوا لذل إن خــروج المحتلي
االحتــال، لــم يكــن باختيارهــم، وســوف يرغمــون علــى الخــروج النهائــي إن عاجــاً أم آجــاً بكامــل قواتهــم إن تمكنــوا مــن ذلــك. 
وكلمــا عجلــوا فــي الفــرار كلمــا كان خيــراً لهــم، أي كان أقــل كلفــة. فهــم ال زالــوا يخســرون جنودهــم فــي ســاحات القتــال رغــم خفــض 
ــة،  ــى األرض األفغاني ــم عل ــة بنزيــف دائ ــة مصاب ــة األمريكي ــدي أمريكــي(، والخزين عــدد جنودهــم اآلن )أقــل مــن عشــرة آالف جن
علــى الرغــم مــن أن المافيــات األمريكيــة تجمــع المليــارات لحســابها وحســاب المتعاونيــن معهــا مــن جنــراالت وسياســيين. فالتبعــات 
االقتصاديــة لإلحتــال باهظــة، أمــا عواقبــه فــي مجــال الجغرافيــا السياســية والمكانــة الدوليــة فهــي أوضــح وأفــدح مــن أن تذكــر. 
ويكفــي إلقــاء نظــرة علــى المكانــة األمريكيــة المتراجعــة فــي الشــرق األوســط تحديــداً، لفهــم مــدى الضعــف الــذي لحــق بهــا، خاصــة 
مــع تمــرد الحلفــاء وجــرأة المنافســين واألعــداء. لقــد بــات مــن المشــهود تراجــع المكانــة األمريكيــة علــى كافــة الســاحات الدوليــة 
الهامــة، األمــر الــذي يبرهــن عمليــاً علــى الكارثــة التــي حلــت بالواليــات المتحــدة بســبب احتالهــا ألفغانســتان، ومــا واجهتــه مــن 
جهــاد بطولــي بقيــادة إمــارة أفغانســتان اإلســامية. ذلــك الجهــاد األبــي الــذى يــزداد صابــة وحكمــة، ويكتســب المزيــد مــن الخبــرة 

والرؤيــة الواضحــة لمســتقبل بــاده ودورهــا لصالــح اإلســام والعالــم كلــه.
دول آســيا تــدرك أن االحتقــان األمنــي والتوتــر فــي المنطقــة يعــودان إلــى وجــود االحتــال األمريكــي فــي أفغانســتان، حيــث يعمــل ذلــك 
االحتــال علــى زيــادة األخطــار األمنيــة ونشــر المجموعــات الفوضويــة. كمــا تــدرك دول المنطقــة أن الحــل الجــذري لذلــك كلــه هــو 
بعــودة اإلمــارة اإلســامية إلــى حكــم البــاد. وثمــة واجــب ال تقــوم بــه تلــك الــدول إزاء الضغــط علــى االحتــال لمغــادرة أفغانســتان 

وتــرك شــعبها ليحــدد مســتقبله بنفســه، وبذلــك تســتقر المنطقــة وتنفتــح أمــام شــعوبها أبــواب التعــاون الشــامل.
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عمليات »العزم« تدفع بالحكومة العميلة النهيار وشيك
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الصمــود: حبــذا لــو بيّنــت لنــا أوضــاع مديريــة ســنجين، كيــف 
هــي اآلن؟

الحــاج عبدالناصــر: الحمــدهلل أوضــاع المديريــة تســّر الصديق، 
وتغيــظ العــدو، وقــوة المجاهديــن فيهــا تتصاعــد أكثــر مــن أي 
ــى  ــة مت ــى أي منطق ــون عل ــدون يهجم ــت مضــى، والمجاه وق

شــاؤوا.

الصمــود: يّدعــي العــدّو بــأن عملياتــه التــي أطلــق عليهــا اســم 
ــد  ــى وجــه التحدي ــد وعل ــت ناجحــة فــي هلمن ــار« كان »ذو الفق

فــي مديريــة ســنجينن، فمــا تحليلكــم لهــذا االدعــاء؟
الحــاج عبدالناصــر: شــّن العــدّو عمليــة تحــت مســمى عمليــة 
ذو الفقــار، ففتــك بالشــعب وأرعبــه وارتكــب المظالــم والويــات 
بحــق األهالــي، ونهــب أموالهــم، وخــّرب بيوتهــم بالجرافــات، 

وارتكــب جرائــم أخــرى كثيــرة غيــر هــذه الجرائــم.

الصمــود: كيــف جــاء العــدو إلــى ســنجين؟ وكيــف ارتكــب 
المظالــم والجرائــم بحــق أهالــي المديريــة، رجــاًء فّصــل ذلــك؟

الحــاج عبدالناصــر: عندمــا أراد العــدّو أن يهجــم علــى ســنجين، 
أرســل جنــود المشــاة بمســاندة القــوات الجويــة. وعــاوة علــى 
إرســال جنــود الجيــش، تــم إرســال جمــع غفيــر مــن الشــرطة 
مــن قندهــار وكابــول، وننجرهــار وضواحــي هلمنــد الذيــن 
ــادىء  ــي ب ــاآلالف. وف ــوا ب ــرى وكان ــات األخ ــي الثكن ــوا ف كان
ــت  ــاً، فكان ــاً وبري ــاراً جوي ــة حص ــى المنطق ــوا عل ــر ضرب األم
تحلــق فــي الفضــاء أنــواع مــن طيــارات الدرونــز، والنفاثــات، 

ذلــك  بعــد  جيوشــهم  حركــوا  ثــم  وتشــينوك،  واألباتشــي، 
ــوا لهــم  ــوا لهــم، وكان ــن كمن صــوب ســنجين، إال أن المجاهدي
بالمرصــاد، فزرعــوا األلغــام، ونســفوا بهــا كثيــراً مــن ســيارات 
ــن  ــذه الكمائ ــدو به ــود الع ــا فوجــئ جن ــه، ولم ــدّو ومدرعات الع
واأللغــام، ارتعبــوا جــداً، وفقــدوا معنوياتهــم، واشــتعلت األرض 

مــن تحــت أقدامهــم.
وحينمــا وجــد العــدّو نفســه فــي هــذا المــأزق، لــم يــرى خاصــاً 
ــوت  ــدم البي ــديدة إال به ــارك الش ــذه المع ــون ه ــن أت ــه م لنفس
التــي كانــت علــى حافتــي الطريــق علــى امتــداد نصــف كيلومتــر 

كــي يحمــي نفســه مــن هجمــات المجاهديــن.
ــاجد  ــا المس ــوا بتخريبه ــي قام ــاحة الت ــذه المس ــي ه ــت ف وكان
ــة  ــال مدرســة تشــوك المركزي ــى ســبيل المث ــدارس، وعل والم
ــب، خربوهــا بالكامــل  ــدرس فيهــا زهــاء 200 طال ــي كان ي الت
بمــا فيهــا مــن الكتــب والمصاحــف وأغــراض الطــاب، وُدفنــت 

ــاً تحــت األنقــاض. جميع
وأثنــاء التخريــب أتــى النــاس بالمصاحــف وقدموهــا لهــم، 
وقالــوا نناشــدكم بحــق هــذه المصاحــف أن ال تفعلــوا شــيئاً 
ــب؟  ــن نذه ــا فأي ــم بيوتن ــو هدمت ــم ل ــوت، ألنك ــوا البي وال تخرب
وكان النســاء واألطفــال يصرخــون ويبكــون، ولكــن هــؤالء 
ــذا  ــم ه ــي جوابه ــون ف ــوا يقول ــم، وكان ــم يرحموه الوحــوش ل
مــا تســتحقون، هــذا مــا تســتحقون كــي ندفنكــم تحــت أكــداس 

ــة. ــار والقمام الدم
وســاهمت المليشــيات المحليــة  أيضــاً فــي هذه الجرائــم، وكانوا 
ــة  ــي منطق ــود المشــاة ف ــوا جن ــأر، وأنزل ــاس بالث ــددون الن يه

حوار الصمود مع:
الحاج »عبد الناصر« حفظه اهلل

مدير مديرية سنجين بوالية هلمند
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متواجديــن معهــم،  أيضــاً  المحتلــون  مالمنــد، وكان  ســوق 
فاشــتبكوا مــع جنــود اإلمــارة اإلســامية، وقُتــل عــدد كبيــر مــن 
ــا  ــال، وعندم ــود االحت ــن جن ــل 3 م ــا قُت ــاء، كم ــود العم الجن
تكبــدوا هــذه الخســائر، بــدأوا بالثــأر مــن النــاس فأحرقــوا 200 

دكانــاً و22 ســيارة كانــت فــي مکتــب لبيــع الســيارات.

الصمــود: هــل للعــدّو اآلن تواجــد فــي ضواحــي مركــز مديريــة 
ســنجين؟

ــة،  ــك المنطق ــي تل ــدو ف ــد للع ــر: ال، ال تواج ــاج عبدالناص الح
فنحــن قــادرون وهلل الحمــد، ولنــا صــوالت وجــوالت علــى 
العــدّو. أمــا الثكنــات التــي كانــت موجــودة منــذ 8 ســنوات، فإمــا 
فُتحــت مــن قبــل المجاهديــن، وإمــا هــرب الجنــود خوفــاً وهلعــاً 
ــة،  ــات فــي المجمــل 32 ثكن ــغ عــدد هــذه الثكن وأخلوهــا، ويبل
ــة  ــى منطق ــان إل ــة شــين غزي ــي منطق ــة منهــا ف ــت 19 ثكن كان
ــات  ــه، و4 ثكن ــان كيل ــة ب ــي منطق ــت ف ــات كان ــده، و3 ثكن مان
ــة  ــي منطق ــات ف ــا، و3 ثكن ــازو وغلجيه ــاحة م ــي س ــت ف كان
ــزو،  ــة بارك ــي منطق ــن ف ــك، وثكنتي ــي جوغ ــة ف ــان، وثكن خان
ــة  ــا البقي ــدة، وأم ــت جدي ــط كان ــات 3 فق ــذه الثكن ــن ه ــن بي وم
ــرة  ــت كبي ــا كان ــن منه ــل، واثنتي ــن قب ــودة م ــت موج ــد كان فق
ــلحة،  ــواع األس ــف أن ــان بمختل ــن، ومجهزت ــديدة التحصي وش
إحداهمــا ثكنــة منطقــة بــري مانــده فــي ســاروان قلعــه، والثانية 
كانــت موســومة بـــ شــيلهء جــل آغــا، وكان فيهمــا كــم كبيــر من 
األســلحة والمعــدات مــا لــو قمنــا ببيعــه لــكان بمقــدار الماييــن 

ــف رصاصــة. ــاء 100 أل ــا زه ــة، وغنمن ــة األفغاني بالعمل

ــود  ــى جن ــدد قتل ــم ع ــن ك ــهرين الماضيي ــال الش ــود: خ الصم
ــرة؟ ــكرية المدّم ــم العس ــدد آلياته ــم ع ــدّو وك الع

الحــاج عبدالناصــر: أمــا اإلحصائيــة الدقيقــة ليســت بأيدينــا، إال 
أنــه بإمكاننــا أن نقــول بــأن المئــات مــن الجنــود العمــاء لقــوا 
ــن  ــن 150 م ــل ع ــا ال يق ــب م ــِرق وأُعط ــا أُح ــم، كم مصرعه

ــات العســكرية. اآللي
ففــي هــذه المعــارك التــي وّســعنا نطاقهــا إلــى خــارج مديريــة 
ــادات  ــن ق ــاء 25 م ــل زه ــر مقت ــدّو، أذك ــة الع ــنجين لهزيم س

ــمائهم: ــم بأس ــر بعضه ــم، أذك ــدّو وضباطه الع
القائــد عبدالــودود، الــذي كان يظلــم النــاس ويرهبهــم منــذ 10 

ســنوات متواليــات.

القائد أسد.
القائد ناني.

ــري  ــة دب ــذي كان يقطــن فــي منطق ــآکا، وال ــل المشــهور ب وکي
ــه. بســاروان قلع

القائد جال.
القائد نائب.

القائد عبدالباري أغا.
القائد محمد نبي.

القائد آخندزاده من لشكرجاه.
نائب آخند زاده.

القائد مسعود.
القائد بسم هللا.

القائد إحسام من مديرية قلعه.
نائب القائد إحسان.

القائد شامار.
القائد ضابط.

القائد زرغون من مديرية مارجه.
القائد مالك بلوش.

القائد سفرخان.
القائد شاه محمود.

القائد ستار.

القائد جال.
القائد جل آغا.

قائد األمن جريشك.
القائد حكمتك.

القائد تغ.

ــة ســنجين، هــل  ــف هــو الوضــع الراهــن لمديري الصمــود: كي
ــدو؟ ــح الع ــن أم لصال ــح المجاهدي هــو لصال

داخــل  يتواجــدون  اآلن  المجاهــدون  عبدالناصــر:  الحــاج 
ــم،  ــم ونقاطه ــك مراكزه ــم هنال ــنجين، وله ــة س ــوق مديري س
ــن  ــاك، وبإمــكان المجاهدي ــردد هن وليــس بإمــكان العــدّو أن يت
ــدون  ــاراً ب ــاراً نه ــر جه ــكان آخ ــى م ــكان إل ــن م ــوا م أن ينتقل
أي صعوبــة تقــف أمامهــم، فقــد تــم تحريــر المناطــق مــا بيــن 
ســنجين إلــى كجكــي كاملــة وهــي بمســافة 15 كيلومتــر، وهــي 

اآلن تحــت ســيطرة المجاهديــن.
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ــال  إن الجهــاد فــي اإلســام ليــس مجــرد قتــل وقت
وســفك للدمــاء، بــل هــي عبــادة تنضبــط بضوابــط وتتقيــد 
ــي  ــاب والســنة، وإن المجاهــد ف ــت مســتمدة مــن الكت بثواب
ــب  ــى وال يحاس ــر وال يُنه ــدى ال يؤم ــرك س ــم يُت ــام ل اإلس

ــب. وال يعاق
ــا  ــون متهاون ــبيل هللا أن يك ــي س ــد ف ــن مجاه ــا لمؤم وحاش
فــي أمــر الدمــاء، كيــف وهــو مــا خــرج مــن بيتــه إال نصــرة 
لإلســام وأهلــه، وحاشــا لمجاهــد في ســبيل هللا أن يســتهدف 
األبريــاء الذيــن مــا نفــر إال لنجدتهــم. فــإن مــن أهــم المقاصــد 
التــي ُشــِرع ألجلهــا الجهــاد فــي ســبيل هللا الدفــاع عــن 
ــا  المســلمين المســتضعفين، قــال هللا ســبحانه وتعالــى: }َوَم
َجــاِل  ــَن الرِّ ــي َســبِيِل هللّاِ َواْلُمْســتَْضَعفِيَن ِم ــوَن فِ ــْم الَ تُقَاتِلُ لَُك
ــا ِمــْن َهـــِذِه  ــا أَْخِرْجنَ ــَداِن الَِّذيــَن يَقُولُــوَن َربَّنَ َوالنَِّســاء َواْلِوْل
اْلقَْريـَـِة الظَّالـِـِم أَْهلَُهــا َواْجَعــل لَّنـَـا ِمــن لَُّدنــَك َولِيـّـاً َواْجَعــل لَّنـَـا 

ِمــن لَُّدنــَك نَِصيــراً {)النســاء75(.
إن الفــارق بيننــا وبيــن أعدائنــا فــي القتــال هــو كالفــرق بيــن 

الثــرى والثريــا:
فنحــن كمســلمون مكلفــون بأوامــر الشــرع، فــا نقاتــل 
بأســلوب عشــوائي، بــل يجــب علينــا أن نميــز الــدم الحــرام 
ــا  ــرض علين ــى ف ــدم الحــال، وإن هللا ســبحانه وتعال ــن ال م
التثبــت والتبيّــن قــال جــل فــي عــاه: }يَــا أَيَُّهــا الَِّذيــَن آَمنـُـوْا 
ــى  ــْن أَْلقَ ــوْا لَِم ــوْا َوالَ تَقُولُ ــبِيِل هللّاِ فَتَبَيَّنُ ــي َس ــْم فِ إَِذا َضَرْبتُ
ــا  ْنيَ ــاِة الدُّ ــَرَض اْلَحيَ ــوَن َع ــاً تَْبتَُغ ــَت ُمْؤِمن ــاََم لَْس ــُم السَّ إِلَْيُك
ــن قَْبــُل فََمــنَّ هللّاُ َعلَْيُكــْم  فَِعنــَد هللّاِ َمَغانِــُم َكثِيــَرةٌ َكَذلِــَك ُكنتـُـم مِّ

ــاء94(. ــراً{ )النس ــوَن َخبِي ــا تَْعَملُ ــوْا إِنَّ هللّاَ َكاَن بَِم فَتَبَيَّنُ
ــن، وال  ــون بدي ــم ال يدين ــوم فإنه ــار الي ــا الكف ــا أعداءن وأم
ــة  ــم الوضعي ــى قوانينه ــون حت ــاق، واليراع ــون بأخ يتخلق
ــوائي،  ــي وعش ــلوب همج ــون باس ــل يقاتل ــروب، ب ــي الح ف
وإن ســاحهم بــا عيــون يبيــدون قــرى وبيوتــا بأكملهــا 
ألجــل قتــل مجاهــد واحــد، ويتلــّذذون بقتــل األبريــاء وســفك 
دمائهــم. والمجــازر واإلبــادات الجماعيــة التــي ارتكبتهــا 
أمريــكا وحلفاءهــا فــي أفغانســتان والعــراق خيــر دليــل علــى 

ــا هــذا. كامن
ــن  ــف م ــا الحني ــي دينن ــاء ف ــا ج ــلم م ــى مس ــى عل وال يخف
الوعيــد الشــديد والتهديــد األكيــد علــى مــن قتــل نفســاً بغيــر 
حــق، ولكــن لأســف الشــديد تجــد بعــض النــاس يحاججونــك 
ــن« ال  ــح »المدنيي ــأن مصطل ــون ب ــر ويتبجح ــذا األم ــي ه ف

ــي الشــريعة اإلســامية. يوجــد ف
وأقــول لهــؤالء هــب أن مصطلــح »المدنييــن« ال يوجــد فــي 
الشــريعة اإلســامية، أال يوجــد إصطــاح »الــدم الحــرام 

ــذا. ــن إال ه ــي بالمدنيي ــة« وال نعن ــس المعصوم والنف
ــاك  ــرام، إي ــدم الح ــدك بال ــخ ي ــد أن تلط ــي المجاه ــاك أخ فإي
فســحة  مــن  نفســك  تخــرج  أن  إيــاك  ربــك،  تعصــي  أن 
وســعة تســتحق فيهــا رحمــة ربــك، إيــاك أن تشــّوه الجهــاد 
واإلســام، إيــاك أن تحــول دون اســتمرار عجلــة الجهــاد 
ــاك أخــي المجاهــد أن تنتهــج نفــس  ــاك إي فــي ســبيل هللا، إي

ــام.  ــداء اإلس ــلكه أع ــذي يس ــلوب ال االس

أخــي المجاهــد إنــك تدافــع عــن األمــة وتضحــي ألجلهــا فإيــاك 
أن تصبــح متغطرســاً متكبــراً متســلطاً عليهــا، إيــاك إيــاك أن 
ــلمين دون  ــى المس ــا عل ــاح لتحمله ــل الس ــل آداب حم تهم

الكافريــن.
إننــا فــي حالــة اســتضعاف وقلــة، وعلينــا أن نجلــب تعاطــف 
المســلمين، ونكســب عقــول النــاس وقلوبهــم، وندعوهــم 
برفــق وليــن، ونحرضهــم علــى الجهــاد فــي ســبيل هللا، 
وعلينــا أن نحــرص علــى أن ال يصيــب األبريــاء أي أذى 
ــذي  ــإن بهــم مــا يكفيهــم مــن األذى ال بســبب المجاهديــن، ف

ــداء اإلســام. ــن أع ــه م ياقون
أخــي المجاهــد يجــب أن يكــون جهــادك علــى بصيــرة، واعلــم 
أنــه إن كان مــن صفــات المجاهــد فــي ســبيل هللا الشــدة علــى 
أعــداء هللا، فــإن مــن صفاتــه الذلــة علــى المؤمنيــن أيضــاً، 
وإن كان قتــل مــن أمــر هللا بقتلــه مــن أعظــم القربــات، فــإن 

ســفك الــدم الحــرام مــن أكبــر الكبائــر.
ــوا  ــن كان ــإن الذي ــة، ف ــة حي ــد عشــنا تجرب أخــي المجاهــد لق
يتهاونــون فــي أمــر الدمــاء ويصــدرون الفتــاوى بغيــر تــأٍن 
وتــرٍو متذرعيــن بحجــٍج واهيــة وكانــوا يكفّــرون المســلمين 
ــان االحتــال الســوفيتي، وقفــوا  ــى قتلهــم إب ــِرؤون عل ويجت
اليــوم فــي صــف الصليبييــن وصــاروا مــن المواليــن لليهــود 

والنصــارى.
إن مشــايخ الجهــاد وعلمــاء المجاهديــن كانــوا مــن أشــد 
النــاس حرصــاً علــى حفــظ أرواح األبريــاء وأموالهــم، ومــن 
تتبــع كتــب وكلمــات الشــيخ عبــد هللا عــزام، والشــيخ أســامة، 
ــي،  ــى الليب ــي يحي ــيخ أب ــي، والش ــة هللا الليب ــيخ عطي والش
والشــيخ عبــد هللا العــدم، والشــيخ حــارث النظــاري وغيرهــم 
ــول  ــراً ح ــاً واف ــا حظ ــد فيه ــعة وج ــة واس ــم هللا رحم رحمه
ــون  ــاس يتهاون ــح بعــض الن ــذي أصب ــم ال ــر العظي ــذا األم ه

فيــه اليــوم.
إن نشــاطات اإلمــارة اإلســامية الجهاديــة أكثــر تنســيقاً 
وتنظيمــاً بالنســبة للحــركات الجهاديــة األخــرى. إنهــا لــم 
تلــِق الحبــل علــى غــارب مجاهديهــا ليقتلــوا مــن يشــاؤون، 
ويــؤذوا مــن يريــدون، بــل إن أعمالهــم الجهاديــة البــد وأن 
ــة التــي رتبتهــا اإلمــارة اإلســامية  توافــق الائحــة الجهادي
فــي ضــوء تعاليــم ديــن اإلســام، وال يــكاد يصــدر بيــان مــن 
بياناتهــا إال ويؤكــد علــى ســامة أرواح األبريــاء وممتلكاتهم.
إن اإلمــارة اإلســامية لــم تكتــِف فــي هــذا المجــال علــى 
ــا حريصــة كل  ــا أنه ــت بفعاله ــا أثبت ــل إنه ــط، ب ــات فق البيان
الحــرص علــى حمايــة دمــاء عامــة المســلمين، وقــد أنشــأت 
إدارة خاصــة لمنــع إلحــاق الخســائر بالمدنييــن، كمــا قامــت 
هــذه  فــي  تورطــه  ثبــت  كل مجاهــد  بمحاســبة ومعاقبــة 

الجريمــة.
وفــي الختــام أناشــدك مــرة أخــرى أخــي المجاهــد! إيــاك أن 
تســاعد اإلعــام الكافــر الخبيــث وذلــك بــأن تتهــاون بالدمــاء 
فتقــدم المــواد اإلعاميــة الخامــة ألعــداء هللا، يلوكونهــا ليــاً 
ونهــاراً للنيــل مــن المجاهديــن وتشــويه ســمعة الجهــاد فــي 

ســبيل هللا.

»المجاهدون« ..
أشد الناس على الكافرين

أرحمهم بالمؤمنين
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أمير المؤمنين
فديناك بأرواحنا يا أمير قلوبنا

بقلم: غام هللا الهلمندي

ــي  ــد ف ــوم خال ــرق، ي ــوم مش ــوم 1375/1/16 هـــ.ش، ي إن ي
تاريــخ أرض األفغــان. يــوم لــم ولــن ينســاه التاريــخ أبــداً، 
إنــه يــوم يعتــز بــه كل فــرد مــن أفــراد الشــعب األفغانــي كلمــا 
تذكــره، يــوم يقــّل مثيلــه فــي تاريــخ الشــعب األفغانــي وخاصــة 
فــي العقــود األخيــرة، إنــه يــوم يزيدنــا أمــاً الزدهــار مســتقبلنا، 

ــم. ــا األلي ــي واقعن ــي ف ــوع تحــول إيجاب ــا رجــاًء لوق ويزيدن
إنــه يــوم ينفــخ فــي صدورنــا روحــاً جديــدة، ويزيدنــا ثقــة 
ــي  ــنا ف ــر أحاسيس ــاً، ويثي ــروراً وطموح ــا س ــا، ويزيدن بذواتن
حــب اإلســام كلمــا وقــع نظرنــا عليــه فــي التقويــم اإلســامي؛ 
إنــه يــوم حدثــت فيــه ثــورة علــى الظلــم والطغيــان، ثــورة 
علــى الغصــب والنهــب، ثــورة علــى هتــك الحرمــات ومســاس 
األعــراض، ثــورة علــى الجهــل والضــال، ثــورة علــى البــدع 

والخرافــات.
إنــه يــوم جــاء فيــه الحــق وزهــق الباطــل، إنــه يــوم انفتــح فيــه 
ــة  ــوة واألحــام الطيب ــي الحل ــة واألمان ــال العذب ــن اآلم ــاب م ب
علــى مصراعيــه، يــوم أحبــه المؤمنــون وكرهــه الكافــرون 
ســواء علــى مســتوى الداخــل أو علــى مســتوى الخــارج، يــوم 
ــاً  ــعب فكري ــاد الش ــن إفس ــا م ــيوعية وأذنابه ــه الش ــت في يئس

ــاً. وأديولوجي
فهنيئــاً لــك يــا أرض األفغــان الحبيبــة العزيــزة ذلــك اليــوم 
العزيــز، هنيئــاً لــك تلــك الفتــرة التــي طُبقــت خالهــا الشــريعة 
اإلســامية علــى ربوعــك. هنيئــاً لــك تلــك اللحظــة التــي اتخــذ 
أبنــاؤك فيهــا قــراراً بتطبيــق األحــكام اإلســامية علــى كا 

الصعيديــن، الداخلــي والخارجــي.
لقــد كان مطلــع ذلــك العــام الهجــري الشمســي ســعادة الشــعب 
المفقــودة، وكان منطلقــاً لتحقيــق هدفهم الســامي، الــذي أريقت 
ألجلــه الدمــاء الزكيــة، وبُذلــت ألجلــه أقصــى التضحيــات، ومــن 
أجلــه تضافــرت الجهــود، وكان بدايــة لتحصيــل حريــة الشــعب 
ــداً  ــل عليهــا ي ــي صــار الشــعب ألجــل التحصي المســلوبة، والت
ــذي  ــام ال ــع الع ــه مطل ــم. إن ــوفييت وعمائه ــد الس ــدة ض واح
اجتمــع فيــه 1500 عالــم مــن صفــوة العلمــاء مــن شــتى أنحــاء 
البــاد وبايعــوا أميرالمؤمنيــن المامحمــد عمــر مجاهــد – 

ــن. ــوه بأميرالمؤمني حفظــه هللا – ولقب
نعــم؛ إنــه أميــر المؤمنيــن حقــاً، إيمانــه قــوي، وعزمــه متيــن، 

صادقــة،  وسياســته  واضحــة،  ومســيرته  ســديدة،  وآراؤه 
وخطوتــه حازمــة نحــو إعــاء كلمــة هللا، وســيره حثيــث نحــو 
تطبيــق الشــريعة اإلســامية، ال يعــرف الكســل في ســبيل الجهاد 
والدعــوة، وال يعتــرف بالملــل فــي ســبيل تحقيــق أهدافــه، 
ترفّعــت نفســه عــن مظاهــر الدنيــا الخاّبــة، وكأنــه وضــع 
ــد  ــراء، ويجاه ــش الفق ــش عي ــا، يعي ــى غاربه ــا عل ــل الدني حب
ــر وســلطان فــي  جهــاد األبطــال، ويحكــم حكــم الســاطين. فقي
آٍن واحــد، قــد جمــع بيــن الزهــد والســلطنة، بيــن السياســة فــي 

ــارك. ــي المع ــال ف ــم والقت الحك
ال يجمــع لنفســه الدراهــم وال الدنانيــر شــأن القــادة والســاطين 
اآلخريــن، واليطلــب مــن متــاع الدنيــا إال مــا يقيــم صلبــه ويســد 

جوعه.
نعــم؛ إن قائــداً هــذا شــأنه حقيــق بــأن يلقــب بأميــر المؤمنيــن، 
وإن مجاهــداً هــذا وصفــه جديــر بــأن يجتمــع عليــه أبنــاء بلــده 
ويســّودوه علــى أنفســهم، وإن ســلطاناً هــذا زهــده يحــق لشــعبه 

أن يحــزن ويــذرف دمــوع األلــم لســقوط دولتــه.
لماذا سارع الناس إلى مبايعته؟

لماذا اعترفوا بدولته دون تأمل وتريث؟
مــا الــذي تــرك البــاب مفتوحــاً أمــام فتوحــات طالبــان الخاطفــة، 
وكيــف فُتحــت كثيــر مــن المناطــق دون تبــادل إطــاق نــار مــن 

الطرفين؟
وأي عوامــل زادت الحركــة ســرعة فــي فتــح المناطــق وكأنهــا 

الســيل الجــارف؟
وثمــة تســاؤالت كثيــرة يســهل اإلجابــة عنهــا لمــن راقــب 
ــي كان يعيشــها الشــعب، والظــروف  األوضــاع المأســاوية الت

المتأزمــة التــي كان يقاســيها آنــذاك.
فمــن البديهــي أن الشــعب كان يشــهد أســوأ المحــن اإلنســانية 
ــعب  ــاد، كان الش ــى الب ــة عل ــل األفغاني ــيطرة الفصائ ــان س إب
ــت  ــي كان ــة الغامضــة الت ــة المجنون ــد ســئم الحــروب الداخلي ق
والتــي  دومــاً،  األفغانيــة  األحــزاب  مليشــيات  بيــن  تحــدث 
اســتمرت لمــدة أكثــر مــن ثاثــة أعــوام والتــي أطاحــت بالشــعب 
األفغانــي المظلــوم بالكليــة، فقــد تمخــض – علــى ســبيل المثــال 
– عــن تبــادل إطــاق النــار بيــن المنظمــات المســلحة األفغانيــة 
ــن  ــن المدنيي ــل م ــف قتي ــن 50 أل ــر م ــا أكث ــول وحده ــي كاب ف
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األبريــاء، وأســفرت نفــس الحــرب عــن تدميــر كثيــر مــن منــازل 
العاصمــة، وأدت إلــى تشــريد الجئيــن جــدد عوضــاً عــن تقديــم 

ــال الســوفييتي. ــان االحت ــن الســابقين إب الدعــم لاجئي
كانــت البــاد تعــج بأشــكال الفســاد األخاقــي واالجتماعــي، 
فقــد تحــّول عناصــر األحــزاب األفغانيــة إلــى قطــاع طــرق، 
وبــدأوا بفــرض األتــاوات المجحفــة التــي أنهكــت كاهــل الشــعب 
المليشــيات  عليهــا  تســيطر  التــي  المناطــق  فــي  المســكين 
األفغانيــة، وبتعبيــر أصــح قطــاع الطــرق. كان هنــاك مثــاً 71 
نقطــة أمنيــة بيــن مديريــة ســبين بولــدك وهيــرات، وكانــت 
تجــري فــي أكثــر مناطــق البــاد حــوادث اغتصــاب النســاء 
ــف  ــة ضع ــب والســرقة نتيج ــل والنه ــوادث القت ــات، وح العفيف

ــريعة. ــاب الش ــن وغي األم
خاصــة الــكام أن األزمــات التــي عاناهــا الشــعب األفغانــي إبان 
ــف  ــل وال تختل ــاد، ال تق ــى الب ــة عل ــل األفغاني ــيطرة الفصائ س
كثيــراً عــن الجرائــم واالنتهــاكات التــي مارســها االحتــال 

ــه ضــد الشــعب. الســوفييتي وأذناب
ــار  ــعب يخت ــلم، ش ــعب مس ــي ش ــعب األفغان ــإن الش ــي ف وبالتال
نظــام اإلســام ويحبــه أكثــر مــن أي نظــام، ويؤثــره علــى 
الديموقراطيــة المزعومــة والادينيــة والعلمانيــة والشــيوعية، 

ــة. ــارة الغربي ــراً بالحض ــر كثي ــم يتأث ول
إلــى  قربــاً  المســلمة  الشــعوب  أكثــر  األفغانــي  الشــعب  إن 
الفطــرة الســليمة وإلــى الحضــارة التقليديــة، لقــد قــدم فــي 
ســبيل التحصيــل علــى الحكــم اإلســامي أكثــر مــن مليونــي 
شــهيد أفغانــي وخمســة ماييــن الجــئ خــال الغــزو الســوفييتي 

ألفغانســتان.
ومــع شــديد األســف أن كل تلــك الجهــود الجبــارة والتضحيــات 
ــي  ــة ف ــقاقات داخلي ــور انش ــر ظه ــل إث ــاءت بالفش ــة ب الضخم
البــاد. إال أن الدافــع الدينــي الــذي يســوق الشــعب إلــى االنقــاب 
ضــد حكامــه بمجــرد أن يبتعــدوا عــن جــادة الحكــم اإلســامي، 

كان لــه األثــر األكبــر فــي فتوحــات طالبــان الخاطفــة.
ــور  ــاد ف ــل الب ــروف داخ ــرت الظ ــاع وتغي ــت األوض ــد تبّدل لق
ــع  ــل جم ــن قب ــن م ــراً للمؤمني ــر أمي ــد عم ــا محم ــب الم تنصي
غفيــر مــن العلمــاء، وســيطرت الحركــة علــى %95 مــن البــاد 
بســرعة متناهيــة، واســتقرت المــدن، وســاد األمــن جميــع 
المناطــق التــي ســيطرت عليهــا الحركــة، ففــرح المســلمون 
جميعــاً علــى مســتوى العالــم، وظــن الشــعب المســكين أن 
ــد  ــال ق ــل واالغتي ــوادث القت ــة، وأن ح ــاب بالكلي ــد غ ــار ق الدم
ــد  ــد ق ــي الكم ــأت، وأن ليال ــد انطف ــرب ق ــار الح ــت، وأن ن انته
ــع  ــي م ــوارث والمآس ــادت الك ــف ع ــع األس ــن م ــرت، ولك أدب
ــي  ــة ف ــت القيام ــاد، وقام ــى الب ــي عل ــال الصليب ــة االحت هجم
البــاد، والواقــع أن انســحاب اإلمــارة اإلســامية لــم يكــن 
ــراراً  ــوا م ــد جرب ــن ق ــإن الصليبيي ــاً، ف ــل كان متوقع ــأة ب مفاج
قــوة النظــام اإلســامي خــال التاريــخ، وخبــروا طبيعــة النظــام 
اإلســامي وقريحــة التوحيــد، وتذكــروا بطــوالت أســود اإلســام 
ــارك صــاح  ــة، وتجســدت أمامهــم مع خــال الحــروب الصليبي
ــروا  ــاء، وتذك ــن الجبن ــي الشرســة ضــد الصليبيي ــن األيوب الدي
هزائمهــم المتكــررة علــى أيــدي أبطــال اإلســام، فهــم لــم ينســوا 

ــة. ــة العثماني ــال الخاف ــات أبط ــاً حم نهائي
لقــد أدركــوا بعــد تجــارب عديــدة أن نفوســهم ال تأمــن، وبادهــم 
ــامية،  ــار اإلس ــي األقط ــة ف ــرض الديموقراطي ــتقر إال بف ال تس

ــة  ــي حضان ــك ف ــن ذل ــر م ــن أكث ــم يســمحوا للشــعب أن يأم ول
ــك أن  ــامية، ال ش ــن اإلس ــل القواني ــي ظ ــامي وف ــم اإلس الحك

ــة. ــب للغاي ــه الصلي الحكــم اإلســامي نظــام يهاب
عندهــا بــدأ أبنــاء الصليــب تحــت رايــة الواليــات المتحــدة 
ــد  ــانية، ض ــر إنس ــعة، غي ــة بش ــارات جوي ــن غ ــة بش األمريكي
ــاب  ــة اإلره ــامية بحماي ــارة اإلس ــام اإلم ــة اته ــاء بحج األبري
والتطــرف والراديكاليــة، وأعلــن كبيرهــم بــأن بدايــة هــذه 

الحــرب إنمــا هــي بدايــة للحــروب الصليبيــة المقدســة.
وأخيــراً فــإن الشــعب األفغانــي األبــي المســلم رغــم كل مــا وقــع 
عليــه مــن القتــل، والدمار، والقصــف، واالغتيــال، واالغتصاب، 
واالعتقــال، لــم يفقــد بعــد ثقتــه بذاتــه، وتوكلــه علــى هللا، ولــم 
ييــأس مــن بــذل جهــوده إلعــادة النظــام اإلســامي مجــدداً فــي 
البــاد، ولــم تتزلــزل قدمــه فــي مواقفــه وأهدافــه، إنــه حريــص 
ــاد، فهــو  ــي الب ــق الحكــم اإلســامي ف ــى تطبي كل الحــرص عل
ــال  ــاه خ ــر دني ــا خس ــه بعدم ــه ودين ــر آخرت ــد أن يخس ال يري
ــد الســوفييت ومرتزقتهــم،  ــى ي ــة عل ــة الطويل الحــروب الطاحن
ــات المتحــدة  ــى رأســه الوالي ــف األطلســي وعل ــد الحل ــى ي وعل
ــد  ــدارة عن ــع الص ــل موق ــن تحت ــألة الدي ــة، إذ أن مس األمريكي

الشــعب األفغانــي.
الشــعب األفغانــي لــم ولــن ينســى حــاوة مــذاق األمــن والســام 
فــي فمــه عقــب تطبيــق الحكــم اإلســامي فــي أرضــه، ولــن يؤثر 
الديموقراطيــة علــى اإلمــارة اإلســامية، ولــن يؤثــر األمريــكان 
ــدى فســاد  ــداً م ــد عــرف جي ــإن الشــعب ق ــده؛ ف ــاء بل ــى أبن عل
الديموقراطيــة، ومــدى تعارضهــا مــع جوهــر اإلســام ومبادئــه، 
لقــد أدرك الشــعب أن النظــام الحالــي يتاعــب بمصيــره ويحــاول 
علمنــة اإلســام بحجــة حريــة التعبيــر وحريــة العقيــدة ومــا إلــى 
ــد  ــام. لق ــع روح اإلس ــى م ــي ال تتماش ــات الت ــن الحري ــك م ذل
عــرف الشــعب أن الديموقراطيــة تمثــل تحديــاً جذريــاً لمســتقبله 

وهويتــه وحضارتــه وديانتــه وســائر قيمــه.
إن الشــعب علــى علــم تــام بــأن الظــروف المتأزمــة، والمفاســد 
األخاقيــة واالجتماعيــة الراهنــة التــي ســادت البــاد تطلــب 
قائــداً صادقــاً فــي سياســته، زاهــداً فــي شــأن الدنيــا، صامــداً فــي 
ــاد،  ــي الب ــم اإلســامي ف ــق الحك ــى تطبي ــه، حريصــاً عل مواقف
قائــداً يضــع حلــوالً جذريــة للقضايــا الملحــة التــي تســببت 
العلمانيــة  التبشــيرية  المؤسســات  فعاليــات ونشــاطات  بهــا 
مــن األزمــات الفكريــة، والعقديــة، واألخاقيــة، واالجتماعيــة، 

والتربويــة، والعنصريــة.
ــداً يضــع مصلحــة شــعبه  ــن يرضــى إال قائ ــي ل الشــعب األفغان
المســلم فــوق كل اعتبــار، قائــداً يحقــق وحــدة بــاده علــى هــدى 
ــل  ــة ويحم ــى العنصري ــداً يقضــي عل ــاب والســنة، قائ ــن الكت م

رؤيــة شــاملة فــي الشــأن الداخلــي والخارجــي.
قائــداً يغيــر مجــرى التاريــخ، بــل يبنــي التاريــخ مــن جديــد، قائداً 
يصحــح مســيرة البــاد وينقذهــا مــن الفوضــى إلــى االنســجام، 
ــر  ــى عــدل اإلســام، ومــن ظــام الكف ــة إل ومــن جــور العلماني
إلــى نــور اإليمــان، ومعلــوم أن الــذي اتصــف بجميــع هــذه 

ــن فحســب. ــو أميرالمؤمني ــزات ه ــات والمي الصف
فيــا شــباب اإلســام! أبشــروا وهللــوا وكبــروا؛ فــإن الليــل 
ــإذن هللا، وهاهــي تباشــير  ــرب، ب ــد اقت ــر، وإن الفجــر ق ــد أدب ق

ــق. ــي األف ــورت ف ــد تبل ــر ق النص
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تأتي العزائم ..
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ــة  ــا الربيعي ــاق عملياته ــن إنط ــامية ع ــارة اإلس ــت اإلم أعلن
الهجــري    1436 الخامــس مــن شــهر رجــب عــام  بتاريــخ 
ــد الســاعة الخامســة صباحــاً  ــات »عــزم« عن ــدأت عملي ــد ب وق

بصيحــات التكبيــر. 
جــاء فــي بيــان الشــورى القيــادي: »أنــه اختيــر اســم )العــزم(، 
ــزم«  ــث أن »الع ــاً، حي ــب تيمن ــهر رج ــن ش ــس م ــوم الخام وي
هــي اإلرادة القويــة، وهللا ســبحانه وتعالــى ســمى رســله الذيــن 
ثبتــوا أمــام العــدو وصبــروا علــى الشــدائد فــي ســبيل هللا بأولــي 
ُســِل  العــزم قــال تعالــى: )فاصبــر َكَمــا َصبـَـَر أُولـُـو اْلَعــْزِم ِمــَن الرُّ
بالعــزم  أمــر هللا عــز وجــل  ...االيــة( األحقــاف ۳۵. وكــذا 
ــإَِذا َعَزْمــَت  والتــوكل بعــد التشــاور فــي األمــور قــال تعالــى: )فَ
ــران: ۱۵۹.  ــَن( آل عم لِي ــبُّ اْلُمتََوكِّ َ يُِح ِ إِنَّ هللاَّ ــى هللاَّ ْل َعلَ ــَوكَّ فَتَ
ــادي  ــا الجه ــوي عزمن ــى أن يق ــن هللا ســبحانه وتعال ــن م راجي
ــر  ــا اختي ــان. كم ــر والطغي ــوى الكف ــام ق ــات أم ــذه العملي ــي ه ف
الخامــس مــن شــهر رجــب يومــاً لبدايــة عمليــات »عــزم« 
المباركــة؛ ألن هــذا اليــوم يــوم فتــح تاريخــي وانتصــار عظيــم 
للمســلمين فــي معركــة اليرمــوك فــي العــام الخامــس عشــر مــن 
الهجــرة النبويــة الشــريفة، وهــو يــوم هزيمــة ســاحقة لجنــود 
ــات  ــى جــل فــي عــاه أن يجعــل عملي الكفــر، آمليــن مــن المول

ــار المحتليــن«. ــة للكف ــة قاصمــة قاتل هــذا العــام ضرب
حقــا إن المجاهديــن المؤمنيــن ال ينفــد صبرهــم وإن حــاول 
ــون  ــزم يظل ــو الع ــوا صبرهــم فالمجاهــدون أول األعــداء أن يفن
أصبــر مــن أعدائهــم وأقــوى منهــم فــي تحمــل المشــاق، وإنهــم 
ــال وال  ــا للقت ــس اندفاع ــي ســبيل هللا لي ــاد ف ــون أن الجه ليعرف
ــب  ــة فحس ــي المعرك ــدام ف ــدة وال إق ــف الش ــي موق ــة ف حماس
ــذل المتواصــل  ــه الب ــع، إن ــذي ال ينقط ــم ال ــاح الدائ ــه الكف ولكن
ــاع عــن حــوزة  ــي ســبيل الدف ــال ف ــس والم ــذي يســتنفذ النف ال

ــه. ــة أهل اإلســام وحري
ُدفــن  فباألمــس  للغــزاة.  مقبــرة  والتــزال  كانــت  بادنــا  إن 
فيهــا االتحــاد الســوفياتي الــذي اجتــاح البــاد بعــد أن زرع 
فيهــا حكمــاً شــيوعياً، وخــاض بعــد ذلــك حــرب اســتنزاف 
ــل  ــف قتي ــا 15 أل ــد خاله ــنوات وتكب ــر س ــت عش ــرة دام مري

ــب الخســائر  ــن بجان ــن الجرحــى والمعوقي وعشــرات اآلالف م
السياســية واالقتصاديــة. ولــم تســتقر األوضــاع للســوفييت 
ــت  ــة وكان ــتان العصي ــى أفغانس ــيطرة عل ــم الس ــد محاولته عن
قــوات المقاومــة اإلســامية تمثــل غالبيــة الشــعب الباســل، 
وكان حفنــة مــن الشــيوعيين العمــاء للســوفييت متربعيــن 
علــى أريكــة الحكــم، فســرعان مــا ســقطت إدارتهــم المشــؤومة 
ــة  ــذه الهزيم ــت له ــوفياتي، وكان ــحاب الس ــال اال نس ــد اكتم بع
مــردودات ســلبية علــى جميــع األصعــدة االجتماعيــة والمعنويــة 
داخــل االتحــاد الســوفياتي، األمــر الــذي أدى لتفككــه بعــد هــذا 
االعتــداء الغاشــم، وقــد انهــارت الشــيوعية فــي معقلهــا وكذلــك 

األمبراطوريــة التــي بناهــا ســتالين منــذ 1945 م.
ــوات  ــم الق ــحبت معظ ــد انس ــة، فهاق ــوم بالبارح ــبه الي ــا أش وم
ــو بعــد حــرب دامــت  ــة وحلــف النات ــة األمريكي ــة الغازي المعتدي
بــوش،  بدأهــا  التــي  الحــرب  عامــاً.  عشــر  أربعــة  قرابــة 
واســتمرت طــوال تلــك المــدة، قتــل فيهــا أكثــر مــن 3580 مــن 
ــكان،  ــود األمري ــن الجن ــم 2520 م ــن بينه ــب م ــود األجان الجن
وقــد قتــل مــن األفغــان نصــف مليــون شــخص، وفــي عــام 
2014 قتــل 5000 مــن األجهــزة األمنيــة، واستشــهد 10000 
مــن المدنييــن، وقــد ارتفــع عــدد قتلــى األجهــزة األمنيــة بمعــدل 
ــدل  ــع مع ــي، وارتف ــام الماض ــة بالع ــة مقارن ــي المائ ــن ف ثماني

ــة. ــي المائ ــن بنســبة عشــرين ف ــى المدنيي قتل
أفغانســتان حوالــي  الســوفيتية علــى  الحــرب  تكلفــة  كانــت 
ــي  ــدة ف ــات المتح ــت الوالي ــا أنفق ــنوياً، بينم ــاري دوالر س ملي
حربهــا ههنــا أكثــر مــن 700 مليــار دوالر. وثمــة أوجــه تشــابه 
الفتــة بيــن الحــرب األمريكيــة وحــرب األربعينيــات مــن القــرن 
التاســع عشــر، حيــث تــم احتــال نفــس المــدن مــن قبــل قــوات 
ــن ذات  ــوم م ــت للهج ــات، وتعرض ــس اللغ ــدث نف ــة تتح أجنبي

ــرات. ــال والمم الت
ــة أقــوى  ــة العظمــى كصاحب ــكا الهيب وفــي النتيجــة فقــدت أمري
جيــش وأقــوى معــدات عســكرية وتقنيــة فــي العالــم كلــه. 
ــاق  ــاً ف ــدت الخســائر الجســيمة، وفشــلت فشــاً ذريع ــث تكب حي
فشــل الســوفييت. واليــوم بقــي العمــاء كعمــاء الســوفييت 
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ســابقاً، ولكنهــم غــاظ علــى أبنــاء جلدتهــم األحــرار، يقاتلونهــم 
ويتطوعــون للتنكيــل بهــم ويتلــذذون بايذائهــم وتعذيبهــم حتــى 
إن وزيرالداخليــة )علومــي( أمــر قواتــه أن ال ينقلــوا األســرى 
ــم  ــم أن يقتلوه ــل عليه ــجون ب ــن الس ــى زنازي ــة إل ــي المعرك ف
فــور اعتقالهــم. إن العمــاء يــرون فــي مقاومــة التحريــر تمرداً، 
والســعي للعــزة والكرامــة جريمــة، والجهــاد المقــدس إرهابــاً.
ولكــن علــى هــؤالء األنــذال أن يعلمــوا أن المجاهديــن يعتزمــون 

اســتئصال النبتــة الخبيثــة التــي زرعهــا الصليبيــون.

لقــد نفــذ المجاهــدون فــي اليــوم األول لعمليــات العــزم أكثــر مــن 
ــكريتين  ــن عس ــقاط مروحيتي ــن إس ــوا م ــات، وتمكن 108 هجم
تابعتيــن للجيــش العميــل خــال مواجهــات فــي واليــة بدخشــان 
فــي شــمال شــرق البــاد، وأخــرى فــي جنوبهــا ممــا تســبب فــي 

إلحــاق خســائر فــي األوراح والممتلــكات بالجيــش العميــل.
هــذا وقــد شــهد مســؤول مكتــب التدريــب والتجنيــد فــي القــوات 
األطلســية اليبتانــت برينيــن تريبيــس فــي أحــدث تصريحاتــه أن 
ــة  ــة نتيج ــوات الحكومي ــا الق ــدد ضحاي ــد أن ع ــم تؤك تحقيقاته
هجمــات المقاومــة تزايــد إلــى %70 بعــد إنهــاء قــوات الحلــف 
األطلســي مهمتهــا القتاليــة فــي نهايــة العــام المنصــرم. وكشــف 
مســؤول آخــر فــي القــوات األطلســية أن الفتــرة المنصرمــة مــن 
العــام الحالــي تعتبــر األكثــر دمويــة للقــوات األفغانيــة بالنســبة 
للفتــرة نفســها فــي العــام الماضــي، وأضــاف هــذا المســوؤل أن 
القــوات األفغانيــة خســرت خــال 4 أشــهر مــن العــام الحالــي مــا 
يقــارب 5 آالف مــن أفرادهــا، بينمــا خســرت القــوات الحكوميــة 
فــي العــام الماضــي فــي نفــس الفتــرة مــا يقــارب 3 آالف 

عســكري. 
ــى  ــش عل ــاً بالجي ــة أن 11 جندي ــاع العميل ــت وزارة الدف وأعلن
األقــل قُتِلــوا بمواجهــات وتفجيــرات خــال الســاعات األخيــرة، 
ــوا  ــود لق ــؤالء الجن ــه أن ه ــدت في ــاً أك ــوزارة بيان وأصــدرت ال
ــن أول  ــط م ــع والعشــرين فق ــال الســاعات األرب ــم خ مصرعه
يــوم لعمليــات العــزم أثنــاء مواجهــات وتفجيــرات فــي مناطــق 
ــي شــمال  ــون ف ــن مســؤولون محلي ــاد. وأعل ــن الب ــة م مختلف
شــرق البــاد أن عشــرات مــن المقاوميــن  نفــذوا هجومــاً 
جماعيــاً علــى مقــار القــوات األمنيــة فــي مديريــة )وردج( حيــث 
قُتِــل 17 مــن عناصــر القــوات الوطنيــة، إلــى جانــب فقــدان 
ــدون  ــة أن المجاه ــد الشــهود وســكان المنطق ــن، وأك 20 آخري
اســتولوا علــى عــدة قواعــد ومقــار للقــوات الحكوميــة فــي 
المنطقــة، وأن بقيــة القــوات الحكوميــة تراجعــت مــن مواقعهــا. 
واعتــرف المتحــدث باســم حاكــم إقليــم بادغيــس بســقوط معظــم 
أنحــاء اإلقليــم فــي أيــدي حركــة طالبــان، وذلــك بعــد أن أكــدت 
التقاريــر أن عشــرات مــن مقاتلــي الحركــة هاجمــوا المنشــآت 
ــال مســؤولون  ــة، ضمــن هجــوم واســع االنتشــار، وق الحكومي
إن رجــال الشــرطة والمســؤولين المحلييــن فــروا مــن المنطقــة. 
وأكــد شــهود عيــان أن عشــرات مــن مقاتلــي حركــة »طالبــان« 
اإلســامية هاجمــوا ليــاً منشــآت حكوميــة فــي منطقــة جاونــد 
بمقاطعــة بادغيــس شــمال غــرب البــاد، واســتولوا علــى مكتــب 
حاكــم المنطقــة ومقــر الشــرطة. وقــال بهــاء الديــن قاديــس 
رئيــس مجلــس المقاطعــة: »ســيطر المســلحون علــى المنطقــة 
عندمــا فــرت قــوات األمــن مــن المنطقــة بعــد معركــة اســتمرت 
3 ســاعات« وتقطــن ببادغيــس عرقيــات عــدة تشــمل اآليمــاق، 

الترکمــان، الطاجيــک، األوزبــک والبشــتون.
ــاد  ــع الب ــدور رحــى الحــرب فــي جمي ــن ت ــك فــي حي ــي ذل ويأت
وبغــان  وقنــدوز  بدخشــان  فــي  وخاصــة  وعرضــاً  طــوالً 
وقندهــار  وزابــل  وغزنــي  ولوجــر  وننجرهــار  وبادغيــس 

وهلمنــد وعــدد مــن المناطــق األخــرى.

وعلــى الصعيــد  نفســه، وفــي الوقــت الــذي أصبحــت فيــه 
األوضــاع األمنيــة متوتــرة فــي عمــوم البــاد وخاصــة فــي 
بعــض األقاليــم بالشــمال األفغانــي، احتــدت ردود فعــل مجلــس 
النــواب والــذي انتقــد الكثيــر مــن أعضائــه الحكومــة االئتافيــة 
ووصفوهــا بالفشــل فــي عــدم احتوائهــا للتحديــات األمنيــة فــي 
ــة 8 شــهور مــن تســلم مهــام  البــاد، بالرغــم مــن مــرور قراب

ــاد. ــي الب األمــور ف
العموميــة  الجلســة  فــي  الوطنــي  المجلــس  رئيــس  وقــال 
للمجلــس إن الحــروب الضاريــة والشــديدة تتواصــل حاليــاً فــي 
ــي  ــي الشــمال األفغان ــس ف ــم بدخشــان وســمنجان وبادغي أقالي
وغزنــي فــي الوســط وننجرهــار فــي الشــرق وهلمنــد بالجنــوب 

ــاد. ــوم الب ــي عم ــي ف ــد خطــورة الوضــع  األمن ــا يؤك م
نعــم إن العمــاء ذاهبــون فــي مهــب الريــح بــإذن هللا. )إن 
تنصــروا هللا ينصركــم( هــذا وعــد هللا الصــادق الــذي كان والــذي 
البــد أن يكــون، والمؤمــن يتعامــل مــع وعــدهللا على أنــه الحقيقة 
الواقعــة. لقــد شــّن األعــداء الحــروب الهائلــة علــى أهــل اإلســام 
فــي صورهــا المتنوعــة مــن بطــش، وضغــط، وكيــد، وقــد بلــغ 
عنــف الحملــة علــى المؤمنيــن أن قتلــوا وعذبــوا وشــردوا 
ــي  ــداء ف ــف األع ــة، ووق ــواع النكاي ــع أن ــم جمي ــلِّطت عليه وُس
وجههــم وقفــة العــداء والكيــد وحاربوهــم بشــتى الوســائل 
ــوا  ــط، ووصل ــا ق ــع أوزاره ــم تض ــعواء، ل ــاً ش ــرق، حرب والط
الليــل بالنهــار فــي ســبيل تشــويههم، طمعــاً فــي القضــاء عليهم، 
لكــن رغــم ذلــك بقــي اإليمــان فــي قلــوب المؤمنيــن يحميهــم مــن 
ــا  ــاع شــخصيتها وذوبانه ــن ضي ــي شــعوبهم م ــار ويحم االنهي
فــي األمــم المعتديــة عليهــا ومــن خضوعهــا للطغيــان الغاشــم. 
ــه،  ــال وعمائ ــون االحت ــوازل، ويقاوم ــدون للن ــم يصم وهاه
ويعتزمــون الســير علــى الــدرب إلــى حيــن تحريــر البــاد مــن 

براثنهــم القــذرة.
وهلل درالمتنبي حيث قال:

َعـلَى قَـْدِر أَهـِل الَعـزِم تَأتِي الَعزائُِم
وتَــأتِي َعـلَى قَـْدِر الِكـــراِم الَمكـاِرُم

ــن  ــك الصي ــى مل ــل إل ــارس أرس ــرى ف ــرد كس ــروى أن يزدج يُ
ــاد  ــى ب ــن اســتولوا عل ــة المســلمين الذي ــدد لمحارب ــب الم يطل
ــه«،  ــي هللا عن ــاب  »رض ــن الخط ــر ب ــة عم ــي خاف ــارس ف ف
فأرســل ملــك الصيــن يعتــذر عــن نجدتــه بقولــه: »إنــه لــم 
ــن  ــره بالصي ــرو وآخ ــه بم ــش أول ــك بجي ــث إلي ــي أن أبع يمنعن
ــّي، ولكــن هــؤالء القــوم الذيــن وصــف  ــة بمــا يحــق عل الجهال
لــي رســولك صفتهــم لــو يحاولــون الجبــال لهدوهــا، ولــو خلــي 
ســربهم أزالونــي مــا دامــوا علــى مــا وصــف، فســالمهم وارض 

ــاكنة«. ــم بالمس منه
أفلــم يســيروا فــي األرض فينظــروا كيــف كان عاقبــة الذيــن مــن 

قبلهــم. صــدق هللا العظيــم.
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»اجلهاد« يفتح أبوابه ملن يطرقها...
بقلم: أبوغام هللا

ــم  ــذي يدعــي العل ــّر ال ــف يم ال أدري كي
والفقــه علــى اآليــات الصريحــة الحاثــة 
ــاكنا؟  ــه س ــرك في ــاد وال يتح ــى الجه عل
وكيــف يتلــوا هــؤالء تلــك اآليــات ثــم 

كيــف يفســرونها أو يؤّولونهــا؟
ــح القــرآن  فالمســلم الواعــي عندمــا يفت
القرآنيــة  الســور  ويتلــو  الكريــم، 
والســيماً » التوبــة« ســيجد فــي اآليــات 
للجهــاد  النهائــي  التشــريع  الكريمــات 
فــي ســبيل هللا، إذ أن آياتهــا حاســمة فــي 

أمــر هــذه الشــعيرة المباركــة.

ــرأ أحدهــم هــذه  ــال يق ــى ســبيل المث فعل
اآليــات مــن هــذه الســورة الكريمــة: 
 ِ بِــاهللَّ يُْؤِمنُــوَن  الَِّذيــَن  يَْســتَأِْذنَُك  )اَل 
َواْليَــْوِم اآْلِخــِر أَْن يَُجاِهــُدوا بِأَْمَوالِِهــْم 
 )44( بِاْلُمتَّقِيــَن  َعلِيــٌم   ُ َوهللاَّ َوأَْنفُِســِهْم 
 ِ ــاهللَّ ــوَن بِ ــَن اَل يُْؤِمنُ ــتَأِْذنَُك الَِّذي ــا يَْس إِنََّم
ــْم  ــْم فَُه ــْت قُلُوبُُه ــِر َواْرتَابَ ــْوِم اآْلِخ َواْليَ
ــْو أََراُدوا  ــَردَُّدوَن )45( َولَ ــْم يَتَ ــي َرْيبِِه فِ
ــِرهَ  ــْن َك ــدَّةً َولَِك ــهُ ُع وا لَ ــدُّ ــُروَج أَلََع اْلُخ

ــُدوا َمــَع  ــَل اْقُع ــْم فَثَبَّطَُهــْم َوقِي ُ اْنبَِعاثَُه هللاَّ
اْلقَاِعِديــَن(.

فبعــد هــذه الســورة – ســورة التوبــة – 
رأى أحــد التابعيــن المقــداد رضــي هللا 
ــنه،  ــر س ــده وكب ــمن جس ــد س ــه وق عن
)طاولــة  تابــوت  علــى  رأيتــه  يقــول: 
ــد  ــة وق ــاب أحــد الصيارف ــي ب خشــب( ف
زاد ســمنه عــن التابــوت، فقلــت لــه: أال 

ــام؟ ــذا الع ــس ه تجل
قــال: أبــِت البحــوث )رفضــت ســورة 

الجلــوس. التوبــة( 
والمقــداد رضــي هللا عنــه وأرضــاه إذ 
ــة  ــد الصحاب ــي عه ــكام ف ــذا ال ــم ه يتكل

والتابعيــن.
وبهــذا الصــدد يقــول الشــيخ عبــدهللا 
عــزام رحمــه هللا: )وأصبــح القعــود، 
بــل مجــرد االســتئذان عامــة بــارزة 
مــن عامــات النفــاق. والدليــل علــى 
أن هــذا االســتئذان عامــة النفــاق أنهــم 
مــا أعــدوا للقتــال عدتــه، وال اتخــذوا 
لــه أهبتــه، وال لبســوا لــه المتــه، وال 

تمّرســوا بأســاليب القتــال وال بفنــون 
النــزال، ولــو كانــوا جاّديــن فــي أمرهــم 
ويريــدون أن ياقــوا عدوهــم ألعــدوا لــه 

ــدة(. الع

وفــي زماننــا هــذا ســبل الجهــاد متاحــة 
فــي وجــه كل مــن  وطرقــه مفتوحــة 
أراد الجهــاد شــريطة أن يلقــي األعــذار 
وراء  الكاســدة  والتأويــات  الواهيــة 
ظهــره، وينطلــق للجهــاد فــي ســبيل 
المجاهديــن  مــع  يتواصــل  أو  هللا، 
المتواجديــن فــي الشــبكة العنكبوتيــة، 
ــه، إن  ــا هــم بحاجــة إلي ويســاعدهم فيم
كان ذا مــال فعــن طريــق المــال، وإن 
فــي حرفــة ومهنــة فعــن  كان خبيــراً 
طريــق تلــك الحرفــة أو المهنــة، أو هــو 
كاتــب وبإمكانــه أن يكتــب لهــم ويؤلــف 
ذلــك  بذلــك؛ وكل  فيــا حبــذا ومرحبــاً 
ــاق والشــقاق،  ــة النف ــه خصل ــل عن ليزي
ويكــون بهــذا مجاهــداً ومرابطــاً ولــو 

كان فــي بيتــه وأمــام حاســوبه.
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مــع حلــول الديموقراطيــة الســيئة علــى أرض الوطــن، تــم 
التأســيس لــوكاالت إعاميــة وقنــوات إخباريــة تــرّوج للضــال 
ــار  ــم وبــث الشــائعات واألخب ــه والتعتي وتنتهــج سياســة التموي
المــزورة والمفبركــة دون مراعــاة ألبســط معاييــر المهنــة 

اإلعاميــة أو مصالــح البــاد والشــعب.
وتعــد برامــج الحــوار المفتــوح والموائــد المســتديرة مــن أشــد 
ــو عــادة مــن  ــاس، فهــي ال تخل ــاه الن ــر انتب ــي تثي البرامــج االت
النقــاش الحــاد والتشــاجر وربمــا التاكــم، والشــعب يتابــع مثــل 

هــذه البرامــج يوميــاً.
وهنــاك ثلــة مــن العاطليــن الذيــن ال شــغل لهــم إال التجــوال علــى 
القنــوات المختلفــة، لمناقشــة مختلــف الموضوعــات وتحليلهــا 
ــم ذووا  ــعب بأنه ــروا الش ــم، ليُ ــم وتّرهاته ــيرها بأكاذيبه وتفس

آراء ومواقــف.
ــه  ــراراً أن ــراراً وتك ــج م ــذه البرام ــي ه ــا ف ــمعنا ورأين ــد س وق
عندمــا يُســأل هــؤالء المحلليــن المذكوريــن عن جنايــات العماء 
الصغــار فــي هــذه األيــام، يحرفــون الموضــوع ويقولــون: مــن 
ــجار  ــون أش ــا غص ــن قطعن ــل نح ــمال؟ وه ــاتين الش ــرق بس ح

قــره بــاغ وأتلفناهــا و...
هــؤالء المحللــون المضلِلـُـون يعــودون بهــذه األقــوال إلــى عقــد 
ــان األشــجار  ــت الطالب ــا قطع ــن عندم ــن الزم ــد م ونصــف العق
التــي كانــت علــى حافــة الطريــق فــي شــمالي كابــول؛ ألن 
ــا  ــوم منه ــن الهج ــا وتش ــن فيه ــت تكم ــعود كان ــيات مس ميليش

ــن. ــى المجاهدي عل
مجاهــدوا اإلمــارة اإلســامية لــم يفعلــوا ذلــك اختيــاراً منهــم، بل 
اضطــراراً آســفين لعــدم توفــر ســبيل آخــر لمنــع تلــك المليشــيات 
مــن شــن الهجمــات فــي ذلــك الحيــن إال بإزالــة تلــك األشــجار. 
ــد األشــجار عــن أصولهــا وإنمــا  ــم تب ــان ل ــم أن الطالب مــع العل
قطعــوا غصــون األشــجار التــي كانــت الميليشــيات تكمــن فيهــا.

ولكــن الســؤال اآلن: مالــذي حــدث لتلــك البســاتين نفســها بعــد 
ــاك  ــذي يجــري هن ــد مــن الزمــن؟ ومــا ال ــر مــن عق مضــي أكث
وعلــى امتــداد المناطــق اآلهلــة بالســكان؟ والســؤال األدق 

ــا؟ ــن منه ــف المجرمي ــو موق ــا ه واألصــح: م
فالمحللــون المحترفــون مــا برحــوا -بعــد مضــي عقــد ونصــف- 

فــي حــداد علــى بســاتين الشــمال. غيــر أن الســنوات العجــاف 
ــاد  ــرق وتب ــي تُح ــم والت ــرأى ومســمع منه ــى م ــر عل ــي تم الت
ــة  ــري وبقي ــار، وزي ــد، وقنده ــي، وميون ــا بســاتين بنجواي فيه
ــى الرغــم  ــي شــأنها، عل ــم همســاً ف ــات، ال نســمع منه المديري
مــن أن الحــرث والنســل والــزرع يُبــاد مــن قبــل المحتليــن 
وعمائهــم، ومــع ذلــك ال يزالــون فــي حــداد دائــم عــن الماضــي 

متناســين الحاضــر.
وعــاوة علــى تخريــب وإبــادة بســاتين مناطــق أرغنــداب، 
ــراه،  ــي ف ــوك ف ــي، وباالبل ــري، وبنجواي ــد، وزي ــد، وميون ودن
ومارجــه بهلمنــد؛ فــإن الكومــة العميلــة قــد بــدأت منــذ شــهرين 
عمليــة حــرق وتخريــب -ضمــن جريمــة منقطعــة النظيــر- فــي 
ــد، وُدمــر بســببها زهــاء 1500  ــة هلمن ــة ســنجين بوالي مديري
ــة، والبســاتين واألشــجار،  ــوت، و األراضــي الزراعي ــن البي م

ــراب. ــى ركام وخ ــت إل وتحّول
مشــغولة  وهــي  أســابيع  منــذ  العميلــة  الحكومــة  جرافــات 
بالتخريــب فــي ســنجين، وإهــاك الحرث والنســل باســم عمليات 
ذو الفقــار، فقــد هّجــروا اآلالف مــن بيوتهــم، وشــردوا األهالــي 
إلــى كابــول وقندهــار، ممــا اضطرهــم للخــروج بمظاهــرات 
ــد  ــتمع أح ــم يس ــن ل ــيئة، ولك ــة الس ــة الحكوم ــجبون معامل يش

ــم ســاكن. ــم يحــرك أحــد ألجله ــم، ول لصوته
أليسوا هؤالء مسلمين ومن الشعب األفغاني؟

أليسوا من أبناء هذا الوطن؟
مــن  والبســاتين  والممتلــكات  األراضــي  هــذه  كانــت  أومــا 

والشــعب؟ الوطــن  ممتلــكات 
فلماذا عدم اإلحساس وعدم االلتفات إليهم؟

أيــن الذيــن كانــوا يّدعــون الوطنيــة فــي برامــج التلفــاز، الذيــن 
يّدعــون نبــذ العصبيــة والقبليــة؟

ــد،  ــي هلمن ــة ف ــم الجاري ــع عــن المظال ــم الجمي ــّم وبَِك ــاذا َص لم
ــم؟ ــذه الجرائ ــوا ه ــون أن يغط ــون يأب ــى الصحفي حت

ال مبــرر لمــا اقترفتــه قــوات الحكومــة العميلــة فــي هلمنــد مــن 
ــل  ــد، ب ــة هلمن ــت المخــزي عــن كارث ــرر للصم ــم. وال مب جرائ
ــآالم الشــعب والوطــن،  ــار للذيــن يزعمــون تألمهــم ب هــي اختب

ــم وحــده. فبإمــكان الشــعب المنكــوب أن يتحمــل هــذه المظال

على بساتين الشمال؟
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ليتنا نلتقي كما كان باألمس قبل األفــول!

ور
ص
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حاف
م: 

بقل

كان صديقــي أحمــد يُســكن عائلتــه فــي إحــدی القــری القريبــة 
ــر  ــه إث ــن إخوان ــة م ــداه وثاث ــهد وال ــد استش ــول وق ــن كاب م

ــر. ــى قب ــم إل ــال وتحــول بيته قصــف االحت
وكان صديقنــا آنــذاك يشــتغل بالدراســة فــي أحــد الجوامــع 
فــي بلــد مجــاوٍر ألفغانســتان، فلــم ينــُج مــن القصــف إال أختــه 

ــك. ــد ذل ــت بع ــروح وعولج ــت بج ــد أن أُصيب ــدة بع الوحي
اضظــّر أحمــد أن يعــود إلــی أفغانســتان بعــد أن تألــم كثيــراً 
لفقــد أعــّز النــاس وأحبهــم إليــه، وصــار ألختــه أبــاً وأمــاً 
وأخــاً حنونــاً. لــم ينــس أحمــد صــوت أمــه الحنــون حيــن كانــت 
تخاطبــه بصوتهــا المحبــب )بنــّي أحمــد(، ولــم تنــس أخــت 
أحمــد صرخــات أســرتها التــي كانــت تعلــو وهــي تلفــظ أنفاســها 
األخيــرة تحــت الــركام، وتتنفــس آخــر لحظــات حياتهــا المؤلمة.
كان وقــع الحــادث هائــاً علــى األخ واألخــت، فالدمــوع تــازم 
ــه  ــم يــرَض أحمــد وأخت ــة ســاعات فــي النهــار. ل أعينهمــا طيل
إال الثــأر مــن العــدو الصليبــي الــذي يــرى أن قتــل أبــوي أحمــد 
وإخوانــه نصــراً ومفخــرة. فحمــل أحمــد الســاح وجاهــد فــي هللا 
وأثخــن فــي األعــداء، وأختــه كانــت تدعــو لــه بالصبــر والفاح.
ذات يــوم تــداول أهالــي القريــة خبــراً مفــاده: أن مجاهــداً مــن 
ــى  ــة استشــهادية ممــا أدى إل ــذ عملي ــان تمكــن مــن تنفي الطالب
ــن  ــة م ــاك ثاث ــن وه ــرار اآلخري ــياً وف ــرين مليش ــاك عش ه
ــاء  ــت النس ــاء، فكان ــة للعم ــات حربي ــر آلي ــن وتدمي األمريكيي
يحكيــن القصــة عنــد اجتماعهــن مســاًء قبيــل غــروب الشــمس، 
وكانــت أخــت أحمــد تــرى مامــح الســرور علــى وجــوه النســاء 

ــن.  ــار انتصــارات المجاهدي ــد اســتماعهن ألخب عن
ــد  ــت شــقيقة أحم ــل أســبوعين( كان ــام )قب ــن األي ــوم م ــي ي وف
ترتــب الــدار وتكنــس الفنــاء عنــد الصبــاح، فــإذا ببــاب المنــزل 
ــاً،  ــف مهموم ــل يق ــإذا برج ــاب ف ــت الب ــرق، فتح ــبي يُط الخش
ــد  ــق أحم ــه صدي ــه -إن ــاب وعرفت ــة الب ــن فتح ــه م ــرت إلي نظ
الــذي انضــم بصفــوف المجاهديــن- فتســّمرت فــي مكانهــا 
لخاطــرة خطــرت ببالهــا: لمــاذا جــاء صديــق أحمــد وحيــداً 

ــد...؟؟؟ ــل أحم ــكام. ه ــكأ بال ــاً يتل مهموم
ــي  ــهادية الت ــة االستش ــك العملي ــذ تل ــذي نفّ ــل ال ــل كان البط ه

تحكيهــا نســاء القريــة كان...؟؟
ــك نفســها  ــم تتمال ــا فل ــر بباله ــا خط ــم تســتطع أن تواصــل م ل

ــد؟؟ ــن أحم ــأة: أي ــی ســألته فج حت
لــم يســتطع صديــق أحمــد أن يتكلــم هادئــاً، وقــال بنبــرة الحــزن 
واأللــم وعينيــه تذرفــان الدمــوع: نفــذ أحمــد عملية استشــهادية 

ــي بأبويه ليلتق
)يا هللا ....( كلمة خرجت من لسان أخت أحمد. 

ســقطت المكنســة مــن يدهــا دون أن تشــعر، لــم يحتمــل قلبهــا 
ســماع كلمــات صديــق أحمــد، فســقطت علــی األرض فــوراً 

ــا. مغشــياً عليه
وبعــد ســاعات.. فتحــت أخــت أحمــد عينيهــا فــإذا هــي فــي 
ــرأن  ــترجعن ويق ــاء يس ــن النس ــدد م ــا ع ــا وحوله ــت جاره بي
ــي،  ــری تبك ــه إال هللا( وأخ ــرأ )ال إل ــری تق ــس( وأخ ســورة )ي
ــك  ــف حال ــي: كي ــت الجزئ ــوزة يكســر الصم ــإذا بصــوت عج ف
يــا بنيتــي؟ هــل تشــعرين باأللــم؟ هــل تشــعرين بالصــداع؟ هــل 

ــدوار؟ ــعرين بال تش
أخــت أحمــد أشــارت برأســها أن ال. أي ال أجــد ألمــاً وال صداعــاً 
وال دواراً، فقالــت العجــوزة: الحمــدهلل، ال تحزنــي إن هلل مــا 
أعطــی و لــه مــا أخــذ، )أخــوك كان مجاهــداً فنــال مــا كان 

ــی(. يتمن
)أخــوك كان مجاهــداً فنــال مــا كان يتمنی(..جملــة أعــادت إلــى 
ــرة  ــا م ــات إخوته ــا وصرخ ــد شــهادة أبويه ــة أخــت أحم مخيل
أخــری، خفــق قلبهــا بشــدة وشــعرت بصــداع عميــق، ومــاكادت 
العجــوز تنهــي كلماتهــا حتــی أجهشــت أخــت أحمــد بالبــكاء دون 

أن تســتطيع تمالــك نفســها.
فشــجعتها العجــوزة قائلــة: ال تبكــي يــا بنيتــي، إن هللا ال يمهــل 
ــي، ال  ــا بينت ــي ي ــا تبك ــِك ف ــد جمــع هللا أخــاِك بأبوي ــم، لق الظال

تبكــي يــا بنيــت....
انقطــع صــوت العجــوز فلــم تســمح لهــا الدمــوع أن تكمــل 

كلماتهــا.
وفــي مســاء نفــس اليــوم جــاء عــم أحمــد وذهــب بأخــت أحمــد 

إلــی بيتــه فــي قريــة مــن قــری واليــة غزنــي.
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ــة  ــهاده صدم ــذي كان استش ــا ال ــَس أخاه ــم تن ــد ل ــت أحم أخ
ــا  ــا عندم ــع بينهم ــذي وق ــزاح ال ــر الم ــت تذك ــا، كان ــری له كب
ــي  ــرة ف ــروات الصغي ــة الخض ــاح حديق ــغوالن بإص ــا مش كان

ــر استشــهاده. ــي خب ــن تلق ــوم م ــل ي ــه قب ــارة ل آخــر زي
ــا،  ــن عينيه ــوع م ــر الدم ــات وتنهم ــك اللحظ ــر تل ــت تتذك كان
ــي؟( ــا نلتق ــل ترن ــي؟ ه ــی نلتق ــا أخــي مت ــول لنفســها )ي وتق

بهــذه الكلمــات التــي خضبتهــا الدمــوع كانــت أخــت أحمــد 
تخاطــب طيــف ذكــرى أخيهــا الــذي كان كل حياتهــا، لكــن 
ــط  ــن ق ــم تك ــد ل ــت أحم ــي أخ ــن عين ــر م ــي تنهم ــوع الت الدم
دمــوع حســرة ونــدم علــی مــا فعــل أحمــد، فحاشــا هلل أن تنــدم 
أخــت أحمــد علــی مــا فعــل شــقيقها وقــد كانــت أكبــر مشــجعة 
ــدم نفــٌس  ــن. حاشــا هلل أن تن ــى المجاهدي ألخيهــا لانضمــام إل
ــهادة  ــه الش ــال ب ــل ن ــن عم ــا م ــدم أخوه ــا ق ــی م ــة عل مومن

ــل. ــراق الطوي ــم الف ــو أل ــا ه ــن هللا، ولكنم ــي دي ــة ف الكريم
أخــت أحمــد مســلمة، مجاهــدة، صابــرة، فقــدت جميــع أفــراد 
ــا،  ــا وإخوته ــهاد أبويه ــا استش ــام ناظريه ــرتها، ورأت أم أس
ثــم فقــدت بعــد ذلــك أخاهــا األخيــر. األحاســيس كانــت مؤلمــة 
جــداً، لكنهــا مــع إســامها ال تخفــي إنســانيتها وال تخفــي قوتهــا 
وال تكتــم مشــاعرها فــي ظــل الواقــع المؤلــم الــذي يعانــي منــه 

الشــعب األفغانــي.
نعــم كان كاهلهــا مثقــل باألحمــال المضنيــة، فتجــاري الدمــوع 

ولكنهــا ال تيــأس. 
كانــت كثيــراً مــا تدعــو للمجاهديــن، وتتبـّـع أخبــار انتصاراتهم، 
وتفــرح عندمــا تأتيهــا أخبــار االنتصــارات فتنتشــلها مــن كبــوة 
الحــزن وتحصنهــا مــن عتمــة القنــوط. كان قلبهــا ينبــض 
ــاء الفقــدان ووحشــة فــراق أخيهــا، لكنهــا  باإليمــان رغــم عن
كانــت ماضيــة علــى العهــد فــي الثبــات علــی درب الحــق الــذي 

ســار عليــه أخوهــا الشــهيد وأبويهــا وإخوانهــا.
كانــت تناجــي طيــف ذكريــات أخيهــا بلغتهــا االفغانيــة، وتذكرنــا 

بأبيــات الشــاعر العربي:

فأهتــف: يــا ليتنــا نلتقــي كمــا      كــــان باألمــس قبــل األفــــول
ألحكــي إليــك شــجوني وهمــي      فكــم مــن تباريــح هــم ثقيــل!!
ولكنهــا أمنيــات الحنيــن فمـــــا      عــــاد مــن عــاد بعــــد الرحيل

ولكنني رغم هذي الهمــــوم      ورغم التأرجح وســـــط العباب
ورغم الطغاة وما يمكـــرون      ومـا عندهم من صنوف العذاب
فإن المعالم تبدي الطــــريق      وتكشف ما حوله مــــــن ضباب

وألمــح أضــواء فجـــــر جديــد      يــــزلزل أركان جمــع الضــال
وتوقــظ أضــــــواؤه النائميــن      وتنقــذ أرواحهــم مـــــــن كال
وتــورق أغصــان نبــت جديــد      يعــم البطــاح نـــــــــديَّ الظــال

فنَْم هــانئاً يا شقيقي الحـبــيـب      فلن يملك الظلم وقـف المسير
فرغم العناء ســيمضي الجميع     بدرب الكفاح الطويل العســير
فعزم األُباة يزيح الطغـــــــــاة      بــــعون اإللــــه العلي القــــدير

وفــي يــوم مــن األيــام )ولــم يكــن مضــى علــى استشــهاد أحمــد 
أســبوع( ذاع فــي القريــة التــي كانــت أخــت أحمــد تعيــش فيهــا 
فــي بيــت عمهــا الكبيــر فــي الســن خبــر أوجــع أهــل القريــة، 

ــوم  ــك الي ــاء ذل ــتأتي مس ــيات س ــر أن المليش ــث كان الخب حي
وتحاصــر القريــة بذريعــة تجمــع المجاهديــن فيهــا ودعــم 
أهالــي القريــة للمجاهديــن، ومــاكاد الخبــر ينتشــر فــي كل 
ــات المليشــيات المدججــة بالســاح  ــت عرب ــی دخل ــة حت القري
بإطــاق  المليشــيات  عناصــر  وبــدأ  القريــة،  وحاصــرت 
الرصــاص الحــي علــی أهــل القريــة، وأحرقــوا بعــض البيــوت، 
واعتقلــوا الرجــال والنســاء. ســمعت أخــت أحمــد تلــك الويــات 
واآلهــات المدويــة فــي القريــة، فظنّــت أنــه حــان اللقــاء 

ــات: ــا األبي ــي مخيّلته ــت ف ــا، فاح ــا وأخيه بأبويه

هــل تـــرانا نلتــقـي أم أنـــها                    كانت اللقيا على أرض السراب؟
ثم ولَّت وتــاشـــى ظلُّهــــــا        واستحالت ذكــــرياٍت للعـــذاب
هكذا يســأل قلــبي كــلمــــا          طــالت األيـام من بعـــد الغياب
فــإذا طيفـــك يرنـــو باســـماً       وكأنــي فــي اســتماع للجـــواب
أولـم نمِض على الدرب مـعاً             كي يعـود الخـير لأرض اليباب
فمضينا في طريـــق شائـــك        نتخلى فيـــه عن كـــــل الرغاب
ودفنَّا الشـــوق في أعماقنـــا       ومضينا في رضـــاء واحتساب
قد تعاهـدنا على الســير معــاً                ثم عــاجـــلت ُمجيباً للذهـــــــاب
حـــــين نــــــاداك ربٌّ منعـــٌم      لحياة فــــي جـــــــنان ورحــــاب
ولقـاء فـــي نعيــــم دائــــم       بجــــنود هللا مرحى بالصحــاب
قدَّموا األرواح والعمـر فـدا      مستجيبين على غــير ارتيـــاب
فليُعد قلبك مـــن غــفــــاتـه            فلقـــاء الخـــلــد في تلك الرحاب
ــــات عتـــاب أيها الراحل عذًرا في شكاتي            فإلى طيـــــفـــك أنَـّ
قد تركت القلب يدمي مثقاً    تائهاً في الليل في عمق الضباب
وإذ أطـــوي وحيــداً حائــــراً      أقطــع الــدرب طويــاً فــي اكتئاب

وبينمــا كانــت شــاردة بخيالهــا، إذ بالمليشــيات يقتحمــون منزل 
ــزل، إال أن  ــا المن ــد زواي ــي أح ــأت ف ــد اختب ــت ق ــا، وكان عمه
المليشــيات تمكنــوا مــن العثــور عليهــا وســحبوها إلــى ســاحة 
واســعة مــع ســائر النســاء الرجــال الذيــن اعتقلوهــم. فأمرهــم 
المليشــيات بركــوب الســيارات والعربــات فركــب الجميــع، 
ــدو  ــمح للع ــم تس ــت ول ــت وصرخ ــهيد امتنع ــت الش ــن أخ ولك
أن يعتقلهــا، ألنهــا عاهــدت أخاهــا قبــل ذلــك بعــدم االستســام 

ــة أســرتها. لقتل

غير أني ســــوف أمـــضي مثلما      كنت تلقـاني في وجه الصعاب
سوف يمضي الرأس مرفوعاً فا      يرتضي ضعفًا بقول أو جواب
سوف تحذوني دمـــاء عابقــــات      قــــد أنارت كل فـٍج للذهــــاب

امتنعــت أخــت أحمــد مــن أن تركــب فــي العربــة وصفعــت 
ــى  ــاص عل ــق الرص ــل فأطل ــب العمي ــار غض ــا أث ــل، مم العمي
إلــی استشــهادها نحســبها شــهيدة وهللا  أدی  رأســها ممــا 

حســيبها. 
إنــه اإليمــان الــذي يُحيــي شــعلة القلــوب فــا تنطفــىء، ويُحيــي 
ــروح  ــتعلي بال ــأس، ويس ــات الي ــن ظلم ــا م ــوس ويحميه النف
ــاة فــي اآلخــرة، التــي هــي دار  عــن المــادة، فتستشــرف الحي
ــة.  ــدة واثق ــدرب بخطــی وئي ــی ال ــب عل ــرار، فيمضــي القل الق
لقــد مضــت أخــت أحمــد إلــی لقــاء هللا -بــإذن هللا- وإلــى 
ــد اســتجاب هللا  ــن، وق ــاء أخيهــا وأبويهــا وأخوتهــا الراحلي لق

ــا هللا. ــا، رحمه دعاءه
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بينمــا يقضــي أشــرف غنــي وعبــدهللا زعمــاء ائتــاف الوحــدة 
)الوحشــة( الوطنيــة وقتهمــا فــي أميــركا، تــدور عجلــة الظلــم 
والطغيــان مــن قبــل جنــود النيتــو، وأذنابهــم العمــاء فــي 

معظــم أنحــاء البــاد.
ــاء  ــائر الزعم ــري وس ــون كي ــع ج ــون م ــن يرتع ــك الذي فأولئ
ــت األبيــض وبســاتينه، ال تخالهــم أصــا  ــي البي ــن ف األميركيي
ذاهبــون ألجــل مصالــح الشــعب، أو أنهــم عابئــون بهــّم وألــم 

ــي. الشــعب األفغان
ــياحة،  ــان لس ــا ذاهب ــت أنهم ــا، لظنن ــى حالهم ــرت إل ــو نظ ول
أو أنهمــا اســتطابا ربيــع الطقــس األمريكــي فــي هــذا الوقــت، 
فهمــا مشــغوالن عــن همــوم الشــعب وغمومــه، يســيحون 
وحكومــة  دولــة  لهــم  وكأن  أســيادهم،  بمعيــة  ويتنزهــون 
مســتقلة، وال شــغل لهــم إال التقــاط الصــور التذكاريــة مــع 

الزعمــاء األميركييــن والغيــر.
ومــع األســف أن هــؤالء يتاعبــون بمصيــر الشــعب األفغانــي 
أكثــر مــن أي وقــت مضــى. وال نعــرف فــي التاريــخ المعاصــر 
ــي  ــين مختلف ــد رئيس ــون لبل ــم أن يك ــن العال ــة م ــي أي بقع ف
العرقيــة فــي الرئاســة، وأن يتقاســما الحكــم بالنصــف، وال 
ــزل وينصــب اآلخــر،  ــا يع ــم فيم ــا حــق التكل ــكل منهم ــون ل يك
ولكــن ال غرابــة بمــا تأتــي بــه الديموقراطيــة الغربيــة فــي 
البــاد المحتلــة مــن عجائــب، فهــي التــي تظهــر المهزلــة 
ــة  ــة والجريم ــار، والخيان ــي واالزده والمســخرة بمظهــر الرق
ــي  ــإن أشــرف غن ــى هــذا، ف ــوالء واإلخــاص. وعل بمظهــر ال
وعبــدهللا ال رأي لهمــا حتــى فــي نــوع الطعــام الــذي يتناوالنــه؛ 
بــل ســيدهما أوبامــا يُملــي عليهمــا مــا يتنــاوالن، ويأمرهمــا بما 

ــؤالء. ــا لأســف له ــا. في ــار منهم ــد دون أي اختي يري

ــي  ــؤالء ف ــا ه ــي يقضيه ــي الت ــام والليال ــك األي ــس تل ــي نف فف
زيارتهــم إلــى أميــركا، يمــوج الظلــم والطغيــان فــي شــتى 
أصقــاع البــاد، ويجــول الكفــر ويصــول ويعيــث فســاداً ودمــاراً 
كيفمــا يشــاء فــي البــاد، ويُنفــذ كل حكــم ودســتور غيــر 
ــد  ــات، ال أح ــان اآلالم واآله ــي األفغ ــام، ويقاس ــتور اإلس دس
يســأل المجــرم وال الســارق وال القاطــع عمــا اقتــرف. صرخــات 

وآهــات للمواطنيــن يســتغيثون والمغيــث، يســتنجدون ومــا 
ــب. مــن مجي

ياترى! من ذا الذي يوقف هذه المظالم الشنيعة الفظيعة؟
هل بإمكان من هو غارق قي الفساد أن يقف ضد الفساد؟

أم هل يوقف الظلم من يداه ملطخة بالمظالم واإلجرام؟
ومــاذا يتوقــع مــن العبيــد الذيــن هــم رهــن إشــارة أســيادهم وال 

خيــار لهــم؟
ــي ســبيل المناصــب  ــاد ف ــن باعــوا الب ــن الذي ــع م ــل يُتوق وه
والكراســي البخيســة أن ينقــذوا المظلوميــن والمنكوبيــن؟ كا 

وألــف حاشــا.

فيــا لأســف لهــؤالء المتنّزهيــن، ذوي الرتب العاليــة، واأللقاب 
المــزورة، الفرحيــن بمناصبهــم فــي الســلطة والحكــم، الظانيــن 
بــأن مقاليــد الحكــم بأيديهــم، وهــم فــي الحقيقــة واهمــون 
ــم،  ــرب له ــاء الغ ــا زعم ــي يضحكه ــكات الت ــون، فالضح جاهل
تكــون أفعــال جنودهــم فــي أفغانســتان علــى عكــس ذلــك تمامــاً، 
فجنودهــم فــي كل لحظــة ودقيقــة يرتكبــون المظالــم والمجــازر 

بحــق الشــعب المســتضعف.
فيــا لأســف لهــؤالء المنشــغلين بالتقــاط الصــور التذكاريــة مــع 
ــي أفغانســتان  ــم ف ــن انشــغل جنوده ــي حي ــركا، ف ــاء أمي زعم

بالتقــاط الصــور التذكاريــة مــع أشــاء القتلــى مــن األفغــان. 
وفــي الوقــت الــذي يعقــد فــي الزعمــاء األمريكييــن مؤتمراتهــم 
أفغانســتان  فــي  جنودهــم  يقــوم  وغيــن،  لعيــن  اإلعاميــة 
بممارســة هوايتهــم فــي قتــل األبريــاء وارتــكاب المجــازر 
البشــعة والقصــف الجنونــي الجبــان ليتســبّبوا بحــداد عــام 

ــن. ــرى الوط ــداد ث ــى امت عل

أن  العلــى  وصفاتــه  الحســنى  بأســمائه  تعالــى  هللا  نســأل 
ــن  ــن وبراث ــب اليهــود الضالي ــة المســلمة مــن مخال ــذ األم ينق
النصــارى المضليــن، ويرحــم الشــعب األفغانــي المنكــوب ويمن 
عليهــم بإقامــة حكومــة عادلــة مســتقلة إســامية. ومــا ذلــک 

ــز. ــی هللا بعزي عل
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إن هلل تعالــى فــي كل زمــان رجــال عظــام ينصــرون دينــه، 
ــذرون حياتهــم كلهــا  ــه، ويقيمــون شــريعته، وين ــون كلمت ويعل
فــي ســبيله. رجــال أفــذاذ، ال يشــابهون أهــل زمانهــم، وال 
يذوبــون فــي حوامــض الدنيــا وفتنهــا ومغرياتهــا مهمــا تزيّنــت 
ــة«  ــم »الجاهلي ــي خض ــون ف ــل، وال يتيه ــكل رداء جمي ــم ب له
المتاطــم، راســخون كالجبــال ال يتضعضعــون عــن الحــق الــذي 
عّرفهــم ربهــم إيــاه، رجــال ســائرون فــي درب الفــاح الطويــل 
غيــر عابئيــن بوعــورة الطريــق وال بالمتســاقطين علــى جنباتــه 
ــى  ــير إل ــن المس ــون ع ــون وال يكفّ ــالكين، ال يكلّ ــة الس وال بقلّ
أن يصلــوا إلــى مرامهــم فــي فــردوٍس ســقفها عــرش الرحمــن 

ــان. ــم المنّ الكري
ــدة  ــدة متوقّ ــاً جدي ــامية روح ــة اإلس ــي األم ــون ف ــال يبعث رج
قمــم  إلــى  الهــوان  قــاع  مــن  وينتشــلونها  اإليمــان،  بنــور 
ــذل  ــادرة بالب ــواج ه ــى أم ــد إل ــا الراك ــون ماءه ــزة، ويحيل الع
والعطــاء والتأثيــر. رجــال امتزجــت فــي قلوبهــم نســائم الرحمــة 
بالمؤمنيــن وريــاح الشــدة علــى الكافريــن، يلقــي هللا عــز وجــل 
ــي  ــم ف ــب منه ــذف الرع ــق، ويق ــل الح ــوب أه ــي قل ــم ف محبته
ــي طالمــا  ــاب الت ــن بهــم األرض اليب ــوب أهــل الباطــل، ويزيّ قل

ــم. ــر جحافله ــم وهدي ــن كلماته ــم ورني ــع أقدامه ــتاقت لوق اش

ــه  ــد -حفظ ــر المجاه ــد عم ــا محم ــال الم ــر الرج ــب أمي وأحس
ــرة الطيّبــة فــي زماننــا وال  هللا وثبّتــه- أحــد أولئــك النــدرة الخيّ
نزكيــه علــى هللا. لقــد ملــك حــب أميــر المؤمنيــن على المســلمين 
قلوبهــم، كيــف ال وهــو األميــر األبــّي الــذي قــال بعــزة المؤمــن 
ــعة،  ــوهاء البش ــوه الش ــي الوج ــاِء- ف ــِف بال ــم يكت »كا« -ول
وجــوه الطغــاة الصليبييــن األجــاف يــوم كانــت آالف الــرؤوس 
ــر  ــي طوابي ــة بمحــظ إرادتهــا وتصطــف ف تطأطــئ لهــم طواعي

الخــدم والرقيــق لتــؤدي فــروض العبوديــة والــوالء.
ــكاً،  ــداً محن ــراً، وقائ ــاً ماه ــاد، رامي ــزم والجه ــاً للع ــاه أخ أحببن
يُْصلِــي حشــود الشــيوعية الحمــراء بنــار قذائفــه لتتحــّرق 

جســومهم وأكبادهــم غيظــاً زعافــاً وموتــاً زؤامــاً.
أحببنــاه عالمــاً عامــاً بمــا علــم، جامعــاً بيــن المــداد والســنان، 
وملبيـّـا لنــداءي حــّي علــى الفــاح وحــّي علــى الكفــاح معــاً، لــم 
يلبــي األولــى ويصــم أذنــاه عــن أختهــا فيكــون مــن الجماهيــر 
القاعــدة المتفّرجــة علــى الباطــل وهــو يجهــز علــى الحــق، ولــم 

يفعــل العكــس فيكــون مــن الذيــن يعملــون بالجهــل والهــوى.
أحببنــاه أميــراً للمؤمنيــن، عامــاً بشــريعة اإلســام الســمحاء، 
مقتفيــاً أثــر الصحــب األطهــار والســلف األبــرار، محّكمــاً لشــرع 
الرحمــن علــى األقربيــن واألبعديــن دونمــا تمييــز، حاكمــاً لبــاده 
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بالحكمــة والحنكــة، ناصــراً لإلســام ولقضايــا المســلمين رغــم 
المحــن واالبتــاءات وقلــة ذات اليــد.

ــم،  ــراً لكبيره ــم، موقّ ــى ضعيفه ــاً عل ــاً للشــعب حاني ــاه أب أحببن
مجــّاً لعالِمهــم، معلّمــاً لجاهلهــم، حامــاً آلمالهــم وآالمهــم، 

ــداً. ــق أح ــي الح ــي ف ــم، وال يُحاب ــاس منازله ــزل الن ين
أحببنــاه مؤمنــاً صابــراً محتســباً عنــد الكلــِم والفقــد، ومتواضعــاّ 
زاهــداً لــم يفنــي عمــره فــي طلــب لعاعــة الدنيــا. أحببنــاه صلبــاً 

عنيــداً علــى األعــداِء، هيّنــاً ليّنــاً إلخوتــه المســلمين.

ــدرة  ــخ -إال الن ــّر التاري ــى م ــوك عل ــكام والمل ــتهر الح ــد اش لق
ــعب  ــى الش ــي عل ــطوة والتعال ــة والس ــم والغلظ ــادرة- بالظل الن
وقهــره واالشــتغال بالشــهوات وتوافــه األمــور وتضييــع المــال 
والعمــر والديــن فــي المكــروه إن لــم يكــن فــي المحــرم. وغالبــاً 
مــا يتظاهــر أفراد الشــعب بمســايرة الحاكــم الظالم درءاً لتســلطه 
ــون )باســتثناء  ــه كاره ــرارة نفوســهم- ل ــي ق ــم -ف ــه وه وظلم
الحاجــة  حاســة  سادســة:  حاســة  يملكــون  الذيــن  أولئــك 
لاســتعباد واإلذالل(، وكثيــراً مــا يرفــع اإلمــام فــي الصــاة يديــه 
ــه  ــون خلف ــع المأموم ــة ويرف ــم الطاغي ــاء للحاك ــاً بالدع ُمكره
أيديهــم متظاهريــن بالتأميــن، وفــي دواخلهــم براكيــن تغلــي مــن 
الغضــب ســتثور ســاعة مــا يــأذن هللا لهــا بالثــوران، ولســان كل 

ــا فإنــه ال يعجــزك. واحــد منهــم: اللهــم عليــك بحاكمن
ــي  ــة ف ــود البتّ ــا وج ــس له ــة لي ــة القاتم ــورة البائس ــذه الص ه
فــي  فالراعــي  أفغانســتان اإلســامية،  إمــارة  قلــوب شــعب 
ــاً  خنــدق الرعيــة يجاهــدون جميعــاً فــي ســبيل هللا عــدواً معتدي
مجرمــاً ســفّاكاً للدمــاء البريئــة، فقيــادة اإلمــارة اإلســامية 
نــار  األفغانــي، نضجــت علــى  الشــعب  أعمــاق  مــن  نابعــة 
االبتــاءات والمحــن، واشــتّد عودهــا وقــوي بالصبــر والجلــد. 
ومحبــة الشــعب األفغانــي األبــي المجاهــد لقيادتــه فــي اإلمــارة 
اإلســامية، محبــة صادقــة نابعــة مــن صميــم كيانــه، ال يشــوبها 
أو يعّكــر صفوهــا الترهيــب أو الترغيــب، بــل هــي جــزء ال يتجزأ 
مــن عقيدتــه ودينــه. وعندمــا يرفــع الواحــد مــن الشــعب يديــه 
ــانه  ــج لس ــابق له ــه تس ــات قلب ــن فدق ــر المؤمني ــاء ألمي بالدع
ــذي  ــه ال ــى أن يرمق ــو ال يخش ــرع وه ــو ويتض ــاء، يدع بالدع
بجانبــه شــزراً: أن كــّف أيهــا الــكاذب المنافــق!، وال يطمــع فــي 
منصــب أو يخــاف مــن ظلــم، وكيــف يطمــع فــي منصــب واألميــر 
ــم  ــن ظل ــاف م ــف يخ ــيء، أو كي ــي ش ــعبه ف ــن ش ــز ع ال يتمي
واألميــر هــو الــذي يدفــع عــن شــعبه ظلــم المعتديــن المجرميــن 

بــكل مــا يملــك!.

كيــف ال يغــزو أميــر المؤمنيــن بمحبتــه قلــوب األمــة اإلســامية 
ــون عــزة المســلم  ــف تك ــاً كي ــا عملي ــذي أران ــو ال ــاء، وه جمع

المستمســك بحبــل هللا المتيــن أمــام شــراذم الكافريــن؟!
أفــا تتشــبع أرواحنــا بمحبــة األميــر النبيــل الــذي ســاومته أمــم 
الكفــر ومنظماتــه لإلبقــاء علــى أصنــام بــوذا مقابــل 250 مليــون 
دوالر تســلمها إيــاه، فــكان رده الــذي لــن ينســاه التاريــخ: )ألن 
أُنــادى يــوم القيامــة بهــادم األوثــان خيــٌر مــن أن أُنــادى ببائــع 
األوثــان(، وهــو الــذي كان فــي وســعه قبــول العــرض المغــري 
ببــال مرتــاح وضميــر هانــئ! خاصــة مع تكالــب األمــم وتداعيها 
ــة عــن المضــي فــي تحطيــم تلــك األصنــام.  إلثنــاء إمارتــه الفتيّ
ــى  ــك عل ــذي حمل ــل، مال ــر الشــهم النبي ــا األمي ــا أيه ــا ي فأخبرن

ذلــك الــرد الممتــلء عــزة وإبــاء غيــر آبــٍه بماييــن الــدوالرات 
ــة  ــم تتاجــر بقضي ــَم ل ــه؟ ولِ ــا دين ــا مــن أجله ــع بعضن ــي يبي الت
شــعبك؟ أمــا كان فــي وســعك أن تطــوف بالبيــت األبيــض كمــا 
بروجهــم ويشــيدوا  ليبنــوا  والدمــاء  الحــروب  تجــار  يفعــل 
قصورهــم علــى أحــام المســتضعفين وجثــث األطفــال الرّضــع؟ 
مالــذي منعــك مــن أن تســير فــي ركبهــم وتكــون مثلهــم فتمتلــك 
المنتجعــات الســياحية فــي بــاد أوروبــا وتكــون لــك الطائــرات 
ــا  ــا ي ــرة؟ حدثن ــة والقصــور العام ــيارات الفاره الخاصــة والس

أيهــا األميــر النبيــل مالــذي منعــك مــن فعــل ذلــك كلــه؟
وحيــن غــزت األمــم الصليبيــة مأســدتك، وحشــدت الحشــود 
مــن كل صقــع فــي األرض، وتداعــت أكثــر مــن 42 دميــة مــن 
ــت شــامخاً  ــى حــرب أرض اإلســام، وقف ــة عل ــى األمريكي الُدم
كالطــود لــم تهتــّز منــك شــعرة واحــدة، ومــا زدت عــن قولــك: 
)أيهــا المســلمون اعلمــوا أن ســنة هللا تعالــى فــي الكــون أنــه إذا 
التقــى الحــق والباطــل فــي لقــاء مصيــري محتــوم فــإن هللا عــز 
وجــل ينصــر جنــده وأوليــاءه، فقــد نصــر هللا نبيــه موســى عليــه 
الســام وقومــه المســتضعفين علــى فرعــون الطاغيــة، ونصــر 
ــة  ــي وقع ــش ف ــار قري ــى كف ــه الصــاة والســام عل ــد علي محم
بــدر الكبــرى وغــزوة األحــزاب، ونصــر المســلمين الصادقيــن 
بقيــادة المضفــر قطــز علــى التتــار الباغيــن، وهــا نحــن اليــوم 
فــي لقائنــا المصيــري مــع قــوى العالــم أجمــع كافرهــم ومنافقهــم 
نعيــش أيامــاً حاســمة تتمخــض بنصــر مبيــن لإلســام وأهلــه إن 

شــاء هللا.
وإننــا نعلــن للعالــم أجمــع أنـّـا إن شــاء هللا لــن نســتكين ولــن نلين 
ــا إحــدى الحســنيين  ــى يكــون لن ــاري حت ــإذن هللا الب وســنثبت ب
إمــا النصــر أو الشــهادة، فأبشــروا يــا أهــل اإلســام واعلمــوا أن 
بــوادر النصــر قــد الحــت فــي األفــق، ومــع اشــتداد األمــور يأتــي 

الفــرج والنصــر العظيــم مــن القــوي العزيــز(
فحّدثنــا أيهــا الكريــم الشــهم لـِـَم لــم تُســالم أمــم الكفــر ولــم تُذعــن 
ــَم لــم تقــل أنــي فــي موضــع ضعــف، تخلــى عنــي  لمطالبهــم؟ لِ
فيــه القريــب والبعيــد وال بــأس فــي أن اُداهــن هــؤالء الكافريــن 
ــل بعــض  ــل والزال يفع ــا فع ــط كم ــون، بالضب ــذ كل مايطلب وأنف

الخائنيــن لدينهــم وألمتهــم فــي عصرنــا؟
أمــا كان فــي مقــدورك يــا أيهــا األميــر الفاضــل أن تلبـّـي مــا كان 
يحلــم بــه ويتمنــاه عبــاد الصليــب فــي واشــنطن ولنــدن، علــى 
ــك كل  ــة وتمل ــام الفلكي ــة ذات األرق ــابات البنكي ــك الحس أن تمل
مايتمنــاه بشــر فــي هــذه الدنيــا، فلـِـَم وضعــت كل تلــك المغريــات 
تحــت قدمــك ومضيــت ثابتــاً علــى مبادئــك، لــم تزحزحــك عنهــا 

ال مغريــات وال تهديــدات؟!
إنــي ألعلــم وأوقــن أنــه كان يســعك أيهــا الفاضــل النبيــل تقديــم 
ــه  ــا كان يطلب ــر مم ــر بكثي ــل وأكث ــاءات ب ــازالت واإلم كل التن
الكافــرون، غيــر أن الــذي حملــك علــى االســتعاء علــى شــراذم 
الكفــر وأذنابهــم هــو شــيء راٍق جــداً يســتعصي علــى الملّوثيــن 

وفقــراء الضميــر والشــعور أن يعــوه أو يعقلــوه. 
ــا  ــلمين الم ــاج رؤوس المس ــن وت ــر المؤمني ــظ أمي ــم احف الله
ــده بنصــرك وتوفيقــك وعونــك  محمــد عمــر المجاهــد، اللهــم أيّ
ومعيّتــك، اللهــم ارفــع شــأنه فــي الداريــن، وثبّتــه علــى الحــق 
تحــب  لمــا  ووفقــه  عنــه  ارض  اللهــم  المبيــن،  والصــراط 
ــر آجــا  ــارة اإلســامية عاجــاً غي وترضــى، اللهــم وأعــد اإلم
حاكمــة علــى كامــل أرض أفغانســتان فــي ظلــه بشــريعة القــرآن.
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ــام 2015م شــهراً لانتصــارات والفتوحــات  ــل لع ــد كان شــهر أبري لق
ــرة  ــق كثي ــوا مناط ــدون أن يفتح ــتطاع المجاه ــث اس ــن، حي للمجاهدي
ويطهروهــا مــن لــوث العــدّو بشــكل لــم يكــن فــي حســبانهم فــي 
الســنوات المنصرمــة. الهجمــات المتتاليــة علــى ثكنــات العــدّو، وفتــح 
المحليــة  والفضائــح  البــاد،  المهمــة شــمالي  العســكرية  المراكــز 
والدوليــة لــإلدارة العميلــة وغيرهــا مــن األمــور الهامــة األخــرى ممــا 

ــر. ــذا التقري ــي ه ــنتناوله ف س

خسائر العدّو المحتّل:
ــرى الوطــن وإخائهــم  ــن مــن ث ــرار آالف المحتلي ــى الرغــم مــن ف عل
الكبــرى،  القواعــد  بعــض  فــي  وانحصارهــم  والثكنــات  للقواعــد 
ــن  ــات المجاهدي ــن ضرب ــأى ع ــي من ــن ف ــم يك ــل ل ــدّو المحت إال أن الع
ــم  ــات، ولكنه ــي األرواح والمادي ــة ف ــائر الفادح ــببها الخس ــد بس ليتكب
ــة بســبب اســتراتيجيتهم  ــة كامل ــراف بالحقيق ــى االعت ال يجــرؤون عل

الحربيــة المهزومــة.
ــود العــدو عــدد  ــل مــن جن ــه قُت ــى أن ــوق بهــا تشــير إل ــر الموث التقاري
كبيــر فــي شــهر أبريــل، إال أنــه لــم يعتــرف ســوى بمقتــل واحــد منهــم 
فحســب. وعلــى هــذا يصــل عــدد قتلــى العــدّو اإلجمالــي طيلــة أعــوام 
االحتــال إلــى 3487 قتيــاً، غيــر أن الحقيقــة التــي ال يختلــف عليهــا 
ــه العــدو مــن عــدد قتــاه ال يصــل عشــر  ــان هــي أن مــا يعتــرف ب اثن

معشــار مــا يــدور علــى الســاحة األفغانيــة مــن خســائره.

الخسائر في صفوف العماء:
مــع مضــي كل يــوم تــزداد قــوة المجاهديــن بفضــل هللا، وتــزداد 
ــيادهم  ــن أس ــر م ــرار كثي ــد ف ــة بع ــاء، خاص ــائر العم ــا خس بازدياده
المحتليــن. كمــا ال يــكاد يخلــو يــوم مــن مصــرع العشــرات مــن المحتلين 
بأيــدي المجاهديــن. وليــس بوســعنا فــي هــذه العجالــة أن نأتــي علــى 
ــن،  ــل المجاهدي ــن قب ــل م ــدّو العمي ــا الع ــي تكبده ــائر الت ــع الخس جمي

ــا ســنذكر بعــض هــذه الخســائر بإيجــاز: ــر أن غي
ففــي يــوم األربعــاء 1 مــن شــهر أبريــل عثــر علــى جثــة قائــد شــهير 
ــك  ــة جريش ــن مديري ــد أم ــل قائ ــد قُت ــي الغ ــر، وف ــي لوج ــيا ف للمليش

ــه. ــدون ل ــه المجاه ــم زرع ــراء لغ ــد ج ــة هلمن بوالي
وفــي يــوم اإلثنيــن 6 مــن أبريــل قُتــل قائــد و 3 مــن حراســه فــي مديرية 
أحمدخيــل بواليــة بكتيــا. وفــي اليــوم ذاتــه قُتــل 7 مــن الشــرطة علــى 
إثــر انفجــار لغــم عليهــم فــي مديريــة قــره بــاغ بواليــة كابــول. وفــي 
حادثــة مشــابهة قُتــل 3 مــن قــادة العــدّو فــي اليــوم ذاتــه بواليــة بغــان.

كمــا قُتــل يــوم الســبت 11 مــن أبريــل المســؤول المالــي واإلداري 
لواليــة ميــدان وردك.

ــام  ــد الع ــدون القائ ــتهدف المجاه ــل اس ــن أبري ــس 16 م ــوم الخمي وي

ملحوظــة: يُكتفــی فــي هــذا التقريــر باإلشــارة إلــی 
الحــوادث والخســائر التــي يتــم االعتــراف بهــا مــن 
قبــل العــدّو نفســه، أّمــا اإلحصــاءات الدقيقــة فيمكــن 
اإلســامية  اإلمــارة  موقــع  إلــى  فيهــا  الرجــوع 

ــة األخــری. ــة الموثق ــع اإلخباري والمواق
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بقلم: أحمد الفارسي
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مديريــة  فــي  للمليشــيا 
ــة  ــوت بوالي ــي ك بت

ر  هــا ننجر
ه  و د ر فــأ

 . قتيــاً
وفــي 

م  يــو
األربعــاء 

مــن   22
قُتــل  أبريــل 

االدعــاء  معــاون 
ــة  ــس الوالي ــي نف العســكري ف

. ة ر كــو لمذ ا
وفــي يــوم األحــد 26 مــن أبريــل قُتــل قائــد األمــن لواليــة 
ــب  ــل نائ ــوم نفســه قُت ــي الي ــي هجــوم مســلح. وف أروزجــان ف
الجنــرال عبدالــرازق القائــد األمنــي لواليــة قندهــار. وفــي الغــد 
قُتــل 4 مــن موظفــي اإلدارة األمنيــة العميلــة فــي واليــة كابــول.

عمليات خيبر وعزم:
لقــد كانــت عمليــات خيبــر جحيمــاً علــى األعــداء وحققــت مــن 
المكتســبات الشــيء الكثيــر، وقــد انتهــت يــوم األربعــاء 22 مــن 

أبريــل، وبــدأت عمليــات جديــدة باســم »عمليــات العــزم«.

المكتسبات المهمة لعمليات خيبر والعزم:
تــم اســتهداف مبنــى االســتئناف بواليــة بلــخ يــوم الخميــس 9 
ــل وجــرح  ــن، فقت ــن المجاهدي ــل جماعــة م ــن قب ــل م ــن أبري م
جــراء ذلــك 60 مــن المحققيــن والموظفيــن فــي هــذه اإلدارة، 
ــيئة  ــاء الس ــة العم ــى معامل ــة رداً عل ــذه العملي ــت ه ــد كان وق

ــة. لأســرى فــي هــذه الوالي
وفــي الغــد دمــر المجاهــدون -جــراء عمليــة استشــهادية- 

دبابتيــن للعــدّو، وقُتــل مــن فيهمــا مــن أفــراد العــدو.
ــل شــّن المجاهــدون األبطــال  ــة 10 مــن أبري ــوم الجمع ــي ي وف
هجومــاً نوعيــاً علــى قافلــة للمحتليــن ودمــروا دبابتيــن للعــدّو 

ــل جميــع مــن فيهمــا مــن الجنــود المحتليــن. وقُت
وخــال هــذا الشــهر شــهدت واليــة بدخشــان هجمــات بطوليــة 
للمجاهديــن حققــوا فيهــا مكتســبات باهــرة، منهــا: فتــح 9 مــن 

ثكنــات وقواعــد العــدّو، ومقتــل وجــرح  14 مــن جنــوده.
وفــي الغــد هاجــم المجاهــدون مديريــة جــرم فــي هــذه الواليــة 

فقتــل جــراء ذلــك عشــرات مــن جنــود العــدو.
وضمــن سلســلة عمليــات خيبــر، شــّن المجاهــدون هجومــاً 
يــوم اإلثنيــن 13 أبريــل علــى مديريــة ســنجين بواليــة هلمنــد 
ــود  ــن جن ــوا عشــرات م ــدّو، وقتل ــات الع ــن ثكن وفتحــوا 32 م

ــاً. ــم 25 ضباط ــا فيه ــدو بم الع

ــذه  ــن ه ــبوع م ــد أس وبع
الغــزوات المباركــة 
-وعلــى وجــه 
يــد  لتحد ا
م  يــو

حــد  أل ا
مــن   19
هاجــم  أبريــل- 
المجاهــدون القاعــدة 
األمنيــة األولى في لشــكرجاه، 

فادحــة. خســائر  األعــداء  وكبّــدوا 
وبعــد يوميــن مــن ذلــك أعلنــت اإلمــارة اإلســامية عــن انطــاق 
ــد  ــع، وق ــيء الربي ــع مج ــزم« م ــم » الع ــدة باس ــات جدي عملي
بــدأت هــذه العمليــة يــوم الجمعــة 24 مــن أبريــل. وقــد كان أول 
ــرات  ــنت عش ــث ُش ــاً حي ــاً ناجح ــات يوم ــذه العملي ــي ه ــوم ف ي

ــى األعــداء ترنحــت منهــا أعطــاف العــدو. الهجمــات عل
ــر المجاهــدون  ــات المباركــة، طّه وضمــن سلســلة هــذه العملي
األبطــال يــوم الســبت 25 مــن أبريــل مــا يقــارب 21 ثكنــة 
ــل عــن 55 مــن رجــال  ــا ال يق ــوث األعــداء، وأســروا م مــن ل

المليشــيا.
ــاء عــن ســقوط  ــادت األنب ــات أف وبعــد يوميــن مــن هــذه العملي
ــن،  ــدي المجاهدي ــة بأي ــذه الوالي ــي ه ــام صاحــب ف ــة إم مديري
وفــي نفــس اليــوم اعتــرف مديــر هــذه المديريــة بانقطــاع 

ــن. ــود األم ــن جن ــع 500 م ــم م تواصله
وفــي يــوم اإلثنيــن 28 مــن أبريــل اعتــرف شــهود عيــان بــأن 
المجاهديــن ســيطروا علــى %65 مــن مناطــق واليــة قنــدوز.
وقــد أغاضــت مكتســبات المجاهديــن هــذه األعــداء المحتليــن، 
فصبّــوا جــام غضبهــم فــي يــوم الخميــس 30 مــن أبريــل علــى 
األهالــي األبريــاء، حيــث قصفوهــم قصفــاً عنيفــاً، دمــروا فيــه 

عشــرات البيــوت، وقتلــوا عــدد مــن المدنييــن.
وضمــن هــذه العمليــات المباركــة، اعتــرف العــدو بــأن هجمــات 
المجاهديــن الشــديدة نُفــذت يــوم الجمعــة 24 مــن أبريــل علــى 
ــك خســائر فادحــة  ــد األعــداء خــال ذل ــدّو، فتكب ــز للع 12 مرك

فــي األرواح والمعــدات.
ــن  ــة ضم ــة مبارك ــذت عملي ــهر، نف ــذا الش ــام ه ــر أي ــي آخ وف
سلســلة عمليــات »العــزم« علــى مديريــة دامــان بواليــة قندهــار 
علــى الجنــود المحتليــن فقتــل جراءهــا مــا ال يقــل عــن 11 مــن 

المحتليــن.
وقــد تكبــد العــدّو فــي هــذه العمليــة خســائر ماليــة فادحــة، منهــا 
ــن عشــرات الســيارات واألســلحة المختلفــة،  ــام المجاهدي اغتن
ــوم  ــدّو ي ــن للع ــا اســتطاع المجاهــدون أن يســقطوا مرحيتي كم
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األحــد 26 مــن أبريــل فــي مديريــة جــرم بواليــة بدخشــان.

االعتراف بقوة المجاهدين المتصاعدة:
لقــد اضطــّر العــدّو المحلــي واألجنبــي منــذ ســنوات أن يعتــرف 
واألخــرى  الفينــة  وبيــن  المتصاعــدة،  المجاهديــن  بقــوة 
يعترفــون بذلــك مضطريــن رغــم أنوفهــم، فقــد اعتــرف العمــاء 
فــي القصــر الرئاســي بــأن نشــاطات المجاهديــن اإلعاميــة قــد 

ــم. ــت مضاجعه ــم وأقض أقلقته
ــاس  ــأن الن ــل ب ــن أبري ــي 7 م ــل ف ــي العمي ــرف الوال ــا اعت كم
يلتحقــون بصفــوف المجاهديــن باســتمرار، وأردف قائــاً بــأن 
جنودنــا فــي الجيــش أصبحــوا بصفــوف المجاهديــن ويقاتلــون 

ضدنــا.
وفــي يــوم الجمعــة 7 مــن أبريــل، اعتــرف القائــد األمنــي لواليــة 
ــن هــو مســاعدة شــيوخ  ــأن ســبب نجــاح المجاهدي بدخشــان ب

القبائــل والنــاس لهــم.
وفــي يــوم الســبت 15 مــن أبريــل اعتــرف رئيــس مجلــس 
ــاد  ــة شــمالي الب ــأن مراكــز الوالي ــة ب ــإلدارة العميل الشــيوخ ل

ــن. ــار المجاهدي ــت حص تح
وصــّرح أحــد أعضــاء مجلــس الشــيوخ يــوم األربعــاء بــأن 
ــي  ــن الشــمس ف ــدوز صــار أظهــر م ــي قن ــن ف ــوذ المجاهدي نف

ــماء. ــد الس كب

اضطهاد الشعب ونفوره من المحتلين وعمائهم:
يعانــي المســلمون األفغــان يوميــاً الكثيــر مــن الجرائــم والمظالــم 
ــور  ــى النف ــا يحملهــم عل ــدو، مم ــي حقهــم الع ــا ف ــي يرتكبه الت

منــه.
ففــي 4 مــن أبريــل، اجتمــع متظاهــرون غاضبــون ينــددون 
بجرائــم المليشــيا، حيــث حملــوا علــى أكتافهــم جســدا شــهيدين 
مــن المواطنيــن األبريــاء، وكانــوا يــرددون شــعارات ضــد 
ــاس  ــّدد الن ــن ن ــك بيومي ــد ذل ــة. وبع ــة العميل ــي والحكوم الوال
ــة،  ــل بســرقات العمــاء ووحشــيتهم فــي الوالي ــة زاب فــي والي
فــرد العمــاء بإطــاق نــار عشــوائي استشــهدت بســببه ســيدة.
وفــي يــوم االثنيــن 6 مــن أبريــل، أثــار ارتفــاع الضرائــب 
علــى التجــار غضــب النــاس فقامــوا بمظاهــرة عنيفــة، أغلقــوا 
خالهــا المتاجــر يعربــون عــن اســتيائهم وعــد قبولهــم بذلــك.
وضمــن سلســلة االضطهــادات التــي يُمارســها العــدو علــى 
شــعبنا، قامــت المليشــيات فــي مديريــة شــاجوي بواليــة زابــول 

ــر لغــم عليهــم. ــل بتفجي ــل 3 مــن شــيوخ القبائ بقت
كمــا أن كل قعــة مــن ثــرى الوطــن تعانــي ظلــم االحتــال 
ــل  ــذي يُقت ــوائي ال ــي العش ــف الوحش ــراء القص ــم ج وبربريته
ــت  ــد قدم ــاء. وق ــيوخ والنس ــال والش ــن األطف ــاء م ــه األبري في
فرانــس بــرس فــي يــوم الجمعــة 24 مــن أبريــل تقريــراً يحكــي 
ــراء  ــام 2015 ج ــاء ع ــن األبري ــن المواطني ــل 57 م ــن مقت ع
قصــف طائــرات الدرونــز، ووفــق التقريــر جــرح العشــرات 

ــك. أيضــاً خــال ذل
ولمزيــد مــن االطــاع حــول ظلــم االحتــال وبربريتــه فليُرجــع 
موقــع  علــى  وعمائــه  االحتــال  بجرائــم  الخــاص  للمقــال 

اإلمــارة اإلســامية.

العمليات من داخل صفوف العدو:

لقــد أصبحــت العمليــات التــي تُنفــذ مــن داخــل صفــوف العــدو 
نزيفــاً داميــاً فــي جســد األعــداء ال يبــرأ. ففــي يــوم 8 مــن 
ــار  ــاق الن ــام بإط ــل اإلس ــن بواس ــل م ــام باس ــل ق ــهر أبري ش
علــى األجانــب فــي قصــر جــال آبــاد، فقتــل جــراء ذلــك 4 مــن 
األمريــكان وجــرح 3 آخــرون، وفــي نهايــة المطــاف استشــهد 

ــار. ــادل إطــاق الن ــي تب ــور ف المجاهــد المذك

الفرار من الميدان واالنضمام إلى صفوف المجاهدين:
لقــد أدرك المرتزقــة بــأن ال طاقــة لهــم بســيل المجاهديــن 
الجــارف، فصــاروا يلتحقــون مــن تلقــاء أنفســهم بصفــوف 
المجاهديــن. ففــي يــوم الثاثــاء 7 مــن أبريــل، فــّر مــا ال يقــل 
ــي  ــن نادعل ــدّو م ــز الع ــد مراك ــن أح ــن المليشــيا م عــن 15 م

بواليــة هلمنــد والتحقــوا بالمجاهديــن.
ــي  ــل ف ــن أبري ــي 13 م ــن ف ــرون للمجاهدي ــم 11 آخ ــا انض كم

ــاب. ــة فاري ــوت بوالي ــتون ك ــة بش مديري
ومــن أراد تفصيــل ذلــك فليراجــع تقريــر الدعــوة واإلرشــاد 

ــامية. ــارة اإلس ــع اإلم ــره موق ــذي ينش ــدد ال ــذا الص به

مؤسسة يوناما والنفاق المتكرر:
تــرى هــذه المؤسســة نفســها أنهــا محايــدة فــا تميــل إلــى 
طــرف دون آخــر، وأن التقاريــر الصــادرة عنهــا منصفــة وغيــر 
ــم خــال  منحــازة، إال أن كذبهــا وزورهــا ونفاقهــا اتضــح للعال
ــي 13  ــرته ف ــا، نش ــد له ــر جدي ــي تقري ــتان. فف ــرب أفغانس ح
مــن أبريــل، زعمــت بــأن %73 مــن ضحايــا الشــعب األفغانــي 
اإلمــارة  أن  العلــم  مــع  المجاهديــن!.  أيــدي  علــى  ســقطوا 
ــة مســتقلة  ــود جه ــى وج ــراراً إل ــراراً وتك اإلســامية دعــت م
للتحقيــق فــي هــذا الشــأن، إال أنهــم لــم يســتجيبوا لذلــك يومــاً.

ثمار الديموقراطية:
لقــد دخــل االحتــال والديموقراطيــة معــاً فــي وقــت واحــد 
علــى البــاد، فالمحتلــون أرادوا بــأن يصلــوا إلــى أهدافهــم 
التــي ال يمكنهــم الوصــول إليهــا عــن طريــق الســاح، فســلكوا 
طريــق الديموقراطيــة، التــي أزالــت الحيــاء والغيــرة ورّوجــت 

للفحشــاء والدعــارة والمجــون.
المقدســات،  بالمحــارم، وإهانــة  بزنــا  أتــت  فالديموقراطيــة 
وحــرق القــرآن، والــردة عــن اإلســام...الخ. وقــد أعلنــت 
ــن  ــل أن %91 م ــن أبري ــاء 28 م ــوم الثاث ــام ي ــائل اإلع وس
التحــرش واالغتصــاب يقــع فــي اإلدارات التعليميــة. حيــث 
ــد  ــر بع ــذا التقري ــت ه ــا قدم ــرت إدارة »WCLRF« بأنه ذك

إجــراء لقــاءات مــع 365 امــرأة مــن ضحايــا االغتصــاب.
وجديــر بالذكــر أن التقاريــر فــي هــذه األيــام ألقــت الضــوء 
علــى إجبــار الفتيــات علــى الفحشــاء فــي الجامعــات مــن قبــل 
ــن  ــات ال يقبل ــر أن الطالب ــك التقاري ــادت تل ــا أف ــاتذتهن، كم أس

ــك. ــبب ذل ــبن بس ــاتذة فيرس ــاء األس إرض

المصــادر: المواقــع اإلخباريــة المحليــة، التقاريــر الشــهرية 
ــر  ــامية، والتقري ــارة اإلس ــي اإلم ــاد ف ــوة واإلرش ــة الدع للجن
المخصــص لضحايــا الشــعب المنشــور فــي موقــع اإلمــارة، 

ــبوع. ــداث األس ــم أح وأه
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ــداث  ــة أح ــي مواكب ــا ف ــذ مياده ــود من ــة الصم ــتمرت مجل اس
الجهــاد علــى الســاحة األفغانيــة، متناولــة القضايــا التــي تتعلــق 
ــت  ــكّل، وال زال ــاءب أو ت ــة، دون أن تتث ــرب العقيم ــف الح بمل
وفيــة لقرائهــا تطــل عليهــم بأبــرز األحــداث والقضايــا المتعلقــة 
بالشــأن األفغانــي كل شــهر؛ حرصــاً علــی نشــر الحقيقــة التــي 

يحــاول اإلعــام المعــادي طمســها.
ولمواكبــة تطــورات الزمــن، أُنشــىء للمجلــة موقــع إلكترونــي 

ليكــون نافــذة للعالــم علــى جهــاد الشــعب األفغانــي.
والجديــر بالذكــر أن المجلــة هــي المصــدر البــارز لصــوت 
الشــعب األفغانــي  باللغــة العربيــة، والــذي يصــور مأســاة 
ليســت  فهــي  العمــاء،  ومجــازر  العــدو  وخســائر  الشــعب 
مجــرد رافــد إعامــي؛ بــل لهــا شــخصيتها السياســية والثقافيــة 
ــارئ شــعوراً  ــح الق ــا يمن ــة الخاصــة بهــا. وهــذا م واالجتماعي

بتفــّرد المجلــة فــي مادتهــا وأخبارهــا وتحلياتهــا.
كمــا أن للمجــات التــي تصدرهــا اإلمــارة اإلســامية باللغتيــن 
الشــعب  عــن  التعبيــر  فــي  كبيــر  دوٌر  والبشــتو  الفارســية 
األفغانــي العريــق وعــن قضايــاه ومطامحــه، وتنــاول التقاريــر 
والبيانــات والقضايــا التــي يســعى العمــاء إلــى تزويــر واقعهــا.
ــز  ــر الجائ ــن أيضــاً مــن غي ــال، ولك ــا ال نّدعــي الكم ونحــن هن
أن نغفــل الــدور الكبيــر الــذي تتــواله المجلــة فــي نشــر القضايــا 
أو  األدبيــة  أو  السياســية  ســواء  بأفغانســتان،  المتعلقــة 
ــي  ــة الت ــداء، فالمجل ــم األع ــة أو جرائ ــة أو الجهادي االجتماعي
تتحــدث وهــي فــي قلــب الحــدث أصــدق وأدق وأعلــم ممــن لــم 

ــه. يعــش في
واألمثــال كثيــرة علــی ســبق المجلــة فــي نشــر الحقائــق، فعلــى 
ســبيل المثــال: عنــد تزويــر االنتخابــات، بذلــت المجلــة جهدهــا 
لنشــر الحقيقــة المخبــأة خلــف صناديــق االنتخــاب، حتــی اضطر 

إعــام العــدو لاعتــراف بذلــك. 
تخــوض »مجلــة الصمــود« معاركهــا فــي أفغانســتان مــن خــال 
مقارعــة اإلعــام المعــادي المنتشــر فــي كافة أرض أفغانســتان، 
وال غرابــة فــي ذلــك، فاالحتــال فــّرخ المليشــيات التــي تســببت 
بإحــداث المجــازر، وشــاركها إعــام العــدّو الــذي بــذل قصــارى 

جهــده فــي التكتــم علــى جرائــم المحتليــن والعمــاء.
فــي جميــع أنحــاء أفغانســتان، يســلك إعــام العــدو نمطــاً 
ــا  ــمية الضحاي ــيات وتس ــع المليش ــر لفظائ ــو التبري ــداً وه واح
باإلرهابييــن وإن كانــوا أطفــاالً ونســاءاً. وفــي خضــم هــذا الدجل 
ــا بحمــدهللا  ــع كتابه ــود« م ــدت ســفينة »الصم اإلعامــي، صم
تعالــی، ولــم تنســحب مــن المعركــة، بــل أبــت إال أن يكــون لهــا 
ــي  ــدّو ف ــدة، وفشــل إعــام الع ــة األصع ــی كاف ــرز عل ــر األب األث
ــا أّن  ــة، فكم ــون المجل ــن عي ــم ع ــن الجرائ ــيئاً م ــي ش أن يخف
ــون  ــا عي ــك له ــارك، فكذل ــي المع ــا أســود ودهــاة ف ــارة له اإلم

ــي اإلعــام. ــى األعــداء ف عل
لقــد قدمــت المجلــة إلــی القــارئ كثيــراً مــن القضايــا التــي 
ــارئ  ــن الق ــم يك ــن، ول ــا للعل ــي ظهوره ــال ف ــم يرغــب االحت ل
يعرفهــا قبــل ذلــك، ممــا جعــل للمجلــة صــدى بــارزاً بيــن 

العربيــة األخــری. المجــات 
وقــد عرضــت المجلــة تفاصيــل قتلــی وصرعــی العدو وخســائره 
التــي تكبّدهــا، كمــا عرضــت حقائــق عــن اتســاع الرقعــة التــي 
فــي  وتفوقهــم  األرض،  علــی  المجاهــدون  عليهــا  يســيطر 

ــل. ــدّو العمي ــي الثأرمــن الع ــارك وف المع
ــث  ــة، حي ــاب المجل ــی كت ــاً عل ــام -2014 2015 عصيب ــّر ع م
تخنــدق إعــام العمــاء وإعــام االحتــال فــي معســكر واحــد، 

ــی كل المســتويات. ــن عل ــی المجاهدي ــن الحــرب عل معلني
صــاغ اإلعاميــون األجانــب األحــداث الجاريــة فــي أفغانســتان 
كمــا يريــد االحتــال، وكأنهــم ينتجــون فيلمــا خياليــاً يكــون 
البطــل فيــه أوبامــا وأشــرف غنــي، والمكتســبات للبطليــن هــي: 
ــحاب  ــة، وانس ــة الخبيث ــرام االتفاقي ــزورة، وإب ــات الم االنتخاب

ــال. االحت
لقــد وجدنــا أنفســنا فــي رحــی معركــة خطــط لهــا اإلعــام 
المعــادي، غيــر أن كتــاب المجلــة كانــوا مهيئيــن لهــا وهلل 
الحمــد، حيــث لعبــوا دوراً مهمــاً فــي المعركــة اإلعاميــة. فقــد 
ــة  ــع، وحقيق ــى أرض الواق ــة مايجــري عل ــم حقيق كشــفوا للعال
ــى أرض األبطــال بشــكل  ــال عل ــا االحت ــي يتكبده الخســائر الت
للواليــات  وإخاصــه  غنــي  أشــرف  والء  وفضــح  يومــي، 

المتحــدة.
بقــوة  يتمتــع  ولاحتــال  للمليشــيات  الموالــي  اإلعــام  إن 
القاعــدة  علــى  قائــم  فهــو  يتلقــاه،  الــذي  للدعــم  وانتشــار 
القائلــة بــأن أفغانســتان تعانــي أزمــة إرهــاب، ملصقــاً اإلرهــاب 
بالمجاهديــن، ومتغافــاً عــن اإلرهــاب الــذي يمارســه داعمــوه 
مــن تشــريد وقتــل ألكثــر مــن مليــون أفغانــي جــراء االعتــداءات 
التــي يرتكبهــا االحتــال وعمــاؤه، وجرائــم اإلبــادة بحــق 

القروييــن التــي تقترفهــا المليشــيات باســتمرار.
هنــاك حملــة يشــنها المواليــن لاحتــال والمغــّرر بهــم فــي 
بعضهــم  فنجــد  المحتليــن،  صــف  فــي  المتخنــدق  اإلعــام 
ــم  يكتــب مهاجمــاً اإلســام والجهــاد والمقاومــة ومبــرراً لجرائ
المحتليــن والعمــاء، مّمــا يقضــي بــأن تفنــد المجلــة تلــك 

المفتــراه. واالدعــاءات  المزاعــم 
بيــن  واســعين  واحترامــاً  شــعبية  »الصمــود«  حققــت  لقــد 
األفغــان والعلمــاء والمثقفيــن ومــن يتتبعــون الحقيقــة. ورغــم 
مــا يتمتــع بــه إعــام العــدو مــن إمكانيــات، إال أن الكثيــر ممــن 
يتطلّبــون الحقيقــة ويتتبعونهــا وجــدوا بغيتهــم فــي »الصمــود«.
يبــذل اإلعــام المعــادي جهــده فــي تزويــر الحقائــق بشــكل 
يومــي، فالصحــف المواليــة للعــدّو تنشــر يوميــاً، والتلفــاز يخدم 
االحتــال بــكل مــا يطلبــه، وعلــی المجلــة أن تكشــف الحقائــق 
ــس  ــر لي ــو أم ــدو، وه ــا الع ــرّوج له ــي ي ــب الت ــّري األكاذي وتع

بالبســيط.
لقــد أســهمت المجلــة فــي بلــورة ماعليــه الواقــع األفغانــي فــي 
أذهــان قرائهــا، وفــي تبييــن الكثيــر مــن القضايــا التــي يحتاجهــا 
القــراء، وعلــى رأس تلــك القضايــا: ضــرورة الدفــاع المســتمر 

عــن األرض ودحــر الطغــاة المعتديــن.
حينمــا تقــع يــدي علــى المجلــة ألتصفــح صفحاتهــا، أتذكــر 
ســنوات مــّرت مــن عمــري مــع أصدقــاء كنــا معهــم، ومازالــوا 
مســتمرين علــی نضالهــم ضــد الطغــاة، ومنهــم مــن فقدناهــم أو 

ــا. ــا والمســافات بينن باعــدت الدني
وفــي الختــام، أســأل هللا تعالــی أن يبــارك الجهــد المبــذول، وأن 
يدحــر االحتــال والعمــاء، وأن يعيــد الحريــة والمجــد للشــعب 
والــدوام  االســتمرار  الصمــود  لمجلــة  يديــم  وأن  األفغانــي، 

ــة المســلمين. لخدم
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ال أريــد فــي هــذه المقالــة أن أعــدد الجوانب والمواقــف المضيئة 
ــم -  ــارئ الكري ــي ســأضعك - أيهــا الق ــان، ولكن ــي نظــام طالب ف
أمــام موقــف أعتبــره أشــبه باألســطورة فــي هــذا العصــر الــذي 

نعيــش فيــه.

لقــد كان العالــم - ومــا زال - يعانــي مــن وبــاء المخــدرات التــي 
تغــزو ســائر البــاد فــي عقــر دارهــا، وقــد كانــت أفغانســتان مــن 
قبــل مــن أكبــر مصادرهــا فــي العالــم، وتصــدرت قائمــة الــدول 
ــي  ــاج العالم ــاع اإلنت ــة أرب ــج ثاث ــارت تنت ــا، وص ــة له المنتج

مــن األفيــون. 

ــار  ــوت والدم ــيل الم ــف س ــره أن يوق ــم بأس ــاول العال ــم ح وك
الــذي يجــرف األخضــر واليابــس، ويمنــع خطــر هــذا الســم الــذي 
ينفــق فيــه النــاس حــر أموالهــم بــكل ســفه، ثــم يجنــون عاقبتــه 
الوخيمــة، ويذوقــون وبــال ذلــك فقــراً وتشــرداَ وضياعــاً، وكــم 
صرفــت مــن ميزانيــات مــن خزائــن مــا يســمى باألمــم المتحــدة 
وغيرهــا مــن المنظمــات الرســمية وغيــر الرســمية، وكــم 
اســتصدرت مــن عقوبــات فــي بــاد مختلفــة مــن العالــم وصلــت 
فــي بعضهــا إلــى عقوبــة اإلعــدام، وكــم ألقيــت مــن محاضــرات 
ــل  وألفــت مــن كتــب مــن أجــل محاربتهــا والتنفيــر منهــا وتقلي
الطلــب عليهــا، وكــم وكــم... ولكــْن ذهــب معظــم تلــك المحــاوالت 

أدراج الريــاح، بــل كانــت فــي كثيــر مــن األحيــان كمــن يصــب 
ــواً  ــا إال عت ــا وتجاره ــا زادت مروجيه ــار، فم ــى الن ــت عل الزي

وتمــرداً.

لكن ما الذي حدث في عهد طالبان؟

ــن  ــوم م ــي بمرس ــاً أو كاد أن ينته ــيء تقريب ــى كل ش ــد انته لق
أميــر المؤمنيــن - الــذي رفضــت األمــم المتحــدة أن ترصــد 
ــن  ــات للفاحي ــورة تعويض ــي ص ــى ف ــداً حت ــاً واح ــه فلس لدولت
الذيــن كان مصــدر رزقهــم الوحيــد ألكثــر مــن عقديــن مــن 
ــه  ــد يعانــي أهل الســنين مــن زراعــة هــذا الســم القاتــل، فــي بل
شــبح الفقــر والجــوع والحرمــان- انتهــى كل شــيء تقريبــاً 
بمرســوم ال يتجــاوز بضعــة أســطر، خــاٍل مــن مظاهــر العظمــة 
وأبهــة الســلطان وديباجــة الملــوك، لكنــه كان مفعمــاً بالصــدق 

ــال. ــة كالجب ــاً بعزيم مطعم

وامتثــل النــاس أمــر أميــر المؤمنيــن -طوعــاً أو كرهــاً- حتــى إن 
المصــادر المناوئــة لإلمــارة اإلســامية لتذكــر أن هــذا المرســوم 
قــد خفــض إنتــاج الخشــخاش بنســبة %91  كمــا تذكــر تقاريــر 
األمــم المتحــدة - بــل يذكــر بعــض هــذه التقاريــر؛ أن أفغانســتان 
بعــد هــذا المرســوم صــارت دولــة خاليــة مــن الحشــيش. إنهــا 
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معجــزة حقــاً!

ــي يســجلها  ــة الت ــة األمثل ــى قائم ــح أن تضــاف إل معجــزة تصل
الكتــاب والمربّــون عندمــا يتكلمــون عــن أثــر اإليمــان فــي 
ســرعة االمتثــال ألوامــر هللا ســبحانه وتعالــى، فيضربــون مثــاالً 
علــى فشــل األنظمــة الجاهليــة فــي محاربــة الجريمــة واإلدمــان 
ونحوهــا ونجــاح النظــام اإلســامي، ثــم يتلفتــون يمنــة ويســرة 
فــا يجــدون مثــاالً مــن العصــر الحاضــر ليقارنــوا بــه بيــن نظــام 

اإلســام ونظــام الجاهليــة.

والتاريــخ  الســيرة  كتــب  إلــى  يفزعــوا  أن  إال  يملكــون  فــا 
-وأكــرم بهــا- ليذكــروا للنــاس كيــف امتثــل الصحابــة رضــوان 
ــاراً  ــى جــرت أنه ــم الخمــر وأراقوهــا حت ــر تحري هللا عليهــم أم

ــورة. ــة المن ــة المدين ــي أزق ف

ثــم يثنــون بامتثــال الصحابيــات أمــر هللا تعالــى لهــن بالحجــاب، 
وكيــف شــققن مروطهــن فاختمــرن بهــا.

أكــرم بهــا مــن أمثلــة، ولكــن لــم يكــن هــؤالء المربــون ليجــدوا 
- قبــل طالبــان - مثــاالً مــن هــذا العصــر يقنــع كثيــراً مــن العقــول 
التــي مــا زالــت تبحــث عــن مثــال معاصــر، فكانــت المعجــزة فــي 
أفغانســتان اإلســام، أفغانســتان الشــريعة، أفغانســتان طالبــان، 

أفغانســتان اإلمــارة اإلســامية.

ــف  ــتحياء - كي ــى اس ــر - وعل ــم إال أن يذك ــك العال واآلن ال يمل
ــرت  ــا ذك ــتان كم ــي أفغانس ــوة ف ــدرات بق ــة المخ ــادت زراع ع
»منظمــة الفــاو«، وكيــف فزعــت بعــض الــدول المجــاورة 
ــد  ــا بع ــدرات إليه ــب المخ ــدل تهري ــادة مع ــن زي ــتان م ألفغانس
مــع  القتلــى علــى حدودهــا  وارتفــاع عــدد  عهــد طالبــان، 

أفغانســتان، كمــا هــو الحــال فــي باكســتان وإيــران.

ــدل  ــة«؛ أن مع ــات اإليراني ــة »إطاع ــرت صحيف ــد ذك ــى لق حت
بمعــدل  أفغانســتان زاد اآلن  إليهــا مــن  المخــدرات  تهريــب 

.60%

ومــع الفشــل الذريــع الــذي منيــت بــه الحكومــة العميلــة - 
ــم  ــخاش، رغ ــة الخش ــة زراع ــي محارب ــع - ف ــة الصن األمريكي
المســاعدات الضخمــة التــي حظيــت بهــا، إال أن وزارة الخارجية 
ــذي كان  ــر ال ــع الحظ ــابق رف ــت س ــي وق ــت ف ــة أعلن األمريكي
مفروضــاً علــى أفغانســتان ضمــن قائمــة تضــم أربعــاً وعشــرين 
ــدرات،  ــة المخ ــال مكافح ــي مج ــا ف ــدم تعاونه ــبب ع ــة بس دول
ــا  ــى تعاونه ــة عل ــة العميل ــأة للحكوم ــع كمكاف ــذا الرف ــي ه ويأت

فــي هــذا المجــال!
ومــع دعاواهــا الكاذبــة؛ أنهــا قطعــت شــوطاً كبيــراً قضــت فيــه 
علــى ثلــث إنتــاج األفيــون فــي أفغانســتان، إال أن مســؤولي 
ــذه  ــل ه ــررون فش ــدة يق ــم المتح ــي األم ــدرات ف ــة المخ مكافح
الحكومــة فــي ذلــك، بــل تشــير التقاريــر إلــى أن معــدل زراعتــه 
ــن  ــار دوالر م ــه ملي ــا قيمت ــى إن م ــرة حت ــورة كبي ــع بص ارتف

ــة. ــول األفغاني ــي الحق ــج اآلن ف الخشــخاش ينت

وقيــام  طالبــان،  دولــة  بســقوط  المتحضــر  العالــم  فليهنــأ 
الحديثــة! أفغانســتان 

ــع  ــامية م ــة إس ــام دول ــل لقي ــون بالعم ــن يتغن ــأ الذي ــل ليهن ب
مناوأتهــم لطالبــان، وفرحهــم بســقوطها، فهاهــي ثمــار غيــاب 
دولتهــم - أعادهــا هللا - تظهــر فــي ألــوان المحاربــة لديــن هللا.
فـــ »إذاعــة الشــريعة« ســميت »إذاعــة أفغانســتان«، ودور 
الســينما والماهــي والفســق صــارت مباحــة، وتبجحــت بنــات 
ــع  ــى خل ــا عل ــرأة وقدرته ــة الم ــن األفغانيــات بحري ــرب م الغ
الحجــاب، الــذي لــوال خوفهــن مــن اغتصــاب الشــماليين للنســاء 

ــه. ــى خلع ــات لســارعن إل الوضيئ

وهــا هــو العالــم يعتــرف وعلــى رأســه بعــض الصحــف األوربية 
واألمريكيــة؛ بــأن األمــن قــد زال عــن أفغانســتان مــع زوال 

دولــة طالبــان.
ومــن المراوغــة المكشــوفة قــول إحــدى الصحــف الغربيــة: 
ــان إال أن شــبح الخــوف  ــة طالب ــل دول ــن رحي ــى الرغــم م )عل
مــن النهــب واالغتصــاب مــا زال يخيــم علــى مــدن أفغانســتان(!
وكأن هــذا الخــوف مــا كان إال مــع طالبــان، بينمــا يعلــم كل متابع 
فضــاً عمــن نعــم بالعيــش فــي ظــل تلــك اإلمــارة الطاهــرة؛ أن 

أفغانســتان مــا عرفــت األمــن منــذ أمــد بعيــد إال فــي ظلهــا

سقى هللا وقتاً كنت أخلو بوجهكم

وثغر الهوى في روضة األنس ضاحك

أقمنا زمـــاناً والعـــيون قريـــرة

وأصبحــت يومــاً والجــفــون سوافـــك

ــر  ــغ الســلب والنهــب، وكث نعــم! فقــد ظهــر نجــم الفجــور، ونب
ــذي  ــا ال ــى ترابه ــار عل ــارى والكف ــر النص ــاب، وتبخت االغتص

ــة الشــريعة. ــع راي ــاء الشــهداء لترتف ــن دم ــوى م ارت

فيــا أميــر المؤمنيــن عــد، فإننــا منتظــرون عودتــك، ولــن 
ننســاك مهمــا بعــدت عنــا، فمحبتــك ســكنت القلــوب، وضربــت 

ــا. ــا فيه بجذوره

تدمير محاصيل نبات األفيون إبّان حكم إمارة أفغانستان اإلسامية
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ــي  ــا ف ــان مصرعهم ــي طف ــارس 2015م، لق ــن م ــخ 2 م بتاري
منطقــة واي كونــدي بمنطقــة جالــه، فــي مديريــة غــازي آبــاد 
بواليــة كونــر جــراء ســقوط صــاروخ أطلقــه العمــاء عشــوائياً 

علــى تلــك القريــة.
ــون برفقــة جنودهــم  ــه، داهــم الجنــود المحتل وفــي التاريــخ ذات
بلــخ،  العمــاء قريــة شــارجي بمديريــة نهرشــاهي بواليــة 
فقامــوا باعتقــال مدنييــن واقتادوهمــا معهــم، كمــا كبــدوا النــاس 

ــة فادحــة. خســائر مالي
ــة  ــقوط قذيف ــراء س ــٌي ج ــهد مدن ــارس، استش ــن م ــي 10 م وف
هــاون أطلقهــا العمــاء علــى منطقــة كنســك بمديريــة باالبلــوك 

ــة فــراه، كمــا جــرح آخــران. بوالي
وفــي 11 مــن مــارس، قامــت الميليشــيات بفعــل شــنيع فــي قريــة 
غبرجــون بمديريــة شــولجر بواليــة غزنــي، حيــث قامــوا بإنــزال 
ــران  ــه الني ــوا علي ــم أطلق ــه، ث ــر عــن مركب مواطــن اســمه عم

ليســقط شــهيداً علــى األرض.
وفــي 14 مــن مــارس، قــام الجنــود العمــاء بقتــل مدنــي اســمه 

عبدالحكيــم فــي قريــة فنــي بمديريــة جيــرو بواليــة غزنــي.
ــع  ــارة اإلســامية م ــود اإلم ــارس، اشــتبك جن ــن م ــي 17 م وف
الجنــود العمــاء فــي قريــة ميونــد وســره بغل فــي مديريــة ميوند 
ــوا  ــة، فصب ــائر فادح ــا خس ــاء فيه ــد العم ــار، تكب ــة قنده بوالي
جــام غضبهــم علــى عــوام المســلمين، حيــث قامــت المليشــيات 
ــي  ــاء الت ــق األنب ــا، ووف ــوا بقتلهم ــم قام ــن ث ــال 2 مدنيي باعتق
تناقلهــا شــهود عيــان فــإن الجنــود العمــاء ســرقوا مــا وجــدوا 
مــن غــاٍل ونفيــس مــن أمــوال النــاس، فســرقوا 20 دراجــة 

ــة. ــكات الثمين ــن الممتل ــر م ــة، و5 ســيارات، وكثي ناري
وفــي 19 مــن مــارس، استشــهد 3 مــن األطفــال جــراء نيــران 
الجنــود العمــاء العشــوائية فــي منطقــة جرماغــه، مديريــة 

ــر. ــة لوج تشــرخ بوالي
وفــي 23 مــن مــارس، ســقطت قذائــف هــاون أطلقهــا العمــاء 
عشــوائياً علــى ملعــب لأطفــال فــي منطقــة قاضــي قلعــه قريــب 
مركــز واليــة غزنــي، فاستشــهد 5 منهــم وجــرح 7 آخريــن. 
وتنديــداً بهــذه الجريمــة الكبيــرة قــام النــاس بمظاهــرة فــي 
ــى  ــة إل ــام الوالي ــان الشــهداء أم ــوا جثم ــي، ووضع ــة غزن والي
ــة،  ــة العميل ــون عــن مــدى غضبهــم مــن الحكوم المســاء يعرب

ــاة. ــة الجن ــوا بمحاكم ــث طالب حي
وفــي 26 مــن مــارس، قــال أهالــي مديريــة تشــرخ بواليــة 
لوجــر، وأهالــي مديريــة أنــدر بواليــة غزنــي لــوكاالت األنبــاء: 
بــأن جنــود الجيــش والشــرطة والميليشــيات يــؤذون المدنييــن 
بذريعــة العمليــات ضــد الطالبــان، ويداهمــون بيوتهــم وينهبونها 
ويســرقون األمــوال واألغــراض الثمينــة، ويعتقلــون المواطنيــن 
ويزجونهــم فــي الســجون ثــم يطلقــون ســراحهم مقابــل المــال، 

وطالبــوا الحكومــة أن تقضــي علــى هــذا الفســاد.
ــن أســرة  ــن م ــن المواطني ــخ، استشــهد 4 م ــس التاري ــي نف وف
واحــدة بمــا فيهــم طفــان نتيجــة ســقوط قذائــف هــاون عشــوائية 
أطلقهــا العمــاء علــى منــزل فــي منطقــة علــي قلعــه بمديريــة ده 
يــك بواليــة غزنــي، كمــا أصيبــت 4 نســاء وطفــان أيضــاً فــي 

نفــس الحادثــة.
وفــي 29 مــن مــارس، خــرج النــاس فــي مظاهــرة أمــام مكتــب 
الجنــود  يشــجبون ويســتنكرون عمــل  والــي واليــة غزنــي 
العمــاء الذيــن قامــوا فــي مديريــات »ده يــك« و«أنــدر« بقتــل 
وجــرح مــا ال يقــل عــن 70 مواطــن. وجديــر بالذكر أن مســؤولي 
هــذه الواليــة اعترفــوا بهــذه الجريمــة، وألقــوا بالمســؤولية 

ــود وقادتهــم.  ــى الجن عل
وفــي نفــس التاريــخ أعلنــت وكاالت األنبــاء بــأن الجنــود العماء 
هدمــوا وخربــوا مئــات المنــازل، وقــال شــهود عيــان لــوكاالت 
األنبــاء أن العــدّو الغاشــم هــّدم البيــوت التــي كانــت علــى حافتــي 
الطريــق علــى امتــداد 10 كيلومتــر، وخــّرب بيــوت النــاس 
بالجرافــات، ولــم يســتطع المواطنــون أن يخرجــوا أمتعتهــم 
وأغراضهــم لمنعهــم مــن قبــل العــدو، فدفنــت تحــت األنقــاض، 
والقــرى التــي هدمــت هــي: قريــة حاجــي نعمــت هللا، قريــة 
ــي  ــة حاج ــان، قري ــيله، چمن ــر ش ــي ظاه ــة حاج ــروزو، قري پي
عبدالرحمــن، احمــدزو، قريــة حاجــي ميــرا جــان، قريــة حاجــي 
شاغاســي اکا، قريــة حاجــي محمــد گل، قريــة حاجــي خدايــداد، 
حاجــي گل شــيله، حاجــي حميــد اکا شــيله، حاجــي گل بابــا 
شــيله، حاجــي درانــي شــيله، شــکر شــيله، قريــة حاجــي رحــم 
الديــن، قريــة حاجــي ماصمــد، قريــة حاجــي اللــي اغــا، قريــة 
ســره موســی جــان، قريتــان قــرب بريشــناکوت، وعــدد آخــر من 
القــرى والبيــوت التــي يتجــاوز عددهــا األلــف منــزل، هدموهــا 
جميعــاً بالجرافــات. ووفقمــا قــال المواطنــون المتضــررون أنهــم 
ــار  ــن قنده ــى كل م ــوا إل ــؤولين، ونزح ــكاواهم للمس ــوا ش قدم
وحتــى العاصمــة كابــول، ولكــن أحــداً لــم ينجدهــم أو يســتجيب 

ــى اآلن. لشــكاويهم حت
وفــي 30 مــن مــارس، استشــهد مدنــي وجــرح 4 آخــرون جــراء 
ســقوط قذائــف هــاون علــى بيــوت المدنييــن فــي منطقــة ســرده 

بمديريــة شــلجر بواليــة غزنــي.
ــود العمــاء مناطــق عــدة منهــا  ــه، هاجــم الجن ــوم ذات ــي الي وف
لــوره وخنجــاي بمديريــة ســيدآباد فــي واليــة ميــدان وردك، 
ــة،  ــة فادح ــائر مالي ــم خس ــن، وكبدوه ــوت المواطني ــوا بي ففتش

ــجونهم. ــى س ــم إل ــم واقتادوه ــوا 4 منه ــا اعتقل كم

المصــادر: )إذاعــة بــي بــي ســي، إذاعــة صــوت الحريــة، 
لأنبــاء(. اإلســامية  الوكالــة 
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مفهوم السيادة
في أنظمة الحكم ونشأتها

إعداد: أبو عبدالرحيم )نيازي(

الدســتوري  الفقــه  فــي  القانونيــة  االصطاحــات  كثــرت 
المعاصــر، مــع كثــرة عــدد المــدارس السياســية، التــي تهيمــن 
علــى تســيير الفكــر القانونــي، ورســخت مفاهيــم سياســية فــي 
أنظمــة الحكــم لــم تكــن موجــودة مــن قبــل، وبــرزت أنظمــة ذات 
ــة  ــة الحديث ــا الدول ــي تتبعه ــاليب الت ــى األس دالالت خاصــة عل

فــي الحكــم.
وقــد بــرزت فــي اآلونــة األخيــرة – بعــد ذهــاب دولــة الخافــة 
ــي  ــون ف ــي رجــال القان ــرة تبنّ ــي اســتنبول – ظاه ــة ف العثماني
البــاد االســامية نفــس وجهــات النظــر الغربيــة التــي قــال بهــا 
ــم  ــر الرأســمالي، وانبثقــت مــن هــذه المصطاحــات، وتلك الفك
األفــكار، كلمــة الســيادة، التــي لــم تجــيء إلــى بــاد المســلمين 
إال بعــد وقــوع األمــة اإلســامية بيــن براثــن االحتــال والغــزو 
ــاً  ــاً فكري ــى المســلمين هجوم ــار عل ــّن الكف واالســتعمار، إذ ش
ــرة مــع دخــول االســتعمار  ــم كثي ــت مفاهي ــاً، فدخل شرســاً خبيث
ــدا  ــى غ ــتى حت ــور ش ــذ بص ــا األخ ــِرض علين ــا، ففُ ــى حياتن إل
نظــام الحكــم عندنــا يأخــذ صــورة نظــام الحكــم فــي الــدول 

ــتعمرة. المس
ونظــراً لشــيوع اصطــاح الســيادة، فــإن جميــع دســاتير الــدول 
القائمــة فــي العالــم االســامي، قــد نّصــت عليــه، وأحاطتــه 
ــه  ــر بوصف ــة مــن التقدي ــة المقدســة، وهال بســياج مــن الحماي

ــر. مكســباً مــن مكاســب الجماهي
ومــن هنــا البــد مــن إدراك حقيقــة الســيادة، طالمــا أن هــذا 
االصطــاح يحظــى بتلــك المنزلــة فــي أنظمــة الحكــم، مــن 
خــال وجــوده نصــاً فــي الدســتور، وعمليــاً فــي واقــع الحيــاة 

السياســية.
ونظــراً لخطــورة الجهــل بــإدراك الوقــع الــذي تــدّل عليــه 
ــة ذات  ــت نظري ــى أصبح ــاً، حت ــيوعها عالمي ــد ش ــيادة بع الس
شــأن، وقاعــدة قانونيــة ذات بنيــان، وأفــكار ذات مفاهيــم، كان 
البــد مــن التعــرض لهــا، لفهــم واقعهــا أوالً ثــم إلنــزال أحــكام 

ــاً. ــا ثاني الشــرع عليه
إن قيــام الدولــة المعاصــرة بأركانهــا الثاثــة: الشــعب، واإلقليم، 
والســلطة السياســية، يترتــب عليــه تميّزهــا بأمريــن أساســيين، 
واألمــر  االعتباريــة،  القانونيــة  بالشــخصية  تمتعهــا  األول: 
ــة  ــا ذات ســيادة. »نظري ــون الســلطة السياســية فيه ــي: ك لثان

ــي اإلســام، ص47«. ــة ف الدول
 ومــن المهــم تعريــف الســيادة وبيــان نشــأتها؛ ألمريــن؛ األول: 
ــة  ــان المصطلحــات السياســية وتطبيقاتهــا فــي الدول أهميــة بي
اإلســامية، األمــر الثانــي: كــون الســيادة أســاس التفرقــة 
بيــن دار الحــرب ودار اإلســام. وســنقتصر البحــث فــي النقــاط 

ــة: التالي
1 - تعريف السيادة.

2 - نشأة مبدأ السيادة في الفكر الغربي.

تعريف السيادة لغة:
الســيادة لغــة: مــن ســود، يُقــال: فــان َســيِّد قومــه إذا أُريــد بــه 
الحــال، وســائُِد إذا أُريــد بــه االســتقبال، والجمــع َســاَدةٌ، ويُقــال: 
َســْيُدودة اســتادهم كســادهم  ســادهم ُســوداً ُســوُدداً ِســيادةً 
ــيُّد.  ُد السَّ ــُمَسوَّ ــمُسوُد الــذي ســاده غيــره فالـ دهم هــو الـ وســوَّ

ــَوَد[«. ــادة: ]َس ــار الصحــاح، م »مخت
ــيُِّد يطلــق علــى الــرب والمالــك والشــريف والفاضــل  والسَّ
والكريــم والحليــم وُمْحتَِمــل أَذى قومــه والــزوج والرئيــس 
ــة  عام ــْيِود، والزَّ ــو َس ــوُد فه ــاَد يَُس ــن س ــه م ــدَّم، وأَصل والمق
ــادة:  ــة، ولســان العــرب، م ــيادة والرياســة. »صحــاح اللغ السِّ

]َســَوَد[، و لســان العــرب، مــادة: ]َزَعــَم[«.
وفــي الحديــث قــال صلــى هللا عليــه وســلم: »الســيد هللا تبــارك 
ــة  ــي كراهي ــاب ف ــاب األدب، ب ــو داود، كت ــه أب ــى« أخرج وتعال
التمــادح، رقــم: 4806، والمعنــى: أَي ُهــَو الَحقِيــق بَِهــَذا االســم 
ــق، وهــذا ال  ــك لنََواِصــي اْلَخْل ــه الســيادةُ، المال ــقُّ ل ــذي تَِح وال
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ينافــي ســيادته صلــى هللا عليــه وســلم المجازيــة اإلضافيــة 
المخصوصــة باألفــراد اإلنســانية، حيــث قــال: أنــا ســيد ولــد آدم 

وال فخــر.
يَــْوَم  النــاس  َســيُِّد  »أَنَــا  وســلم:  عليــه  هللا  صلــى  وقــال 
ــم: 194،  ــم:3162، ومســلم رق اْلقِيَاَمِة«أخرجــه البخــاري، رق
ــور  ــلم ألم ــه وس ــى هللا علي ــذا صل ــال ه ــا ق ــه. وإنم ــظ ل واللف
منهــا: أن هــذا مــن بــاب التحــدث بنعــم هللا، ومنهــا أن هللا أمــره 
بهــذا نصيحــة لنــا بتعريفنــا بحقــه، وهــو ســيد النــاس فــي الدنيــا 
ــه،  ــؤدد في ــاع الس ــة الرتف ــوم القيام ــص ي ــا خ ــرة وإنم واآلخ

ــلم، 66/3.  ــح مس ــى صحي ــووي عل ــرح الن ــر: ش انظ

وخاصــة المعنــى اللغــوي للســيادة أنهــا تــدل علــى الُمقــدم 
ــاً  ــوة ورأي ــة وق ــة أو غلب ــة أو منزل ــاً أو مكان ــره جاه ــى غي عل
وأمــراً، والمعنــى االصطاحــي للســيادة فيــه مــن هــذه المعانــي.

تعريف السيادة اصطاحاً:
ــات الســيادة مــن خــال وجهــة نظــر  ــي بعــض تعريف وفيمــا يل

ــي: ــون الوضع رجــال القان
التعريــف األول هــو: »حــق النفوذ والســلطان، واألمــر والنهي، 
ــل حــق الجماعــة  ــوة تمث ــك مــن جــزاء، وهــي ق ــع ذل ــا يتب وم
فيمــا يختــص بموقفهــا حيــال المواطنيــن داخــل حدودهــا، وفــي 
عاقاتهــا مــع األســرة الدوليــة«. السياســة والحكــم فــي ضــوء 

الدســاتير المقارنــة ص 259.
التعريــف الثانــي: »ســلطة أصليــة مطلقــة غيرمحــددة تهيمــن 
ــراد والجماعــات«. أصــول الحقــوق الدســتورية ص  ــى األف عل

.31
التعريــف الثالــث: »الســلطة العليــا التــي ال تعــرف فيمــا تنظــم 
مــن عاقــات ســلطة عليــا أخــرى إلــى جانبهــا«. الوســيط فــي 

ــي ص 17.  ــون الدســتوري – متول القان
التعريــف الرابــع : وصــف للدولــة الحديثــة يعنــي أن يكــون لهــا 
ــا يوجــد  ــى م ــا وعل ــى إقليمه ــى عل ــد الطول ــا والي ــة العلي الكلم

فوقــه أو فيــه«. معجــم القانــون، ص637«. 
التعريــف الخامــس: »ســلطة أصليــة مطلقــة غيــر محــددة 
تهيمــن علــى األفــراد والجماعــات«. السياســة والحكــم فــي 

ص259. الدســاتيرالمقارنة  ضــوء 
ــه  ــند أن ــى الس ــم، ومعن ــند الحك ــي س ــادس: »ه ــف الس التعري
ــذي يكســب القانــون أو الرئيــس حــق الطاعــة  هــو المرجــع ال

ــام. ــي االس ــة ف ــره«. الديموقراطي ــل بأم والعم
هــذه مجموعــة تعريفــات للســيادة صــدرت مــن تصــّور واحــد 
هيمــن علــى الذيــن وضعوهــا، وكان مبحــث هــذا التصــور، هــو 
التماشــي مــع مــا يجــري فــي أبحــاث القانــون الوضعــي، الــذي 
فصــل الديــن عــن السياســة بــدون احتــكام لنصــوص الشــرع، 
وهــذا واضــح فــي كــون العالــم المعاصــر اليــوم، ال يخضــع فــي 
نظرتــه لأشــياء واألفعــال إال مــن خــال المبدأيــن الســائدين فــي 

الغــرب والشــرق، الرأســمالية واالشــتراكية.
ــاً، يضــل صاحــب  ــو شــأنه دوم ــا ه ــر اإلســامي فكم ــا الفك أم
النــاس  رأي محــدد ووجهــة رأي معينــة فــي شــتى أمــور 
والحيــاة، وكافــة العاقــات فــي المجتمــع والدولــة، والعاقــات 
ــر الشــرع  ــم يأم ــي اإلســام ل ــة ف ــك ألن الدول ــة، وذل الخارجي
بإقامتهــا فحســب، إنمــا شــرع هللا ســبحانه قيامهــا، لتكــون 

ــاس،  ــى الن ــام عل ــق اإلس ــدة لتطبي ــرعية الوحي ــة الش الطريق
ولحمــل الدعــوة إلــى العالــم عــن طريــق الجهــاد فــي ســبيل هللا.

فكلمــة الســيادة اصطــاح غربــي، والمــراد بهــا فــي الواقــع بعــد 
ــا  ــو أنه ــي، ه ــون الوضع ــال القان ــر رج ــات نظ اســتقراء وجه
الممــارس لــإلرادة والمســير لهــا فــي العاقــات جميعهــا، وحتــى 

فــي األشــياء.
ومــن هــذا المنطلــق فــإن أدق تعبيــر يصــف واقــع الســيادة وفــق 
ــلطة  ــا: الس ــو أنه ــرع ه ــر الش ــة نظ ــن وجه ــوم م ــذا المفه ه
إنشــاء  فــي  بالحــق  تفــردت وحدهــا  التــي  المطلقــة  العليــا 
الخطــاب الملــزم المتعلــق بالحكــم علــى األشــياء واألفعــال. 

»قواعــد نظــام الحكــم فــي اإلســام، ص24«.

نشأة مبدأ السيادة في الفكر الغربي:
مــّرت  نســبياً  حديثــة  فكــرة  المعاصــر  بمفهومهــا  الســيادة 
بظــروف تاريخيــة، حيــث كان الســائد أن الملــك أو الحاكــم يملــك 
حــق الســيادة بمفــرده، ثــم انتقلــت إلــى رجــال الكنيســة فكانــت 
ســنداً ودعمــاً لمطامــع البابــا فــي الســيطرة علــى الســلطة، ثــم 
انتقلــت إلــى الفرنســيين ليصوغــوا منهــا نظريــة الســيادة فــي 
ــة  ــن الملكي ــراع بي ــاء الص ــاً أثن ــر تقريب ــس عش ــرن الخام الق
الفرنســية فــي العصــور الوســطى لتحقيــق اســتقالها الخارجــي 
فــي مواجهــة االمبراطــور والبابــا، ولتحقيــق تفوقهــا الداخلــي 
علــى أمــراء اإلقطــاع. »الدولــة والســيادة فــي الفقــه اإلســامي، 

.»55-23 ص 
ــودان«  ــان ب ــر الفرنســي »ج ــيادة بالمفك ــرة الس ــت فك وارتبط
الــذي أخــرج ســنة 1577م كتابــه: الكتــب الســتة للجمهوريــة، 
فــي  الدولــي  القانــون  »أحــكام  الســيادة.  نظريــة  وتضمــن 

اإلســامية، ص123«. الشــريعة 
وفــي 26 أغســطس 1879م صــدر إعــان حقــوق اإلنســان 
ــام  ــة لانقس ــر قابل ــة وغي ــيادة لأم ــى أن الس ــص عل ــذي ن ال
ــتمدة  ــم مس ــت ســلطة الحاك ــا، فأصبح ــازل عنه ــن التن وال يمك
ــية  ــة السياس ــرة الرقاب ــك فك ــاً لذل ــرت تبع ــعب، وظه ــن الش م
الدولــة  معالــم  التنفيذيــة.«  الســلطة  لتصرفــات  والقضائيــة 

ص119«. اإلســامية، 
وقــد قــرر ميثــاق األمــم المتحــدة مبــدأ المســاواة فــي الســيادة 
ــوق  ــع بالحق ــث التمت ــن حي ــاوية م ــة متس ــون كل دول ــأن تك ب
وااللتــزام بالواجبــات مــع الــدول األخــرى األعضــاء فــي األمــم 
بغــض النظــر عــن أصلهــا ومســاحتها وشــكل حكومتهــا، إال أن 
ــدول الخمــس العظمــى احتفظــت لنفســها بســلطات، ناقضــة  ال
بذلــك مبــدأ المســاواة فــي الســيادة، وقــد حــل محــل كلمــة 
الســيادة فــي العــرف الحديــث لفــظ اســتقال الدولــة. »العاقــات 
الحديــث،  الدولــي  بالقانــون  فــي اإلســام مقارنــة  الدوليــة 

ص118«.

الســيادة  نظريــة  بســببها  نشــأت  التــي  فالظــروف  بالتالــي 
ــا  ــرت به ــي م ــروف الت ــت كالظ ــات ليس ــن النظري ــا م وغيره
النظريــات  بتلــك  نأتــي  أن  يمكننــا  فــا  اإلســامية،  الدولــة 
ــد  ــامية، أو أن نُع ــة اإلس ــى الدول ــا عل ــا فيه ــكل م ــا ب ونطبقه
ــن  ــرة ولك ــا الفك ــد لدين ــد توج ــاً، فق ــا نقص ــا لدين ــدم وجوده ع
بشــكل آخــر، أو ال توجــد أصــاً اســتغناًء عنهــا بأنظمــة وقواعــد 

ــم. ــت عنده ــة ليس ــريعة الرباني ــي الش ــة ف عام
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األنفــال جمــع نفــل، ومعنــاهُ اَلغنيمــة. وممــا قالــه العلمــاء فــي 
ســورة األنفــال:

- ابــن كثيــر: قــال اإلمــام البخــارّي رحمــه هللا: قــال ابــن عبــاس 
رضــى هللا عنهمــا: اأَلنفــال: الغنائــم. 

- الــرازي: ويحتمــل أن يكــون المــراد مــن هــذِه األنفــال الغنائــم 
وهــي، األمــوال المأخــوذة مــن الكفـّـار قهــراً. 

- القرطبــي: إّن هــذِه الّســورة المباركــة مدنيـّـة، بدريـّـة فــي قــول 
الحســن، وعكرمــة، وجابــر، وعطــاء، رحمهم هللا. 

- اآللوســي: عــن ســعيد ابــن جبيــر رحمــه هللا اَنـّـه ســئل الحبــر 
عنهمــا، فقــال: تلــك ســورة بــدٍر. 

- أبــو حيّــان: وال خــاف اِنّهــا نزلــت فــي يــوم بــدر وأمــِر 
غنائمــه.

- الزمخشري: إنّها نزلت بعد سورة البقرة. 

وجه تسمية الغنائم أنفاال:
ــا كان محّرمــاً  ــة مّم ــادة فيمــا أحــّل هللا لهــذِه االُّم ــا زي 1 - الَنّه

ــي(.  ــى غيرهــا. )تفســير القرطب عل
2 - اَلنّفــل: الغنيمــة، ألنّهــا مــن فضــل هللا تعالــى وعطائــه. 

)تفســير المــدارك(. 
3 - ألّن المســلمين فّضلــوا بهــا علــى ســائر األمــم الّتــي لــم تُِحــّل 

لهــم. )روح المعاني(. 
ــة  ــام بحماي ــى القي ــادةٌ عل ــا زي ــه أِلنّه ــة ب ــميت الغنيم 4 - و ُس

ــط(.  ــر المحي ــام. )البح ــوزِة ااِلس ح
5 - ألَنّهــا زيــادةٌ علــى مــا شــرع الجهــاد لــه، وهــو اِعــاء كلمــة 

هللا عــّز وجــّل، وحمايــة حوزِة اإلســام. 

رسالة للتّذكار:
إّن فــي ســورة األنفــال تــذكاراً للمســلمين، أِلّن المســلمين كانــوا 
ــام  ــداء ااِلس ــن أع ــم م ــوال الغنائ ــذون األم ــي يأخ ــي الماض ف

والمســلمين. 
أّمــا اليــوم فلأســف الّشــديد، تركــت االُّمــة اإلســاميّة الجهــاد، 
ــى أعــداء  ــوس إل ــب والمك ــون اآلن الّضرائ ــك يدفع فبســبب ذل
ااِلســام، والمســلمين، ويقضــون حياتهــم فــي حالــة الــّذّل 

ــوان.  واله

سورة األنفال مصدر لعبادة الجهاد:
عليــه  هللا  صلــى  الّرســول  وســنة  عّزوجــل،  هللا  كتــاب  إّن 
ــيما  ــاد، وال س ــع للجه ــٌل ومرج ــة، أص ــه المبارك ــلم وحيات وس
ســورة األنفــال، أِلّن هللا عــّز وجــّل ذكــر فيهــا قوانيــن الجهــاد، 
ــاد  ــد الجه ــا فوائ ــر فيه ــن، وذك ــن الناجحي وأوصــاف المجاهدي

لكافّــة النــاس بالعمــوم، ولأّمــة ااِلســاميّة بالخصــوص.
وذكــر فيهــا عــّز وجــّل قّصــة غــزوة بــدر، لتثبيــت المؤمنيــن، 
ــوا اَنفســهم كأصحــاب  ــو جعل ــم ل ــن، وأنه ولنصيحــة المجاهدي
والتقــوٰى  الّصبــر  وبنســبة  والعقيــدة  اإليمــان  بنســبة  بــدر 
ــح، والنّصــر،  ــى هللا عّزوجــل- فســيكون لهــم الفت ــوكل عل والتّ

ــدر.  ــوم غــزوة ب ــدٍر ي ــى أصحــاب ب ــر هللا تعال ــا نّص كم
للمؤمنيــن وعبــرة،  تــذكاراً  اُحــد  وفــي ذكــر قّصــة غــزوة 
ــاب  ــض اَصح ــه بع ــوا مافعل ــن، أن ال تفعل ــة للمجاهدي ونصيح

ــد.  ــزوة اُح غ
فُعلـِـم مــن هــذا أّن مــن يريــد الجهــاد، اَو اَّي عمــل مــن اَعمالــه، 

فــي أي مجــاٍل مــن مجــاالت الحيــاة، فعليــه أن يتمّســك بكتــاب 
هللا وســنة رســوله صلــى هللا عليــه وســلم، أِلّن الفــاح بالعمــل 
ــب  ــن رك ــا. وم ــداء بهديهم ــاة باالهت ــا، والنّج ــاء فيهم ــا ج بم
ســفينة منهجهمــا نجــا، ومــن دخــل دار دعوتهمــا ســلم، ومــن 
ــف  ــا، وكي ــزُّ معهم ــذّل والع ــف ي ــا ذّل، وكي ــا ماضــّل وم اتبعهم

ــا.  ــة فيهم يضــلُّ وكّل الّرشــد والهداي
ــجاعة،  ــه الّش ــّوة بااِلســام. وتحصــل ل ــه القُ المســلم تحصــل ل
ــن  ــا دام يحتض ــٌح م ــٌز وناج ــلم فائ ــان. والمس ــالة باإليم والبس
ــلِب  ــه ااِلســام، وُس ــّرد عــن حيات ــاِذا ج ــرآن، ف الّرســالة، والق
منــه االيمــان، وأُقصيــت عــن دربــه الّرســالة والقــرآن، أصبــح 
ُدميــةً قائمــةً بنقــر األزراِر تنطــق، وتصمــت، وتمشــي، وتقعــد، 

     إعداد: خالد البستي

نفــحــات
مستفادة
مــن ســورة
األنـــفـــــال
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ــر تنهــض.  ــر تتحــّرك، وبإشــارة الغي ــك الغي وبتحري
فيــا ســائلين القمــم، جاهــدوا فــي هللا حــّق جهــاده، فــي ضــوء 
القــرآن والّســنة، وعضــوا علــى الجهــاد بالنّواجــذ، فاِنّــه 
ســعادة وعــّزةٌ فــي الدنيــا، وأجــر وجنّــة ورضــا هلل تعالــى فــي 

ــوا شــهداء.  ــعداء، وموت ــوا ُس ااٰلخــرة، فاحي

من قوانين الجهاد في سورة األنفال:
1 - أطيعوا هللا ورسوله في ساحة القتال. )اآلية: ۲۰(. 

2 - أطيعوا األمير وال تخالفوا أمره. )اآلية: ۲٤(. 
3 - قاتلوا األعداء وال تكونوا من المدبرين. )اآلية: ۱۵(.

ــات. )اآليــة:  4 - تنافســوا وتســابقوا فيمــا بينكــم فــي التّضحيّ
.)۲۹

5 - ال تخونــوا بيــت المــال فــإّن الخيانــة تــورث الجبــن. )اآلية: 
.)۲۷

6 - اُذكــروا هللا فــي ميــدان الجهــاد، بالتسلســل والكثــرة. 
.)٤۵ )اآليــة: 

ــذه.  ــي تنفي ــّروا ف ــا تتأخ ــال، ف ــٍر للقت ــم اَّي تدبي 7 - إذا عرفت
)اآليــة: ۲٤(.

8 - واجعلوا التّوّحد شعاًرا في صفوفكم. )اآلية: ٤٦(.
9 - اِذا لقيتم األعداء فا تولّوهم األدبار. )اآلية: ۵۷(. 

10 - تَهيــأوا وجّهــزوا أنفســكم قبــل القتــال، واجعلــوا أعداءكــم 
فــي ّرعــب وخــوف. )اآليــة: ٦۰(. 

ــة:  ــال. )اآلي ــى القت ــاس عل ــوا جماعــةً لتحــّرض النّ 11 - عيّن
 .)٦۵

12 - إذا وجدتــم الغلبــة علــى األعــداء، فاســفكوا دماءهــم اَّواًل 
ثــّم اجعلوهــم أســارى. )اآليــة: ٦۷(.

فــي نصرتــه.  تتأّخــروا  المظلــوم وال  اســتغاثة  لبّــوا   -  13
.)۷۳ )اآليــة: 

14 - تحالفوا فيما بينكم ضّد أعدائكم. )اآلية: ۷۳(.

من فوائد الجهاد في األنفال:
ــي  ــة الّت ــلمين الغلب ــام والمس ــل لِاس ــّز وج ــح هللا ع 1 - يمن

ــة: ۸(. ــاد. )اآلي ــبب الجه ــار بس ــا الكفّ ــرف به يعت
2 - يهــيء هللا عــّز وجــّل لإلنســان ســبيل الحــّق بســبب الجهاد. 

)اآلية: ۵(.
3 - يحصــل اللقــاء للمجاهــد بســبب الجهــاد مــع مائكــة 

.)۱۰/۹ )اآليــة:  الرحٰمــن. 
4 - ينصــر هللا عــّز وجــل المؤمنيــن باَشــياء خاِرقــة للعــادة فــي 

ميــدان الجهاد. )اآليــة: ۱۱(.
5 - يحظــى المجاهــد بمحبـّـة هللا تعالــى وقربــه بســبب الجهــاد. 

)اآليــة: ۱۷(.
6 - تحصل الحياة للمجاهد بسبب الجهاد. )اآلية: ۲٤(.

7 - يمنــح هللا عــّز وجــّل للمجاهــد ببركــة الجهــاد المــأوى 
والــّرزق الحــال الطيّــب. )اآليــة: ۷۳/۲٦. 

الّذنــوب للمجاهــد.  8 - ومــن فوائــد الجهــاد أن هللا يغفــر 
.)۲۹ )اآليــة: 

9 - يمنــح هللا عــّز وجــّل للمجاهــد قــّوة القــرار ونــور الفراســة. 
.)۳۹ )اآلية: 

10 - إفــاس الكفّــار وخســارتهم الماليــة بســبب الجهــاد. 
.)۳٦ )اآليــة: 

11 - يميّــز هللا عــّز وجــّل الحــّق عــن الباطــل بســبب الجهــاد. 
ــة: ۳۷(. )اآلي

12 - تنكسر قوة الكفار. )اآلية:۳۹(.
13 - تحصل الغنيمة بسبب الجهاد. )اآلية:٤۱(.

14 - تُقام الُحّجة على الكفّار بسبب الجهاد. )اآلية:٤۲(.
15 - تحصــل البشــائر الخاّصــة للمؤمنيــن فــي ميــدان الجهــاد. 

)اآلية:٤۳(.
16 - يحصــل الفــوز والنّجــاح للمؤمنيــن بســبب الجهــاد. 

)اآليــة:٤۵(.
17 - يقــذف هللا الّرعــب فــي قلــوب الكفّــار مــن المؤمنيــن 

بســبب الجهــاد. )اآليــة:٦۰(.
18 - يتّحد المسلمون بسبب الجهاد. )اآلية:٦۳(.

19 - يزيــد هللا عــّز وجــّل قــّوة المؤمنيــن بســبب الجهــاد. 
)اآليــة:٦۵(.

20 - يكتمل اإليمان بسبب الجهاد. )اآلية:۷٤(.

أوصاف المجاهدين الفائزين:
1 - التّقوٰى. )اآلية:۱(.

2 - إصاح ذات البين. )اآلية:۱(. 
3 - طاعة هللا ورسوله. )اآلية:۱(.

4 - الخوف من هللا عّز وجّل. )اآلية:۲(. 
5 - التّعلق والّصلة بالقرآن الكريم. )اآلية:۲(.

6 - التّوّكل على هللا عّز وجّل. )اآلية:۲(. 
7 - إقامة الّصاة. )اآلية:۳(.

8 - اإلنفاق في سبيل هللا. )اآلية:۳(.
9 - االستغاثة باهلل عّز وجّل. )اآلية:۹(.

10 - الثّبات والمثابرة. )اآلية:۱۱(.
11 - تلبية دعوة الجهاد. )اآلية:۱۵(.

12 - االمتثال ألوامر األمير وطاعته. )اآلية:۲۰(.
13 - أن يكون شاكًرا هلل عّز وجّل. )اآلية:۲٦(.

14 - ينهى النّاس عن المنكر. )اآلية:۲۷(.
ي بماله وأوالده. )اآلية:۲۸(.  15 - يضحِّ

16 - يكــون دائــم التفكيــر فــي ســبل تكســير قــّوة الكفّــار 
)اآليــة:۳۹(. وشــوكتهم. 

الشــرعّي.  بالتقســيم  ااِلجتماعيّــة  األمــوال  يقّســم   -  17
)اآليــة:٤۱(.

18 - تّجنب النّزاع والخاف. )اآلية:٤٦(.
19 - أن يكون صابًرا هلل عّز وجّل. )اآلية:٤٦(.

20 - تجنّب الكبر والّرياء. )اآلية:٤۷(.
تدريبًــا  المجاهديــن  وتدريــب  الجهــاد  قــّوة  تطويــر   -  21

)اآليــة:٦۰(. الوســع.  فــي  بمــا  عســكريًّا 
22 - الحذر الّشديد في كافة األحوال. )اآلية:٦۱/٦۲(.

23 - الّدعوة إلى الجهاد. )اآلية:٦۵(.
24 - اإلبتعاد عن حّب الّدنيا. )اآلية:٦۷(.

واللســانيّات،  والوطنيّــات  القّوميّــات  فتنــة  اجتنــاب   -  25
)اآليــة:۷۲(. اإلســاميّة.  االُخــّوة  بروابــط  واالرتبــاط 

المراجــع: 1 - تفســير الكبيــر. 2 - تفســير القرطبــي. 3 - 
تفســير روح المعانــي. 4 - تفســير العثمانــي. 5 - تفســير ابــن 

ــر.  كثي
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ــلم  ــباب مس ــط بش ــي أن أختل ــذ طفولت ــي من ــى ل ــر هللا تعال يَسَّ
مؤمــن ملتــزم مــن النــوع الــذي تتهمــه أمريــكا وبريطانيــا 
وإســرائيل وحلفاؤهــم مــن منافقــي العــرب وغيرهــم باإلرهــاب.

وخلصــت إلــى: أن أفضــل شــباب علــى وجــه األرض هــم أولئــك 
الذيــن يُتهمــون فــي زماننــا باإلرهــاب، وأن أكثرهــم فضــاً 
وأخاقــاً وصاحــاً واســتقامة هــم أولئــك الذيــن يعدهــم األعــداء 

األكثــر إرهابــاً واألشــد خطــراً. لقــد وجدتهــم:
)1( ربانييــن عابديــن مخلصيــن يتوجهــون بأعمالهــم كلهــا إلــى 
ــد هاجــروا  ــى كســب رضــاه، وق ــى، وال يســعون إال إل هللا تعال
إلــى هللا ورســوله، وليــس إلــى دنيــا يصيبونهــا، أو شــهوة 
يقضونهــا، أو جــاه يحققونــه، أو مــال يكســبونه، وأســمى 
ــد رضــي هللا عنهــم،  ــا وق أمانيهــم أن يخرجــوا مــن هــذه الدني
وهــم يــرددون دائًمــا قــول أبيهــم إبراهيــم عليــه الســام:}قل إن 
صاتــي ونســكي ومحيــاي ومماتــي هلل رب العالميــن، ال شــريك 

ــا أول المســلمين{. ــك أمــرت وأن ــه، وبذل ل
وال  يغشــون  وال  يســرقون  وال  يكذبــون  ال  ووجدتهــم   )2(
ــر  ــت قناطي ــو كان ــة ول ــؤدون األمان ــون، ي ــون وال يخون يرتش
مقنطــرة مــن الذهــب، وال يمــدون أيديهــم إلــى مــال حــرام ولــو 
ــرب  ــاء الغ ــاً لزعم ــة، خاف ــم فاق ــت به ــب، أو كان ــاب الرقي غ
الذيــن يعــدون أئمــة الكــذب فــي هــذا العصــر، وقــد قتلــوا مئــات 
األلــوف مــن أبنائنــا وأبنائهــم فــي حــروب ظالمــة برروهــا 

ــب. ــن األكاذي ــة م بمجموع
وأعمالهــم  أقوالهــم  فــي  يخلصــون  أنهــم  والحظــت   )3(
ــن  ــب م ــذي يح ــم ال ــاء لربه ــا؛ إرض ــى إتقانه ــون عل ويحرص

يتقــن عملــه.
ــا، ألن  ــون بعهودهــم ووعودهــم وال ينقضونه ــم يوف )4( وأنه

موالهــم أثنــى علــى مــن يفــي بعهــده.
)5( وأنهــم يتجنبــون الخمــر والميســر والمخــدرات والســجائر، 
ويعيــش أحدهــم عمــراً مديــداً دون أن يدخــل جوفــه شــيء مــن 

هــذه الســموم التــي ابتلــي بهــا أبنــاء الحضــارة الغربيــة.
)6( ووجدتهــم أطهــاراً مطهريــن يغضــون أبصارهــم عــن مــا 
ــب  ــه ذات منص ــم إلي ــا، وإن دعته ــون الزن ــرم هللا، وال يقرب ح
الــذي حرمــه عليهــم، خافــاً  يخافــون هللا  وجمــال، ألنهــم 
لغيرهــم مــن شــباب وشــابات الغــرب الغارقيــن فــي الفواحــش 

ــوره. ــتى ص ــذوذ بش والش
)7( ورأيتهــم رحمــاء تــرّق قلوبهــم وتنهمــر دموعهــم رحمــة 
باأليتــام والمســاكين واألرامــل والمحتاجيــن، وكرمــاء يجــودون 
بأموالهــم فــي ســبيل هللا لســد حوائــج الفقــراء، ويبــادرون 
إلــى إقامــة الجمعيــات والمؤسســات التــي تعمــل علــى حــل 

ــكاتهم. مش
)8( والحظــت أنهــم يحبــون النــاس ويريــدون الخيــر لهــم، 
ــم والظالميــن والمعتديــن بأوقاتهــم  ويدافعــون عنهــم مــن الظل
فــي  متفوقــون  وأنهــم  وأرواحهــم؛  وأموالهــم  وجهودهــم 
أعلــى  يحملــون  تخصصاتهــم،  فــي  مبدعــون  دراســتهم، 
ــي كل  ــون ف ــم، موفق ــي أعماله ــون ف ــم ناجح ــات، وأنه الدرج

شــؤون حياتهــم.
ال  ويحبونهــم،  النــاس  يحبــون  متواضعــون  وأنهــم   )10(
يتكبــرون علــى أحــد؛ ألنهــم يعتقــدون أنــه ال يدخــل الجنــة مــن 
فــي قلبــه مثقــال ذرة مــن كبــر، وأنهــم يصلــون أرحامهــم، 
ويبــرون بأمهاتهــم وآبائهــم، ويخفضــون لهــم جنــاح الــذل مــن 

ــى  ــال: }وقض ــذي ق ــم ال ــر ربه ــتجابة ألم ــاء واس ــة، وف الرحم
ــا لشــباب  ــن إحســانًا{، خافً ــاه وبالوالدي ــدوا إال إي ــك أال تعب رب
الغــرب الذيــن يلقــون بآبائهــم وأمهاتهــم فــي دور المســنين وال 

ــد األم. ــي عي ــم إال ف يذكرونه
أبنائهــم وبناتهــم وزوجاتهــم  )11( وأنهــم يحافظــون علــى 
ــذي  ــى ال ــى هللا تعال ــاً إل ــم، تقرب ــم وتربيته ــنون رعايته ويحس

ــة. ــوم القيام ــد ي ــا العب ــأل عنه ــة يُس ــم أمان جعله
ــون وال  ــداء هللا، ال يخاف ــى أع ــداء عل ــم أش ــدت أنه )12( ووج
يجبنــون، ويعشــقون الشــهادة، إذ يعتقــدون أن المــوت فــي 
ســبيل هللا حيــاة خالــدة لهــم فــي الجنــة، وحيــاة عزيــزة ألمتهــم 
فــي الدنيــا؛ وأنهــم ال ييأســون وال يملــون، ويعتقــدون أن نصــر 
ــم  ــم وتمســكوا بدينه ــى ربه ــادوا إل ــا ع ــب إذا م ــادم وقري هللا ق
ومبادئهــم؛ وأنهــم ال ينهزمــون أمــام جبــروت األعــداء وبطشــهم 
وال أمــام حضارتهــم الزائفــة، ويوقنــون أنهــم أقــوى وأعلــى ألن 
ــه  ــه نبي ــد أوصاهــم بمــا أوصــى ب ــي معهــم، وق هللا القــوي العل
موســى عليــه الســام بقولــه: }قلنــا ال تخــف إنــك أنــت األعلــى{.

تلكــم بعــض خصــال الشــباب الذيــن يتهمهــم األعــداء باإلرهــاب، 
وذلكــم هــو الفــرق بيــن مــن تربــوا فــي بيــوت هللا علــى موائــد 
ــي الماهــي  ــوا ف ــم والســنة المطهــرة، ومــن ترب ــرآن الكري الق

والمراقــص علــى موائــد الخمــر والمخــدرات والرذيلــة.

أولئك آبائي فجئني بمثلهم *** إذا جمعتنا يا جريُر المجامُع
إنهــا صفــات عبــاد هللا الصالحيــن التــي أرادهــا ســبحانه وتعالــى 
ووعــد أن ينصــر مــن اتصــف بهــا، وهــي الصفــات التــي تؤهــل 
حامليهــا إلنقــاذ البشــرية مــن الضــال، وتخليصهــا مــن التعاســة 
ــن  ــد هللا الذي ــاء }وع ــعادة والهن ــى الس ــا إل ــقاء، وقيادته والش
آمنــوا منكــم وعملــوا الصالحــات ليســتخلفنهم فــي األرض كمــا 
اســتخلف الذيــن مــن قبلهــم وليمكنــن لهــم دينهــم الــذي ارتضــى 
لهــم، وليبدلنهــم مــن بعــد خوفهــم أمنــاً يعبدوننــي ال يشــركون 

بــي شــيئًا، ومــن كفــر بعــد ذلــك فأولئــك هــم الفاســقون{.
فهل أنت منهم.؟.. يعني أنت ارهابي؟

إرهابي

الكاتب: أ.د.خالد يونس الخالدي

هل أنت



مجلة الصمود - العدد 110 - شعبان 1436هـ | مايو 2015م 28

هد
جا

الم
ق 

خال
ن أ

إفشاء السالمم
وأهميته في حياة 

الفرد والمجتمع

إعداد: أبو طلحة

ــلمون  ــه المس ــى ب ــي تحل ــة الت ــات النبيل ــن الصف ــام م إن الس
طيلــة القــرون والعهــود، وأشــاد بــه الكتــاب والســنة، وكفــى بــه 
أهميــة أن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم قرنــه بدخــول الجنــة، 
ــم،  ــة بينه ــام والتحي ــاء الس ــوا إفش ــلمين إذا التزم ــإن المس ف
دخلــت المحبــة فــي قلوبهــم وتحابــوا، وإذا تحابــوا دخلــوا 

ــة. الجن

معنى السام: 
قــال ابــن حجــر رحمــه هللا: وقــد اختُلـِـف فــي معنــى الســام فنقــل 
عيــاض: أن معنــاه اســم هللا أي كاءة هللا عليــك وحفظــه، كمــا 
يُقــال: هللا معــك ومصاحبــك. وقيــل معنــاه: أن هللا مطلــع عليــك 
ــال  ــى األعم ــر عل ــم هللا يذك ــل معنــاه: أن اس ــل. وقي فيمــا تفع
توقعــاً الجتمــاع معانــي الخيــرات فيهــا وانتفــاء عــوارض 
الفســاد عنهــا. وقيــل معنــاه: الســامة، كمــا قــال تعالــى )فََســاٌم 
لـَـَك ِمــْن أَْصَحــاِب اْليَِميــِن(، فــكأن الُمَســلََّم أَْعلـَـَم َمــْن َســلََّم عليــه، 

أنــه ســالم منــه وأن ال خــوف عليــه منــه.

معاني السام في القرآن الكريم: 
وقد جاء لفظ السام في القرآن على عدة معان، 

أحدهــا: اســم مــن أســماء هللا عــز وجــل ومنــه قولــه تعالــى فــي 
ــُم( ]الحشــر:23[. ـٰ لَ ســورة الحشــر: )ٱْلَملـِـُك ٱلقـُـدُّوُس ٱلسَّ

والثانــي: التحيــة المعروفــة، ومنــه قولــه تعالــى: )فََســلُّموْا 
َعلَــٰى أَنفُِســُكْم( ]النــور:61[

الثالــث: الســامة مــن كل شــر، ومنــه قولــه تعالــى فــي ســورة 
ــِب ٱْليَِميــِن( ]المعــارج:91[. ـٰ ــٌم لَّــَك ِمــْن أَْصَح ـٰ الواقعــة: )فََسلَ

ــٌم  ـٰ والرابــع: الخيــر، ومنــه قولــه تعالــى فــي ســورة القــدر: )َسلَ
ِهــَى َحتَّــٰى َمْطلَــِع ٱْلفَْجــِر( ]القــدر:5[ أي: خيــر هــي.

والخامــس: الثنــاء الجميــل، ومنــه قولــه تعالــى فــي الصافــات: 
ــٌم َعلـَـٰى إِْبٰرِهيــَم( ]الصافــات:109[. ـٰ )َسلَ

ــَد  ــِم ِعن ـٰ لَ ــْم َداُر ٱلسَّ ــى: )لَُه ــه تعال ــه قول ــة ومن الســادس: الجن
َربِّهــْم( ]األنعــام:127[.

فضل إلقاء السام وأهميته وأثره:
وقــد ورد فضــل الســام وأهميتــه فــي القــرآن والســنة المطهــرة 

فــي غيــر موضــع، نذكــر هنــا أهمهــا:
أوال: السام من أسماء هللا .

ــه وســلم: )إن  ــى هللا علي ــال رســول هللا صل ــال: ق ــس ق عــن أن
ــي األرض  ــه هللا ف ــى، وضع ــماء هللا تعال ــن أس ــم م ــام اس الس

ــم(. فأفشــوا الســام بينك
ثانيا: إلقاء السام ورّده يزيد الحسنات، ويمحو السيئات.

َعــْن ِعْمــَراَن ْبــِن ُحَصْيــٍن قـَـاَل: َجــاَء َرُجــٌل إِلـَـى النَّبـِـيِّ صلــى هللا 
ــمَّ  ــاَم، ثُ ــِه السَّ ــَردَّ َعلَْي ــْم، فَ ــاُم َعلَْيُك ــاَل: »السَّ ــه وســلم فَقَ علي
َجلـَـَس فَقـَـاَل النَّبـِـيُّ صلــى هللا عليــه وســلم َعْشــٌر ثـُـمَّ َجــاَء آَخــُر، 
ــاَل  ــَس، فَقَ ــِه فََجلَ ــَردَّ َعلَْي ِ، فَ ــةُ هللاَّ ــْم َوَرْحَم ــاُم َعلَْيُك ــاَل: السَّ فَقَ
 ِ ــةُ هللاَّ ــْم َوَرْحَم ــاُم َعلَْيُك ــاَل: السَّ ــُر، فَقَ ــاَء آَخ ــمَّ َج ــُروَن، ثُ ِعْش

ــوَن«. ــاَل ثَاثُ ــَس فَقَ ــِه فََجلَ ــَردَّ َعلَْي ــهُ، فَ َوبََرَكاتُ
ثالثا: إلقاء السام يجلب المغفرة والرحمات.

 ،ِ ــا َرُســوَل هللاَّ ــُت: يَ فعــن أبــي شــريح هانــىء بــن يزيــد قــال قُْل
ــاِت  ــْن ُموِجبَ ــةَ، قَــاَل: »إِنَّ ِم ــي اْلَجنَّ ــٍل يُْدِخلُنِ ــي َعلَــى َعِم ُدلَّنِ

ــَكاِم«. ــُن اْل ــاِم، َوُحْس ــْذُل السَّ ــَرِة بَ اْلَمْغفِ
رابعا: السام سبب لدخول الجنة.

ِ ْبــِن َســَاٍم قَــاَل: قــال رســول هللا صلــى هللا  وعــن َعْبــِد هللاَّ
ــاَم، َوأَْطِعُمــوا الطََّعــاَم،  عليــه وســلم: »أَيَُّهــا النَّــاُس أَْفُشــوا السَّ

ــاٍم«. ــةَ بَِس ــوا اْلَجنَّ ــاٌم، تَْدُخلُ ــاُس نِيَ ــوا َوالنَّ َوَصلُّ
خامسا: السام يورث المحبة بين األفراد.

وفــي الحديــث: والــذي نفســي بيــده ال تدخلــوا الجنــة حتــى 
ــى شــيء إذا  ــم عل ــوا، أال أدلك ــى تحاب ــوا حت ــوا، وال تؤمن تؤمن

ــم. ــام بينك ــوا الس ــم؟ أفش ــوه تحاببت فعلتم
سادسا: السام يورث حب هللا وحب رسوله.

 ُ ــُم هللاَّ ــي يُْحبِْبُك َ فَاتَّبُِعونِ ــوَن هللاَّ ــْم تُِحبُّ ــْل إِْن ُكْنتُ ــی: )قُ ــال تعال ق
ــٌم(. ــوٌر َرِحي ُ َغفُ ــْم َوهللاَّ ــْم ُذنُوبَُك ــْر لَُك َويَْغفِ

سابعا: السام حق المسلم على أخيه المسلم.
ــاَل:  ــه وســلم قَ ــى هللا علي ِ صل ــوَل هللاَّ ــَرةَ أَنَّ َرُس ــي ُهَرْي ــْن أَبِ َع
ــوَل  ــا َرُس ــنَّ يَ ــا ُه ــَل: َم ــتٌّ قِي ــلِِم ِس ــى اْلُمْس ــلِِم َعلَ ــقُّ اْلُمْس »َح
ِ ؟ قَــاَل: إَِذا لَقِيتَــهُ فََســلِّْم َعلَْيــِه، َوإَِذا َدَعــاَك فَأَِجْبــهُ، َوإَِذا  هللاَّ
ْتهُ، َوإَِذا  ــمِّ َ فََس ــَد هللاَّ ــَس فََحِم ــهُ، َوإَِذا َعطَ ــْح لَ ــتَْنَصَحَك فَاْنَص اْس

ــهُ«. ــاَت فَاتَّبِْع ــْدهُ، َوإَِذا َم ــِرَض فَُع َم
ثامنا: عدم السام من عامات البخل.
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ِ صلــى هللا عليــه  ِ بــن ُمَغفَّــٍل، قَــاَل: قَــاَل َرُســوُل هللاَّ َعــْن َعْبــِد هللاَّ
ــام«. وســلم: »أَْبَخــُل النَّــاِس، َمــْن بَِخــَل بِالسَّ

تاسعا: إلقاء السام صدقة.
فَعــْن أَبـِـي َذرٍّ َعــْن النَّبـِـيِّ صلــى هللا عليــه وســلم قَاَل:..َوتَْســلِيُمَك 

َعلـَـى النَّــاِس َصَدقـَـةٌ.
ــامة  ــبب لس ــد وس ــن الحق ــامة م ــبب للس ــام س ــرا: الس عاش

ــدر. الص
ــه  ــى هللا علي ــه عــن رســول هللا صل ــراء رضــي هللا عن ــن الب فع

ــال: »أفشــوا الســام؛ تســلموا«. وســلم ق
الحادي عشر: إفشاء السام يغيظ اليهود.

فَعــْن َعائَِشــةَ رضــي هللا عنهــا، َعــْن النَّبِــيِّ صلــى هللا عليــه 
ــَدْتُكْم  ــا َحَس ــْيٍء َم ــى َش ــوُد َعلَ ــَدْتُكْم اْليَُه ــا َحَس ــاَل: »َم ــلم قَ وس

ــَاِم َوالتَّأِْميــِن«. َعلَــى السَّ
الثاني عشر: السام يرفع شأن المسلم ويعّزه.

فعــن أبــي الــدرداء رضــي هللا عنــه قــال: قــال رســول هللا 
ــوا« ]رواه  ــي تعل ــام؛ ك ــوا الس ــلم: »أفش ــه وس ــى هللا علي صل

الطبرانــي[.
الثالث عشر: إفشاء السام من خير األعمال.

ــا، أّن  ــي هللا عنهم ــاص رض ــن الع ــرو ب ــن عم ــد هللا ب ــن عب فع
رجــاً ســأل رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم: أي اإلســام 
ــى مــن عرفــت  ــال: »تطعــم الطعــام، وتقــرأ الســام عل ــر؟ ق خي

ــلم[. ــاري ومس ــرف« ]رواه البخ ــم تع ــن ل وم

حرص الصحابة رضي هللا عنهم على إفشاء السام: 
لقــد كان أصحــاب النبــي صلــى هللا عليــه وســلم أحــرص النــاس 
علــى إفشــاء الســام فيمــا بينهــم، وقــد تســابقوا فــي هــذا 
ــوا الســبق، فهــذا ابــن عمــر ال يذهــب للســوق إال  الشــأن، ونال
لهــذه الغايــة، عــن الطُّفَْيــَل ْبــَن أُبـَـيِّ ْبــِن َكْعــٍب أَنَّــهُ َكاَن يَأْتـِـي َعْبــَد 
ــا إِلَــى  ــإَِذا َغَدْونَ ــاَل: فَ ــوِق، قَ ِ ْبــَن ُعَمــَر فَيَْغــُدو َمَعــهُ إِلَــى السُّ هللاَّ
ــى َســقَاٍط، َوال َصاِحــِب  ــُن ُعَمــَر َعلَ ِ ْب ــُد هللاَّ ــْم يَُمــرَّ َعْب ــوِق، لَ السُّ
بِيَعــٍة، َوال ِمْســِكيٍن، َوال أََحــٍد إاِل َســلََّم َعلَْيــِه، قـَـاَل الطُّفَْيــُل: فَِجْئــُت 
ــوِق فَقُْلــُت لـَـهُ: َوَمــا  ِ ْبــَن ُعَمــَر يَْوًمــا فَاْســتَْتبََعنِي إِلـَـى السُّ َعْبــَد هللاَّ
ــوِق، َوأَْنــَت ال تَقـِـُف َعلـَـى اْلبَيِّــِع، َوال تَْســأَُل َعــْن  تَْصنـَـُع فـِـي السُّ
ــوِق؟ قـَـاَل:  ــلَِع، َوال تَُســوُم بَِهــا، َوال تَْجلـِـُس فـِـي َمَجالـِـِس السُّ السِّ
ــُن  ِ ْب ــُد هللاَّ ــي َعْب ــاَل لِ ــاَل: فَقَ ــدَُّث قَ ــا نَتََح ــا َهاُهنَ ــْس بِنَ ــوُل اْجلِ َوأَقُ
ُعَمــَر: يـَـا أَبـَـا بَْطــٍنـ  َوَكاَن الطُّفَْيــُل َذا بَْطــٍنـ  إِنََّمــا نَْغــُدو ِمــْن أَْجــِل 

ــاِم نَُســلُِّم َعلَــى َمــْن لَقِيَنَــا. السَّ
وعــن األغــر أغــر مزينــة رضــي هللا عنــه قــال: كان رســول هللا 
صلــى هللا عليــه وســلم أمــر لــي بجريــب مــن تمــر عنــد رجــل مــن 
األنصــار، فمطلنــي بــه، فكلمــت فيــه رســول هللا صلــى هللا عليــه 
ــي  ــره«. فوعدن ــه تم ــذ ل ــر فخ ــا بك ــا أب ــد ي ــال: »اغ ــلم، فق وس
أبــو بكــر المســجد إذا صلينــا الصبــح، فوجدتــه حيــث وعدنــي، 
فانطلقنــا، فكلمــا رأى أبــا بكــر رجــٌل مــن بعيــد ســلم عليــه، فقــال 
ــك  ــب القــوم علي ــرى مــا يصي ــه: أمــا ت ــو بكــر رضــي هللا عن أب
مــن الفضــل؟ ال يســبقك إلــى الســام أحــد. فكنــا إذا طلــع الرجــل 
مــن بعيــد بادرنــاه بالســام قبــل أن يســلم علينــا ]رواه الطبرانــي 

فــي الكبيــر[.
ــع  ــا م ــا إذا كن ــال: كن ــه ق ــك رضــي هللا عن ــن مال ــس ب وعــن أن
ــإذا  ــا شــجرة، ف ــرق بينن ــه وســلم فتف ــى هللا علي رســول هللا صل

ــي[. ــض ]رواه الطبران ــى بع ــا عل ــلم بعضن ــا يس التقين

بعض اآلداب الواردة للسام في السنة المطهرة:
وللســام أحــكام وآداب ينبغــي للمســلم أن يهتــم بهــا حتــى ينــال 
ــذه  ــم ه ــن أه ــيته، وم ــي نفس ــره ف ــام أث ــرك الس ــواب، ويت الث

اآلداب:
ــان وال  ــمعه اليقظ ــموع يس ــوت مس ــليم بص ــون التس 1 - أن يك
ينزعــج منــه النائــم، فعنــد مســلم عــن المقــداد رضــي هللا عنــه 
ــن  ــه م ــلم نصيب ــه وس ــى هللا علي ــي صل ــع للنب ــا نرف ــال: »كن ق
اللبــن، فيجــيء مــن الليــل فيســلم تســليماً ال يوقــظ نائمــاً ويســمع 

اليقظــان«.
ــى القاعــد،  2 - أن يســلم الراكــب علــى الماشــي، والماشــي عل
والصغيــر علــى الكبيــر، والقليــل علــى الكثيــر؛ لقــول النبــي 
اْلَماِشــي،  َعلَــى  اِكــُب  الرَّ »يَُســلُِّم  وســلم:  عليــه  هللا  صلــى 
ــظ:  ــي لف ــِر«. وف ــى اْلَكثِي ــُل َعلَ ــِد، َواْلقَلِي ــى اْلقَاِع ــي َعلَ َواْلَماِش

»والصغيــر علــى الكبيــر«.
ــه  ــو يســيراً لقول ــارق أخــاه ول ــاء الســام إذا ف ــد إلق 3 - أن يعي
صلــى هللا عليــه وســلم: »إذا لقــي أحدكــم أخــاه فليســلم عليــه، 
فــإن حالــت بينهمــا شــجرة أو جــدار أو حجــر ثــم لقيــه فليســلم 

ــو داود[. ــه« ]أب علي
4 - أن يسلم على أهل بيته عند الدخول عليهم.

ــف  ــه مخال ــرأس، فإن ــد أو ال ــارة بالي ــاء باإلش ــدم االكتف 5 - ع
للســنة، إال إذا كان المســلَّم عليــه بعيــًدا فإنــه يســلم بلســانه 
ويشــير بيــده وال يكتفــي باإلشــارة. عــن النبــي صلــى هللا عليــه 
وســلم قــال: »ليــس منــا مــن تشــبه بغيرنــا، ال تشــبهوا باليهــود 
ــع، وإن  ــارة باألصاب ــود اإلش ــليم اليه ــإن تس ــارى، ف وال بالنص
أشــار  وإن  الترمــذي[.  ]رواه  باألكــف«  النصــارى  تســليم 
ــم  ــه مــع إشــارته، وإن ل ــظ ب ــه يتلف ــد أو أصــم فإن بالســام لبعي

ــم. ــا بمخالفته ــن أمرن ــةً لم ــه؛ مخالف ــمع قول يس
6 - الســام فــي بدايــة المجلــس وعنــد مفارقتــه لقولــه صلــى هللا 
ــإذا  ــس فليســلم، ف ــى المجل ــم إل ــه وســلم: »إذا انتهــى أحدك علي
أراد أن يقــوم فليســلم؛ فليســت األولــى بأحــق مــن اآلخــرة« ]أبــو 

داود والترمــذي والنســائي[.
7 - أن يســلم علــى الصبيــان إذا لقيهــم، فعنــد مســلم أنــه صلــى 

هللا عليــه وســلم مــر علــى صبيــان يلعبــون فســلم عليهــم.
8 - البشاشة وطاقة الوجه والمصافحة.

ــى هللا  ــول هللا صل ــال رس ــال: ق ــه ق ــي هللا عن ــراء رض ــن الب فع
عليــه وســلم: »مــا مــن مســلمين يلتقيــان فيتصافحــان إال غفــر 

ــو داود[. ــا« ]رواه أب ــل أن يتفرق ــا قب لهم
ــه وســلم  ــى هللا علي ــال صل ــكام، ق ــل ال ــدأ بالســام قب 9 - أن يب
»مــن بدأكــم بالــكام قبــل الســام فــا تجيبــوه« ]الطبرانــي فــي 

األوســط[.
10 - إذا دخــل بيتــاً خاليــاً قــال: الســام علينــا وعلــى عبــاد هللا 
ــن  ــن اب ــرد ع ــي األدب المف ــاري ف ــد روى البخ ــن، فق الصالحي
ــر المســكون  ــال: إذا دخــل البيــت غي عمــر رضــي هللا عنهمــا ق

ــن.  ــاد هللا الصالحي ــى عب ــا وعل ــل: الســام علين فليق
ــي  ــك الســام، عــْن أَبِ ــداء الســام: علي ــد ابت ــال عن 11 - وال يق
 ُ ــى هللاَّ ــيَّ َصلَّ ــُت النَّبِ ــاَل: أَتَْي ــه قَ ــيِّ رضــي هللا عن جــري اْلُهَجْيِم
ِ. قـَـاَل: »اَل تَقـُـْل  ــَاُم يـَـا َرُســوَل هللاَّ َعلَْيــِه َوَســلََّم فَقُْلــُت: َعلَْيــَك السَّ

ــى«. ــةُ اْلَمْوتَ ــَاُم تَِحيَّ ــَك السَّ ــإِنَّ َعلَْي ــَاُم ؛ فَ ــَك السَّ َعلَْي
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فقه الجهاد - الحلقة )16(

إعداد: فضيلة الشيخ ابن أبي يوسف حماد حفظه اهلل تعالى

»أصناف من يقاتلون وأحكام قتالهم«

متى يجوز قتل من ال يجوز قتله أصاًل من الكفار

 قــد تبيــن ممــا ســبق أن األصــل فــي المدنييــن- الحربييــن- 
أنــه ال يجــوز قتلهــم نظــراً لكونهــم ليســوا مــن أهــل الممانعــة 
والمقاتلــة، لكــن هنــا حــاالت خارجــة -اســتثناها الفقهــاء- عــن 
أصــل الحكــم يجــوز فيهــا قتــل المدنييــن الحربييــن، ومــن تلــك 

الحــاالت مــا يلــي:

الحالــة األولــى: الحضــور والمشــاركة فــي القتــال بصــوره 
ــون  ــون الحربي ــارك المدني ــرة: إذا ش ــر المباش ــرة وغي المباش
فــي القتــال فــا خــاف بيــن أهــل العلــم فــي جــواز قتلهــم، ومــن 

ــي: ــا يل ــال م ــي القت صــور المشــاركة ف
ــة جــواز قتلهــم فــي هــذه  ــال فعــاً: ومــن أدل 1 - مباشــرة القت

الصــورة مــا يلــي:
الَِّذيــَن يُقَاتِلُونَُكــْم   ِ - قولــه تعالــى: }وقاتلــوا فِــي َســبِيِل هللاَّ
َ اَل يُِحــبُّ اْلُمْعتَِديــَن{ )البقــرة:190(. وجــه  َواَل تَْعتَــُدوا إِن هللاَّ
ــل المســلمين مــن  ــال مــن يقات ــة أمــرت بقت االســتدالل: أن اآلي
ــة  ــل حقيق ــح للقت ــى المبي ــإذا وجــد مــن هــؤالء المعن ــار، ف الكف

وهــو القتــال جــاز قتلهــم. )ينظــر: المبســوط 137/10(.
ــذه  ــت ه ــا كان ــلم- : »م ــه وس ــى هللا علي ــه -صل ــوم قول - مفه
لتقاتــل« فــي الحديــث المتقــدم. وجــه االســتدالل: الحديــث يــدل 
علــى أنــه إنمــا نهــى عــن قتــل المــرأة ألنهــا ال تقاتــل، ومفهومه 
أنهــا لــو قاتلــت جــاز قتلهــا. وفــي معنــى المــرأة مــا ذكــر مــن 
أصنــاف الكفــار، ألنهــم إنمــا َحــُرم قتلهــم ألنهــم فــي العــادة ال 
يقاتلــون، فــإذا قاتلــوا جــاز قتلهــم. )ينظــر: المغنــي 249/9(.

- ومــن المعقــول، وبيانــه: أنــه إذا كان يجــوز قتــل كل مــن 
ــى القتــال منــه، فــأن يبــاح  ــة صالحــة للمحاربــة إذا تأتّ لــه بُنيَ
قتــل مــن وجــد منــه حقيقــة القتــال مــن بــاب أولــى، ألنــه باشــر 
ــر  ــه. )ينظــر: شــرح الســير الكبي ــه وجــب قتال ــذي ب الســبب ال
ــي  ــام ف ــذا المق ــي ه ــه ف ــتأنس ب ــا يس 1415/4-1416(، ومم
قتــل المدنييــن إذا اشــتركوا فــي الحــرب مــا أورده أهــل الســير 
فــي قصــة استشــهاد خــاد بــن ســويد -رضــي هللا عنــه- يــوم 
قريظــة. فقــد ذكــر الواقــدي أن خــاد بــن ســويد بــن ثعلبــة 
الخزرجــي دلّــت عليــه امــرأة مــن بنــي قريظــة رحــًى فشــدخت 
رأســه، فقــال رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم- :«لــه أجــر 
ــه.  ــه وســلم- ب ــى هللا علي ــا رســول هللا -صل شــهيدين«، وقتله

ــرى للبيهقــي(. ــي الســنن الكب ــذا ف )ك

2 - أن يكــون لــه رأي أو مشــورة فــي الحــرب: ومــن أدلــة 
ــي: ــا يل ــذه الصــورة م ــي ه ــن ف ــن الحربيي ــل المدنيي جــواز قت
- عــن أبــي موســى -رضــي هللا عنــه- قــال: »لمــا فــرغ النبــي 

ــى  ــا عامــر عل ــن، بعــث أب ــه وســلم - مــن حني ــى هللا علي - صل
جيــش إلــى أوطــاس، فلقــي ُدَريــد بــن الصمــة فقتــل دريــد وهــزم 
ــتدالل:  ــه االس ــاري(. وج ــث )رواه البخ ــه. .. الحدي هللا أصحاب
أنــه -صلــى هللا عليــه وســلم- أقــر قتــل دريــد بــن الصمــة مــع 
أنــه قــد شــاخ، ألنــه كان ذا رأي فــي الحــرب. وفــي هــذا يقــول 
الشــافعي: »قَتَــل أصحــاب رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم- 
يــوم حنيــن دريــد بــن الصمــة وهــو فــي ِشــجار )مركــب أَصغــر 
مــن الهــودج مكشــوف الــرأس( مطــروح ال يســتطيع أن يثبــت 
ــم  ــة ســنة، فل ــغ نحــواً مــن خمســين ومائ ــد بل جالســاً، وكان ق
يعــب رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم- قتلــه«. )ينظــر: األم 

.)254/2
وقــال السرخســي: »وأمــا إذا كان يقاتــل برأيــه ففــي قتلــه كســر 
ــوم  ــل ي ــة قُتِ ــن الصم ــد ب ــإن دري ــك، ف ــأس بذل ــا ب شــوكتهم ف
حنيــن، وكان ابــن مائــة وســتين ســنة وقــد عمــي، وكان ذا 
ــن  ــال اب ــي الحــرب«. )ينظــر: المبســوط 137/10(. وق رأي ف
قدامــة: »وكانــوا خرجــوا بــه ]أي دريــد[ معهــم، يتيّمنــون بــه، 
ويســتعينون برأيــه، فلــم ينكــر النبــي - صلــى هللا عليــه وســلم - 

ــي 249/9(. ــه«. )ينظــر: المغن قتل
- ومــن المعقــول، وبيانــه: أن الــرأي مــن أعظــم المعونــة فــي 
الحــرب، وقــد جــاء عــن معاويــة أنــه قــال لمــروان واألســود: 
أمددتمــا عليــاً بقيــس بــن ســعد، وبرأيــه ومكايدتــه، فــوهللا لــو 
أنكمــا أمددتمــاه بثمانيــة آالف مقاتــل، مــا كان بأغيــظ لــي مــن 
ذلــك. )ينظــر: المغنــي 249/9، وشــرح معانــي اآلثــار 225/3(.

3 - تولــي الملــك أو األمــر: وهــذا ممــا نــص عليــه األحنــاف، 
فقــد جــاء فــي العنايــة: أن المــرأة تقتــل إذا كانــت ملكــة، 
وعللــوه بــأن المــرأة متــى مــا كانــت ملكــة فــإن ضررهــا يتعــدى 
ــر: أن  ــح القدي ــي شــرحه فت ــام ف ــن الهم ــر اب ــاد. وذك ــى العب إل
الصبــي والمعتــوه كذلــك إذا تولــوا الملــك. )ينظــر: العنايــة 
شــرح الهدايــة 453/5، وفتــح القديــر 454/5(. وغيــر هــؤالء 
ــي أحدهــم  ــه متــى مــا ول مــن المدنييــن مثلهــم فــي الحكــم. ألن
األمــر والتدبيــر، كان قتلــه مــن بــاب أولــى ألنــه هــو الــذي يقــّر 
الــرأي ويختــاره، وإن لــم يكــن لــه رأي. ثــم إن فــي قتلــه كســراً 

ــاً لهــم.  ــار، وإضعاف لشــوكة الكف

ــاف  ــص األحن ــد ن ــال: ق ــى القت ــجيع عل ــض والتش 4 - التحري
التــي يجــوز فيهــا قتــل المدنييــن:  علــى أن مــن الحــاالت 
ــى  ــن عل ــن، وتحريضهــم المقاتلي ــاء الصفي ــد التق صياحهــم عن
ابــن  وقــال   .)453/5 الســابق  :المصــدر  )ينظــر  الحــرب. 
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ــداد  ــا اإلم ــال، منه ــي القت ــة ف ــار عظيم ــرأة آث ــي: »وللم العرب
ــن يخرجــن  ــد ك ــال، فق ــى القت ــض عل ــا التحري ــوال، ومنه باألم
ناشــراٍت شــعورهن، نادبــاٍت، مثيــراٍت للثــأر، معيــراٍت بالفــرار 

ــن«. ــح قتله ــك يبي وذل
ــن  ــه م ــا يقابل ــدو، م ــجيع الع ــاح وتش ــم الصي ــي حك ــذا، وف ه
تخذيــل وإضعــاف نفــوس المســلمين كســبّهم وشــتمهم، أو 
ــك. جــاء فــي أســنى المطالــب:  تكشــف المــرأة لهــم، ونحــو ذل
»وفــي معنــى القتــال ســب المــرأة والخنثــى للمســلمين«. )ينظــر 
المطالــب  أســنى  148/1،و  العربــي  القــرآن البــن  أحــكام   :

.)190/4
ــار أو  ــي صــف الكف ــرأة ف ــت ام ــو وقف ــة: »ول ــن قدام ــال اب وق
علــى حصنهــم، فشــتمت المســلمين، أو تكشــفت لهــم، جــاز 
رميهــا قصــداً. وكذلــك يجــوز رميهــا إذا كانــت تلتقــط لهــم 
ــي  ــا ف ــال; ألنه ــى القت ــم عل ــقيهم، أو تحرضه ــهام، أو تس الس
حكــم المقاتــل. وهكــذا الحكــم فــي الصبــي والشــيخ وســائر مــن 

ــي 231/9(. ــر :المغن ــم«. )ينظ ــه منه ــن قتل ــع م من
وممــا يدخــل فــي التحريــض علــى القتــال نظــم الشــعر أو التغنــي 
ــا للشــعر  ــوم م ــد.  ومــن المعل ــي األســواق تشــجيعاً للجن ــه ف ب
والبيــان مــن أثــر علــى الحالــة النفســية للمقاتليــن، بــل قــد 

ــة.  ــاً مــن األســلحة المادي يكــون أشــد وقع
ــه  ــى هللا علي ــي - صل ــه - أن النب ــي هللا عن ــس - رض ــن أن وع
وســلم - دخــل مكــة فــي عمــرة القضــاء، وعبــد هللا بــن رواحــة 

بيــن يديــه يمشــي وهــو يقــول: 
خلُّوا بني الكفار عن سبيله
اليوَم نضرْبكم عــلى تنزيله
ضرباً يُزيل الهـام عن مقيله
ويُْذِهل الخــليل عــن خــليله

فقــال لــه عمــر: يــا ابــن رواحــة بيــن يــدي رســول هللا - صلــى 
هللا عليــه وســلم - وفــي حــرم هللا تقــول الشــعر؟ فقــال لــه النبــي 
ــا عمــر، فلهــي أســرع  ــه ي ــه وســلم- : خــل عن ــى هللا علي -صل

فيهــم مــن نضــح النبــل«. )رواه الترمــذي، والنســائي(.

الحالــة الثانيــة : إذا ســب هللا أو رســوله - صلــى هللا عليــه 
وســلم - أو اإلســام: ومــن ســب هللا تعالــى أو رســوله - صلــى 
هللا عليــه وســلم - أو اإلســام فقــد حــّل دمــه وجــاز قتلــه، بعــد 
أن كان محقــون الــدم مــن المحاربيــن. ومــن األدلــة علــى ذلــك 

مــا يلــي:
- قولــه تعالــى: } َوإِْن نََكثـُـوا أَْيَمانَُهــْم ِمــْن بَْعــِد َعْهِدِهــْم َوطََعنـُـوا 
فِــي ِدينُِكــْم فَقَاتِلُــوا أئّمــةَ اْلُكْفــِر إِنَُّهــْم اَل أَْيَمــاَن لَُهــْم لََعلَُّهــْم 
ــى:  ــه تعال ــي قول ــتدالل: ف ــه االس ــة:12(. وج ــوَن{ )التوب يَْنتَُه
)وطعنــوا فــي دينكــم( داللــة علــى أن أهــل العهــد متــى مــا طعنوا 
ــم. )ينظــر: أحــكام  ــد نقضــوا العهــد ووجــب قتله ــا فق ــي دينن ف
القــرآن للجصــاص 126/3(، وإذا كان هــذا فــي أهــل العهــد فــإن 
المحاربيــن يجــوز قتلهــم مــن بــاب أولــى متــى مــا صــدر منهــم 
هــذا الفعــل. ويناقــش االســتدالل باآليــة بأنهــا إنمــا أوجبــت قتــل 
الكفــار إذا وجــد منهــم أمــران: أحدهمــا نكــث اليميــن، واآلخــر 
الطعــن فــي الديــن، بخــاف مــا إذا وجــد أحــد األمريــن. ويجــاب 
عنــه بــأن الطعــن فــي الديــن مســتلزم لنكــث اليميــن، وعلــى هــذا 
يصــح االســتدالل باآليــة علــى وجــوب قتالهــم متــى مــا طعنــوا 

فــي الديــن. 

- عــن ســعد بــن أبــي وقــاص -رضــي هللا عنــه- قــال: »لمــا كان 
ــن رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم- النــاس  يــوم فتــح مكــة أمَّ
إال أربعــة نفــر وامرأتيــن، وقــال: اقتلوهــم وإن وجدتموهــم 
داود،  أبــو  )رواه  الكعبة...الحديــث«.  بأســتار  متعلقيــن 
والنســائي(. وجــه االســتدالل: أنــه - صلــى هللا عليــه وســلم 
- أهــدر دم المرأتيــن مــع أنهمــا فــي األصــل ممــن ال يجــوز 
قصــده بالقتــل. وقــد ذكــر ابــن حجــر فــي الفتــح، أن ممــن أهــدر 
النبــي - صلــى هللا عليــه وســلم - دمــه يــوم الفتــح قينتــي ابــن 
ــرب[ (، وأن ســبب  ــة ]لســان الع ــة المغني ــة: األََم ــل )القَْين َخطَ
ــى هللا  ــي -صل ــاء النب ــان بهج ــا تغني ــا كانت ــا أنهم ــدار دمهم إه
عليــه وســلم-، كمــا ذكــر ذلــك أهــل الســير. )ينظــر: فتــح البــاري 
ــرى  ــن هشــام 52/4، الســنن الكب ــة الب 61/4، والســيرة النبوي

للبيهقــي 120/9(.
- مــا روى أبــو داود عــن علــي - رضــي هللا عنــه - : »أن 
ــع  ــه وســلم - وتق ــى هللا علي ــي - صل ــت تشــتم النب ــة كان يهودي
فيــه، فخنقهــا رجــل حتــى ماتــت فأبطــل رســول هللا - صلــى هللا 

ــو داود(. ــا«. )رواه أب ــلم - دمه ــه وس علي
ــدر  ــلم - أه ــه وس ــى هللا علي ــي - صل ــتدالل: أن النب ــه االس وج
ــة  ــت موادع ــا كان ــع أنه ــبه م ــت بس ــي قام ــرأة الت ــذه الم دم ه
ــة  ــدم المدين ــا ق ــلم - لم ــه وس ــى هللا علي ــه - صل ــة - ألن مهادن
وادع جميــع اليهــود الذيــن كانــوا بهــا موادعــة مطلقــة - فــإذا 
كان هــذا فــي أهــل العهــد فمــن لــم يكــن لــه عهــد مــن المحاربيــن 

ــة 1404/3(. ــل. )ينظــر: أحــكام أهــل الذم ــى بالقت أول
ــه  ــت ل ــى كان ــا: »أن أعم ــاس رضــي هللا عنهم ــن عب - عــن اب
أم ولــد -غيــر مســلمة- تشــتم النبــي - صلــى هللا عليــه وســلم - 
وتقــع فيــه، فينهاهــا فــا تنتهــي، ويزجرهــا فــا تنزجــر، قــال: 
فلمــا كانــت ذات ليلــة جعلــت تقــع فــي النبــي - صلــى هللا عليــه 
وســلم - وتشــتمه فأخــذ الِمْغــَول )شــبه ســيف قصيــر يشــتمل بــه 
الرجــل تحــت ثيابــه، وقيــل: هــو حديــدة دقيقــة لهــا حــد. ]لســان 
العــرب[ ( فوضعــه فــي بطنهــا واتــكأ عليهــا فقتلهــا فوقــع بيــن 
ــاك مــن  ــدم )لّوثــت مــا هن ــاك بال ــت مــا هن رجليهــا طفــل فلَطََّخ
الفــراش(، فلمــا أصبــح ُذِكــر ذلــك لرســول هللا -صلــى هللا عليــه 
ــل  ــا فع ــل م ــاً فع ــد هللا رج ــال: أَْنُش ــاس فق ــع الن ــلم-، فجم وس
ــو  ــاس وه ــى الن ــى يتخط ــام األعم ــام. فق ــق إال ق ــه ح ــي علي ل
ــه وســلم-  ــى هللا علي ــي -صل ــدي النب ــن ي ــد بي ــى قع ــزل حت يتزل
فقــال: يــا رســول هللا أنــا صاحبهــا، كانــت تشــتمك وتقــع فيــك 
فأنهاهــا فــا تنتهــي، وأزجرهــا فــا تنزجــر، ولــي منهــا ابنــان 
مثــل اللؤلؤتيــن، وكانــت بــي رفيقــة، فلمــا كان البارحــة جعلــت 
تشــتمك وتقــع فيــك فأخــذت المغــول فوضعتــه فــي بطنهــا 
ــه  ــى هللا علي ــي - صل ــال النب ــا، فق ــى قتلته ــا حت ــكأت عليه وات
وســلم - : أال اشــهدوا أن دمهــا هــدر«. )رواه أبــو داود، وينظــر 
:عــون المعبــود 14/12(. وجــه االســتدالل: فــي إقــراره - صلــى 
هللا عليــه وســلم - الرجــل علــى فعلــه وإهــداره دم المــرأة دليــل 
علــى أن الذميــة إذا لــم تكــف لســانها عــن هللا ورســوله فــا ذمــة 
لهــا، ويجــوز قتلهــا. )ينظــر: عــون المعبــود 11/12(، وإذا كان 
ــن أهــل الحــرب  ــرأة م ــة، فالم ــن أهــل الذم ــرأة م ــي الم ــذا ف ه

مــن بــاب أولــى. 
210/7، روض  الموطــأ  المنتقــى شــرح  للتوســع:  )وينظــر 
الطالــب مــع شــرحه أســنى المطالــب 225/4-226، المغنــي 
.)431/12 المحلــى   ،1398/3 الذمــة  231/9، أحــكام أهــل 
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الحالــة الثالثــة: فــي اإلغــارة علــى العــدو إذا لــم يمكــن التمييــز 
بيــن مــن يجــوز قتلــه ومــن ال يجــوز قتلــه: كمــا فــي التبييــت، 
ــل  ــي تقت ــي باألســلحة الت ــاراً، والرم ــاً ونه ــارات لي وشــن الغ
وغيرهــا  والقنابــل،  والصواريــخ،  كالمنجنيــق،  الجماعــات 
ــن  ــل المدنيي ــواز قت ــي ج ــاء ف ــة. وللعلم ــلحة الحديث ــن األس م

ــوالن: ــة، ق ــذه الحال ــي ه ــن ف الحربيي
ــم  ــم، ومنه ــة أهــل العل ــول عام ــول األول: الجــواز. وهــو ق الق
األحنــاف والمالكيــة -وهــو الصحيــح مــن مذهبهــم علــى تفصيــل 
ــا  ــول األول م ــة الق ــن أدل ــة. وم ــافعية والحنابل ــم- والش عنده

يلــي:
فَاْقتُلُــوا  اْلُحــُرُم  اأْلَْشــُهُر  اْنَســلََخ  فَــإَِذا   { تعالــى:  قولــه   -
ــُدوا  ــْم َواْقُع ــْم َواْحُصُروُه ــْم َوُخُذوُه ــُث َوَجْدتُُموُه ــِرِكيَن َحْي اْلُمْش
َكاةَ  ــَاةَ َوآَتَــُوا الــزَّ لَُهــْم ُكلَّ َمْرَصــٍد فَــإِْن تَابُــوا َوأَقَاُمــوا الصَّ
ــٌم )5( { ]التوبــة:5[. وجــه  ــوٌر َرِحي َ َغفُ ــبِيلَُهْم إِنَّ هللاَّ ــوا َس فََخلُّ
االســتدالل: فــي قولــه تعالــى: )واحصروهــم( دليــل علــى جــواز 
ــن ال  ــم م ــم وإن كان فيه ــم ومدنه ــي حصونه ــار ف ــر الكف حص
ــرآن  ــكام الق ــر: أح ــان. )ينظ ــاء والصبي ــن النس ــه م ــوز قتل يج

.)121/3 للجصــاص 
ْعــب بــن َجثّامــة- رضــي هللا  - روى البخــاري ومســلم عــن الصَّ
عنــه - قــال: ســمعت رســول هللا - صلــى هللا عليــه وســلم - 
يُســأل عــن الديــار مــن ديــار المشــركين فقــال: »هــم منهــم«. 
ــم«. )رواه  ــن آبائه ــلم:«هم م ــد مس ــاري، وعن ــظ البخ ــذا لف ه

ــلم(. ــاري، ومس البخ
قــال ابــن حجــر: »ومعنــى البيــات المــراد فــي الحديــث أن 
يغــار علــى الكفــار بالليــل بحيــث ال يميــز بيــن أفرادهــم«. وجــه 
ــه عــن  ــم ين ــا ل ــه وســلم - لم ــى هللا علي ــه - صل االســتدالل: أن
ــرم  ــن يح ــاء الذي ــدان والنس ــا الول ــون فيه ــي يصيب ــارة الت الغ
القصــد إلــى قتلهــم، دل ذلــك علــى أن مــا أباحــه فــي هــذه 
الحالــة إنمــا هــو لمعنــى غيــر المعنــى الــذي مــن أجلــه منــع قتــل 
ــذي منعــه فــي  ــان فــي األحاديــث األخــرى، فال النســاء والصبي
تلــك األحاديــث هــو القصــد إلــى قتــل النســاء والولــدان، والــذي 
ــك  ــي ذل ــركين، وإن كان ف ــى المش ــد إل ــو القص ــا ه ــه هن أباح
ــى تلفــه، وبهــذا تجتمــع  تلــف غيرهــم ممــن ال يحــل القصــد إل
األدلــة. )ينظــر: فتــح البــاري 147/6، وينظــر : شــرح معانــي 

اآلثــار 223/3(.
- عــن أســامة بــن زيــد رضــي هللا عنهمــا أن رســول هللا - 
ــى  ــْر عل ــال: »أِغ ــه فق ــد إلي ــلم - كان عه ــه وس ــى هللا علي صل
ق«. ) رواه ابــن ماجــه،  ــى )موضــع بالشــام( صباحــاً وحــرِّ أُْبنَ
ــو داود(. وجــه  ــد، وأب ــف، وأحم ــي المصن ــي شــيبة ف ــن أب واب
االســتدالل: إن أمــره - صلــى هللا عليــه وســلم - باإلغــارة 
والتحريــق يــدل علــى أن مثــل هــذا الفعــل مبــاح مطلــوب 
ــوز  ــن ال يج ــض م ــاك بع ــه ه ــب علي ــه وإن ترت ــور ب أو مأم
ــه. ومــا ال يســتطاع  ــاع عن ــى االمتن ــه لعــدم االســتطاعة عل قتل
االمتنــاع عنــه فهــو عفــو ال يلــزم بــه تبعــة فــي الدنيــا وال فــي 

اآلخــرة. )ينظــر: شــرح الســير الكبيــر 1468-1467/4(. 
ــدو  ــل الع ــى قت ــل إل ــن التوص ــه ال يمك ــه: أن ــول، وبيان - المعق
المحــارب فــي هــذه الحالــة إال بقتــل مدنييــه. ومــن المقــرر أن 
ــه  ــٌف لغيــره، يجــوز ل ــه أخــذ شــيء، وفــي أخــذه تل مــن كان ل
القصــد إلــى أخــذ مــا لــه أخــذه. قــال الطحــاوي: »وقــد روي عــن 

رســول هللا - صلــى هللا عليــه وســلم -، فــي الــذي عــض ذراعــه 
رجــل، فانتــزع ذراعــه فســقطت ثنيتــا العــاض، أنــه أبطــل ذلــك 
ــزع  ــا كان المعضــوض ن ــك. فلم ــي ذل ــار ف ــه اآلث ــرت عن وتوات
يــده، وإن كان فــي ذلــك تلــف ثنايــا غيــره، وكان حرامــا عليــه 
القصــد إلــى نــزع ثنايــا غيــره بغيــر إخــراج يــده مــن فيــه، ولــم 
ــى التلــف  ــر التلــف، كالقصــد إل ــك إلــى غي يكــن القصــد فــي ذل
فــي اإلثــم، وال فــي وجــوب العقــل، كان كذلــك كل مــن لــه 
ــه  ــا يحــرم علي ــره، مم ــف غي ــاه تل ــي أخــذه إي أخــذ شــيء، وف
ــه أخــذه مــن  ــه القصــد إلــى أخــذ مــا ل القصــد إلــى تلفــه كان ل
ــه  ــى تلف ــد إل ــه القص ــرم علي ــا يح ــف م ــه تل ــك وإن كان في ذل
فكذلــك العــدو، قــد جعــل لنــا قتالهــم، وحــرم علينــا قتــل نســائهم 
وولدانهــم. فحــرام علينــا القصــد إلــى مــا نهينــا عنــه مــن ذلــك، 
ــا، وإن كان فيــه تلــف مــا  ــا القصــد إلــى مــا أبيــح لن وحــال لن
ــك«.  ــي ذل ــا ف ــان علين ــم، وال ضم ــن غيره ــا م ــرم علين ــد ح ق
)ينظــر: شــرح معانــي اآلثــار 223/3(. )وكــذا ينظــر للتوســع: 
حاشــية   ،223/3 اآلثــار  معانــي  شــرح   ،32/10 المبســوط 
الدســوقي 177/2، منــح الجليــل 149/3، األم 253-252/4، 
ــاج 6/ 30، المغنــي 230/9، اإلنصــاف 126/4(. مغنــي المحت

القــول الثانــي: عــدم الجــواز والمنــع. وهــو قــول مرجــوح عنــد 
ــي  ــول الثان ــة الق ــن القاســم. ومــن أدل ــه اب ــة، ذهــب إلي المالكي

مــا يلــي:
- عمــوم األحاديــث الدالــة علــى عــدم جــواز قتــل النســاء 
هــذا  ونوقــش  منهــا.  شــيء  ذكــر  تقــدم  وقــد  والصبيــان، 
االســتدالل بــأن هــذه األدلــة محمولــة علــى التعمــد لقتلهــم. قــال 
أحمــد: أمــا أن يتعمــد قتلهــم، فــا. قــال: وحديــث الصعــب بــن 
جثامــة بعــد نهيــه عــن قتــل النســاء; ألن نهيــه عــن قتــل النســاء 
ــا  ــى أن الجمــع بينهم ــق. وعل ــي الحقي ــن أب ــى اب ــن بعــث إل حي
ممكــن، يحمــل النهــي علــى التعمــد، واإلباحــة علــى مــا عــداه. 

)ينظــر: المغنــي 230/9(.
- المعقــول، وبيانــه: أنــه يمنــع قتــل النســاء والصبيــان مراعــاة 
ــذراري والنســاء مــن حــق الســبي.  للغانميــن ومــا لهــم فــي ال

)ينظــر: الشــرح الصغيــر مــع حاشــية الصــاوي 2 /277(.
ــل  ــذا التعلي ــن: أوالً- أن ه ــن وجهي ــذا االســتدالل م ــش ه ويناق
غيــر مســلم، إذ إن مقاصــد الجهــاد وهــي أصــل فــي هــذا البــاب 
ــبي  ــم أو الس ــي الغنائ ــن ف ــق الغانمي ــارض بح ــن أن تع ال يمك
الــذي هــو حــق تبعــي. وعلــى هــذا فإنــه إذا لــم يتوصــل إلــى قتــل 
ــه  ــع مــن هــذا الفعــل، ألن ــات فــا مان ــل هــذه الفئ العــدو إال بقت
يحقــق مقصــداً مــن مقاصــد الجهــاد وهــو قتــل العــدو والتنكيــل 
ــل  ــذا التعلي ــة ه ــليم بصح ــرض التس ــى ف ــه عل ــاً- أن ــه. وثاني ب
فإنــه عليــل لمعارضتــه األحاديــث المتقدمــة وهــي صريحــة فــي 

ــم.  الداللــة علــى الجــواز. وهللا أعل

ــة والمناقشــات يظهــر  ــح: ممــا تقــدم عرضــه مــن األدل الترجي
أن الراجــح مــن القوليــن - وهللا أعلــم - هــو القــول األول القائــل 
بجــواز قتــل المدنييــن الحربييــن فــي الغــارات والتبييــت إذا 
لــم يمكــن التمييــز بيــن مــن يجــوز قتلــه ومــن ال يجــوز قتلــه، 
بحيــث يقصــد فــي الرمــي مــن يجــوز قتلــه. وذلــك لقــوة أدلــة 
ــول، وســامتها مــن االعتراضــات القادحــة، وضعــف  ــذا الق ه
ــل 149/3،  ــح الجلي ــي. )وينظــر للتوســع: من ــة القــول الثان أدل

ــر 277/2(. ــى الشــرح الصغي حاشــية الصــاوي عل
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رسالة العلماء - )16( :

إن هاهنا رجاًل يعمل بلسانه

ما ال يقدر عليه المقاتل بسيفه
إن تاريــخ العلمــاء والحــكام مــن ســلف األمــة، حافــل بالمواقــف 
النيّــرة ومواطــن الذكــرى ومملــوء بالــدروس النافعــة الرائعــة، 
فمعاشــر العلمــاء فــي جميــع أنحــاء البــاد االســامية، أحــوج ما 
يكونــوا اليــوم إلــى االتعــاظ بمواقف ســلفنا مــن الســادة والعلماء 
رحمهــم هللا تعالــى الذيــن تحلــوا بصفــة العلــم والعمــل، والتقــى 
ــدل  ــي التمســك بالع ــة ف ــي الحــق، والصاب ــد، والجــرأة ف الزه
والمحافظــة علــى حــدود الشــرع، وحمــل الدعــوة إلــى االســام 
إلقامــة شــريعة اإلســام فــي االرض وتحكيــم نظامــه فــي الدنيــا 
والوقــوف فــي وجــه الحــكام الظالميــن الذيــن أعرضــوا عــن هللا 
فأعــرض هللا عنهــم، وبئســت عاقبــة الظالميــن. وفــي التاريــخ 
ــى  ــه، وعل ــك كلّ ــاذج مشــرقة لذل ــي الحاضــر نم اإلســامّي وف
ســبيل المثــال لنــا تأمــات ســريعة فيمــا يلــي لحيــاة اإلمــام 

الجليــل الشــافعي رحمــه هللا. 
اإلمــام الشــافعي رحمــه هللا هو ثالــث أئمة أهل الســنة والجماعة 
األربعــة والــذي عــرف بذكائــه وعدلــه، وهــو صاحــب المذهــب 
الشــافعي فــي الفقــه االســامي، ومؤســس علــم أصــول الفقــه، 
باإلضافــة إلــى أنــه إمــام فــي علــم التفســير وعلــم الحديــث، هــو 
ــي  ــافعي المطَّللِب ــس الش ــن إدري ــد ب ــد هللا محم ــو عب ــام أب اإلم
القرشــّي، ولــد اإلمــام الشــافعي فــي فلســطين تحديــداً فــي غــّزة 
ســنة 150 للهجــرة، انتقــل مــع أمــه إلــى مكــة حيــث كان يبلــغ 
ــي الســابعة مــن  ــم ف ــران الكري ــظ الق ــر ســنتان، وحف مــن العم
عمــره. وطلــب الشــافعي العلــم فــي مكــة المكرمــة، كمــا هاجــر 
للمدينــة المنــورة طلبــاً للعلــم أيضــاً عنــد اإلمــام مالــك بــن أنــس، 
ومــن ثــم ارتحــل لليمــن وعمــل هنــاك، وفــي ســنة مئــة وأربعــة 
وثمانــون للهجــرة ارتحــل الشــافعي إلــى بغــداد لطلــب العلــم عند 
القاضــي محمــد بــن الحســن الشــيباني ودرس المذهــب الحنفــي. 

وعنــد عــودة الشــافعي مجــدداً إلــى مكــة عمــل فيهــا علــى إلقــاء 

دروســه فــي الحــرم المكــي، ليعــود مــن بعــد ذلــك مــّرة ثانيــة إلى 
بغــداد ســنة 195 للهجــرة حيــث ألّــف كتابــه »الرســالة« الــذي 
ــرة  ــنة 199 للهج ــي س ــه. وف ــول الفق ــم أص ــاس عل ــع أس وض
ســافر الشــافعي لمصــر، كمــا قــام أيضــاً بإعــادة تصنيــف كتابــه 
»الرســالة«، وعمــل علــى نشــر مذهبــه الجديــد، وعلــم الطــاب 
العلــم، كمــا عمــل علــى مناظــرة مــن خالفــه، وقــد وافتــه المنيـّـة 

فــي مصــر ســنة 204 للهجــرة. 

كان الشــافعي راميــاً ماهــراً، وفصيحاً شــاعراً، ورّحاالً مســافراً، 
ــا،  فقــد قــال عنــه اإلمــام أحمــد »كان الشــافعي كالشــمس للدني
ــث تشــهد  ــاً، حي ــاً للحــق ومتواضع ــاس«. خاضع ــة للن وكالعافي
لــه بذلــك دروســه ومناظراتــه، كمــا تشــهد لــه معاشــرته للنــاس 
ــه، حيــث  ــه بزهــده وعبادت ــه. كمــا ُشــهد ل ــذه وأقران مــن تامي
ــرآن  ــم الق ــافعي يخت ــليمان »كان الش ــن س ــع ب ــه الربي ــال عن ق
فــي رمضــان ســتين مــّرة كل ذلــك فــي صــاة. وكان الشــافعي 
فصيــح اللســان وبليــغ حجــة فــي لغــة العــرب ونحوهــم. ُعــرف 
بالباغــة والحكمــة حيــث نجــد مــا قــام بكتابتــه يهــدف إليصــال 

العبــر للمتلقــي وعلــى ســبيل المثــال  قولــه:

تموت األُسد في الغابات جوعاً
ولحم الضأن تأكله الكاب

وعبـــــد قد ينام على حرير
وذو نسب مفارشــه التراب

»... إن تســعة مــن العلويــة تحركــوا وإنــي أخــاف أن يخرجــوا 
وإن هاهنــا رجــاً مــن ولــد شــافع المطلبــي ال أمــر لــي معــه وال 

نهــي، يعمــل بلســانه مــا ال يقــدر عليــه المقاتــل بســيفه«.
تلــك هــي قولــة والــي اليمــن، مــن كتابــه إلــى الرشــيد يســتعديه 

إعداد: عرفان بلخي
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اإلمــام  رأســهم   وعلــى  التســعة  النفــر  أولئــك  علــى  فيــه 
الشــافعي. وتلــك بدايــة المحنــة التــي أنزلــت بإمامنــا الشــافعي 

العظيــم رضــوان هللا عليــه.
إن الــرواة جميعــاً قــد اتفقــوا علــى أن ســبب هــذه المحنــة هــي 
والؤه إلمــام الهــدى ســيدنا علــي وأوالده رضــي هللا عنهــم 
وأرضاهــم، فــكان هــذا الــوالء هــو الجريمــة الكبــرى، وكان 
هــذا الحــب هــو الخيانــة العظمــى، التــي يجــب أن يعاقــب عليهــا 

ــاً بالســيف. ــام الشــافعي باإلعــدام ضرب اإلم
ــم الرشــيد باإلعــدام لمجــرد  ــد عاقبه ــر التســعة ق وإن كان النف
ــب  ــا ذن ــه فم ــي بقول ــاً إن صــدق الوال التحــرك ال الخــروج فع
الشــافعي الــذي لــم يتحــرك؟ ولــم يشــرع فــي الخــروج؟ ولكــن 
األهــواء إذا ســيطرت علــى القلــوب أعمتهــا عــن رؤيــة الحــق، 

وإقامــة العــدل.
والشــيطان –نعــوذ بــاهلل مــن شــره- إذا اتخــذ إمامــاً ووليــاً ســاق 
ــى  ــه إل ــع أتباع ــرام، ودف ــى اإلج ــحرية إل ــاه الس ــاءه بعص أولي
ــوى،  ــدوا التق ــن فق ــوء الذي ــة الس ــي األرض، وبطان ــاد ف الفس

ــة. ــوالء خيان تجعــل مــن البــريء مجرمــاً، ومــن الحــب وال
ــا كان  ــافعي، عندم ــام الش ــي أن اإلم ــر: ه ــذا األم ــة ه إن حقيق
بمكــة زادهــا هللا شــرفاً، مــع والدتــه لــم يكــن لــه عمــل يعتــاش 
بــه. فأشــار بعــض القرشــيين علــى والــي اليمــن الــذي مــر بمكــة 
أن يشــغل الشــافعي فــي واليتــه ويســتعين بــه فــي أمــره هنــاك.
يقــول الشــافعي: )ولــم يكــن عنــد أمــي مــا تعطينــي مــا أتحمــل 
ــا  بــه، فرهنــت داراً فتحملــت معــه )أي مــع الوالــي( فلمــا قدمن

عملــت لــه علــى عمــل(.
ونشــر  الحــق  أقــام  نجــران،  بمدينــة  باليمــن  عملــه  وفــي 
ــيتها  ــة ونفس ــا الرائع ــامية بعقليته ــخصية إس ــكان ش ــدل ف الع
المســتقيمة حتــى شــاع ذكــره الطيــب فــي بطــاح مكــة وأطــراف 
نجــران، ورأوا فيــه مثــاً صالحــاً لمــن يتولــى أمــراً مــن أمــور 

ــاس. الن
يقــول الشــافعي: )وليــت بنجــران وبهــا بنــو الحــارث بــن عبــد 
هللا المــدان وموالــي ثقيــف وكان الوالــي إذا أتاهــم صانعــوه 

ــدي(. ــم يجــدوا عن ــك فل ــى ذل ــي عل فأرادون
ولمــا لــم يقبــل مصانعــة، ولــم يداهــن واليــه ورئيســه، بــل 
وقــف لــه بالمرصــاد يمنعــه مــن أيــة مظلمــة يريــد إيقاعهــا بمــن 
يتولــى أمرهــم، ولــم يكتــف إمامنــا بذلــك بــل كان يحاســبه فــي 
كل أمــر وينكــر عليــه كل ســوء، وهــو الــذي يملــك لســاناً كمــا 
يقــول الوالــي الغشــوم الظلــوم: )يعمــل بلســانه مــا ال يقــدر 
عليــه المقاتــل بســيفه( وبهــذا وحــده ضــاق صــدر هــذا الوالــي 
وأبــت نفســه إال أن يســيء إلــى الشــافعي، وكيــف يســتطيع أن 
يصيبــه بســوء أو يلحــق بــه أذى، وهــو قــد ملــك القلــوب حبــاً 
وأســر النفــوس، فدبــر لــه أمــراً بــأن أشــركه مــع النفــر التســعة 
بالتهمــة الخطيــرة المعروفــة التــي يفتــح لهــا الرشــيد أُذنيــه بــل 

حواســه جميعــاً، لينــزل بــه عقابــه الصــارم.
وبهــذه المكيــدة يتخلــص الوالــي مــن هــذا الــذي وقف فــي طريق 
تنفيــذ أهوائــه وإشــباع نزواتــه، وحــال دون تســلطه علــى رقــاب 
األمــة. أُوثِــق التســعة وعاشــرهم الشــافعي، وصفــدوا باآلســار 
وأيديهــم مغلولــة إلــى أعناقهــم، وســاروا مــن اليمــن متوجهيــن 
إلــى بغــداد لماقــاة الرشــيد، بصحبــة ثلــة مــن الجنــد للتحقيــق 
معهــم فــي هــذه التهمــة الخطيــرةّ تهمــة الخيانــة العظمــى، 

ليأخــذ المــارد الخائــن نصيبــه مــن العقــاب!

دخــل العشــرة علــى الرشــيد وهــم مصفــدون باألغــال، والنطــع 
والســيف بيــن يديــه، والجنــد شــاكي الســاح قــد أخــذوا أماكنهــم 
فــي قاعــة المحكمــة بقصــر الخافــة ينتظــرون إيمــاء الرشــيد 

لهــم، ال يعصونــه فــي أمــر ويفعلــون مــا يأمــرون.
بهــذا الجــو اإلرهابــي الفظيــع الــذي ينطــق بقطــع الــرؤوس عــن 
أجســادها ويصــرخ بــأن النصــر للقــوي! جــرت المحاكمــة فقتــل 

التســعة رحمهــم هللا أجمعيــن.
ــذي  ــف ال ــد أنجــاه هللا ونصــره. وهــو الضعي ــا الشــافعي: فق أم
طلــب المــدد مــن الحــي القيــوم فأمــده وأنقــذه فــي ســاعة 
عســرته واســتجاب لــه فــكان مــن الناجيــن، حيــث آتــاه هللا 
براعــة اللســان وقــوة الحجــة ومنطقهــا الســليم المقنــع، وبمــا 
قذفــه فــي قلــب قاضــي القضــاة محمــد بــن الحســن مــن شــفقة 

ــهادة. ــم ش ــفاعة وتقدي ــب ش وطل
قــال الشــافعي وهــو بيــن النطــع والســيف والمــوت يفغــر فــاه. 
وقــد وجهــت إليــه التهمــة: )يــا أميــر المؤمنيــن مــا تقــول فــي 
رجليــن أحدهمــا يرانــي أخــاه واآلخــر يرانــي عبــده أيهمــا 
أحــب إلــي. قــال الرشــيد الــذي يــراك أخــاه. فقــال ذلــك أنــت يــا 
أميــر المؤمنيــن إنكــم ولــد العبــاس وهــم ولــد علــي ونحــن بنــو 
ــا  ــم يرونن ــم وه ــا إخوانك ــاس ترونن ــد العب ــم ول ــب، فأنت المطل

ــم(. عبيده
أمــا شــهادة قاضــي القضــاة وشــفاعته، فقــد حضــر محمــد بــن 
ــاء  ــن الحســن التق ــن الشــافعي واب ــه، وكان بي الحســن محاكمت
ســابق فــي بغــداد والتقــاء العلمــاء يكــون دائمــاً للعلــم ومدارســة 
الفقــه وبحــث فــي المســائل الشــرعية وإدالء كل منهــم بدلــوه.

فبعــد أن قــال الشــافعي مقالتــه تلــك. أخــذ يبيــن أن لــه حظــاً مــن 
العلــم والفقــه وإن محمــد بــن الحســن يشــهد علــى ذلــك. فســأله 
ــاً  ــع قائ ــم أتب ــر(. ث ــظ كبي ــم ح ــن العل ــه م ــاب: )ل ــيد فأج الرش
ــال  ــك شــفاعته. فق ــه مــن شــأنه(. وتل ــع علي ــذي رف )وليــس ال
ــص  ــذا تخل ــره(. وبه ــي أم ــى أنظــر ف ــك حت الرشــيد )فخــذه إلي

الشــافعي مــن ذلــك االتهــام الخطيــر، ونجــا مــن عقوبتــه.
ــة  ــاق بمعي ــى األعن ــة إل ــدي مغلول ــة الشــافعي، األي ــك محن وتل
جنــد الرشــيد مــن اليمــن إلــى بغــداد، ثــم المــوت يقتــرب منــه. 
وقــد الح بيــن عينيــه لــوال عنايــة هللا وحســن توفيقــه. والســبب 
عليــه  الملقــى  بالواجــب  قيامــه  هــو  نجاتــه  فــي  الحقيقــي 
ــكام الشــرع  ــان أح ــاق لبي ــه الميث ــذ هللا من ــاً أخ ــاره عالم باعتب
والوقــوف فــي وجــه الظالميــن الطغــاة، ومــن ثــم قيامــه بعملــه 
فــي نجــران الــذي أحســن فيــه وقطــع بــه الطريــق علــى واليــه 

ــه. ــهواته ونزوات ــال دون ش وح
ذلــك الســبب الــذي أفرغــه الوالــي الغشــوم الظلــوم بقالــب 
آخــر، وهــو والؤه لإلمــام علــي وأبنائــه البــررة، وحســبه بذلــك 

ــام. ــا الحــكام اللئ ــي دني ــا ف ــب عليه ــة يعاق جريم
ــره  ــا، ليختب ــاقها هللا إلمامن ــة س ــة محن ــذه المحن ــت ه ــد كان لق
فــي إيمانــه. ولينصــرف إلــى العلــم ومدارســة الفقــه واســتخراج 
األحــكام لمعالجــة مشــاكل الحيــاة. وليأخــذ مــا عنــد محمــد بــن 
الحســن مــن علــم وفقــه وهــو صاحــب اإلمــام العظيــم أبــي 
حنيفــة ورفيــق اإلمــام أبــي يوســف. وقــد كان ذلــك والحمــد هلل. 
ولئــن ولــت محنــة الشــافعي ونجــى منهــا، فــإن المحــن األخــرى 
بأشــكالها ال زالــت بانتظــار رجالهــا مــن الســادة العلماءالعامليــن 

فــرج هللا كربهــم أجمعيــن. 
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إن الرســول صلــى هللا عليــه وســلم، هــو قــدوة المســلمين 
ــه  ــدوا ب ــا يجــب أن يقت ــرادى وجماعــات ودوالً، ومــن أهــم م ف
فيــه ثباتــه صلــى هللا عليــه وســلم علــى الحــق الــذي شــرعه هللا 

ــى. ــق األعل ــى أن التحــق بالرفي ــه إل ــن أول بعثت ــه، م ل
فقــد بعثــه هللا تعالــى فــي مكــة، ومكــث فتــرة مــن الزمــن وحيــداً، 
و كان هــو والقلــة التــي آمنــت بــه يــؤذن أشــد األذى، ويمتحنــون 

أشــد االمتحان.
وال حاجــة إلــى ســوق األمثلــة لمــا ابتــاه هللا بــه هــو وأصحابـَـه 
ســيرته  فــي  مفصــل  كلــه  ذلــك  ألن  المشــركون،  إهداؤهــم 
الطاهــرة صلــى هللا عليــه وســلم، وفــي هجــرة أصحابــه للحبشــة 
ــن  ــراراً م ــا أح ــدوا هللا فيه ــة، ليعب ــى المدين ــه إل ــم مع وهجرته
الظلــم واالضطهــاد والفتنــة، مثــال لذلــك، ومــا قــام فــي األرض 
داع إلــى هللا بصــدق مــن رســول أو تابــع لمنهجــه إال أوذي 

ــن. وامتح
والــذي نريــد التنبيــه عليــه مــن كل ذلــك، مــا وّجــه هللا بــه 
رســوله ومــن اتبعــه فــي الدعــوة إليــه مــن أســس للثبــات علــى 
تلــك الدعــوة وقواعدهــا التــي تعينهــم علــى ذلــك الثبــات، مهمــا 
عظمــت المحــن واشــتدت الفتــن، وهــي تتلخــص – بعــد اإليمــان 

ــة: ــي القواعــد اآلتي ــن القــوي – ف الصــادق، واليقي

ــن  ــه وبي ــذي ال انفصــال بين ــم ال ــر الدائ ــى: الصب ــدة األول القاع
صاحــب الدعــوة إلــى هللا. ويمكــن لمــن أراد االطــاع علــى 
نصــوص هــذه القاعــدة مــن القــرآن والســنة، أن يفتــح مصحفــه 
وأمــراً،  ومضارعــاً  ماضيــاً،  فعــاً  الصبــر،  مــادة  ويتتبــع 
ومصــدراً، واســم فاعــل للمذكــر والمؤنــث، ومــن الســهل اليــوم 
ــي  ــث ف ــق البح ــن طري ــا ع ــادة وغيره ــذه الم ــى ه ــول إل الوص

ــب. ــج الحاس برام

فمــن أمثلــة الماضــي قولــه تعالــى: )َولََمــْن َصبـَـَر َوَغفـَـَر إِنَّ َذلـِـَك 
لَِمــْن َعــْزِم األُُمــوِر( ] )43( الشــورى[.

ــْر  ــِق َويَْصبِ ــْن يَتَّ ــهُ َم ــى: )إِنَّ ــه تعال ــة المضــارع قول ــن أمثل وم
َ ال يُِضيــُع أَْجــَر اْلُمْحِســنِيَن( ])90( يوســف[. فَــإِنَّ هللاَّ

ومــن أمثلــة األمــر والمصــدر قولــه تعالــى: )واصبــر َوَمــا 
.])127( ]النحــل   )ِ بِــاهللَّ إاِلَّ  َصْبــُرَك 

ومــن أمثلــة اســم الفاعــل للمذكــر والمؤنــث قولــه تعالــى: 
.])35( ]األحــزاب  ابِــَراِت(  َوالصَّ ابِِريــَن  )َوالصَّ

هــذه القاعــدة وردت فــي القــرآن الكريــم مقصــودا بهــا كل مــن 
آمــن بــاهلل، وأرد الفــوز برضــاه الــذي ال يتحقــق بغيــر الصبــر، 
والدعــاة إليــه ســبحانه الذيــن يريــدون الثبــات علــى منهجــه، هم 
أولــى النــاس بذلــك، لمــا يواجهونــه فــي حياتهــم مــن مشــقات، ال 

يجتازونهــا بــدون الصبــر.
والنبــي عليــه الصــاة والســام، وهــو آخــر الرســل تلقــى مــن 
ــا  ــوج م ــات كان أح ــي مقام ــه ف ــي وحي ــر ف ــر بالصب ــه أوام رب

ــة. ــى هــذه القاعــدة العظيم ــا إل ــون فيه يك
( ]غافر)55([. ِ َحقٌّ كقوله تعالى: )فَاْصبِْر إِنَّ َوْعَد هللاَّ
وقوله تعالى: )فَاْصبِْر َعلَى َما يَقُولُوَن( ] ق )39([.

جــرى إلخوانــه  مــا  بذكــر  يســلّي رســوله  تعالــى  وكان هللا 
الرســل مــن قبلــه مــن األذى، ليتخــذ مــن ذلــك عــدة ويصبــر كمــا 
صبــروا، كمــا قــال تعالــى: )فَاْصبـِـْر َكَمــا َصبـَـَر أُْولـُـوا اْلَعــْزِم ِمــْن 

ــاف )35([. ــِل( ]األحق ُس الرُّ
ــى  ــه عل ــن قبل ــر النبيي ــى مــن صب ــك مــا ذكــره هللا تعال ومــن ذل
ــر  ــه لمــن صب ــى بمحبت ــاً تعال ــم، ُمنّوه ــن أقوامه ــم م ــن قاتله م
ــيٍّ  ــْن نَبِ ــْن ِم ــى: )َوَكأَيِّ ــال تعال ــا ق ــبيله، كم ــي س ــى األذي ف عل
 ِ قَاتـَـَل َمَعــهُ ِربِّيُّــوَن َكثِيــٌر فََمــا َوَهنـُـوا لَِمــا أََصابَُهــْم فـِـي َســبِيِل هللاَّ
ابِِريــَن( ] آل عمــران  ُ يُِحــبُّ الصَّ َوَمــا َضُعفـُـوا َوَمــا اْســتََكانُوا َوهللاَّ
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.])146(
ــر فــي الشــدائد وبخاصــة، فــي مواجهــة  ــى مــن الصب وإن أعل
األعــداء: المصابــرة وهــي أن يكــون المؤمــن أكثــر صبــراً مــن 
عــدوه الــذي يكــون جديــراً بالهزيمــة، لنقــص صبــره عــن صبــر 
ــا  ــى: )يَ ــال تعال ــذا ق ــم، وله ــال بالخواتي ــا األعم ــلم، وإنم المس
 َ أَيَُّهــا الَِّذيــَن آَمنُــوا اْصبِــُروا َوَصابِــُروا َوَرابِطُــوا َواتَّقُــوا هللاَّ
لََعلَُّكــْم تُْفلُِحــوَن( ]آل عمــران )200([ و كلمــة »لعــل« كمــا ذكــر 
العلمــاء تفيــد مــن الخلــق الرجــاء، و تفيــد مــن هللا التحقيــق.

وكان صلــى هللا عليــه وســلم عندمــا ينالــه أذى مــن أحــد، يذكــر 
ألصحابــه صبــر مــن ســبقه منهــم، كمــا فــي حديــث عبــد هللا بــن 
مســعود رضــي هللا عنــه، قــال: »لمــا كان يــوم حنيــن آثــر النبــي 
صلــى هللا عليــه وســلم أناســا فــي القســمة، فأعطــى األقــرع بــن 
حابــس مائــة مــن اإلبــل، وأعطــى عيينــة مثــل ذلــك، وأعطــى 
أناســا مــن أشــراف العــرب، فآثرهــم يومئــذ فــي القســمة، قــال 

رجــل: وهللا إن هــذه القســمة مــا عــدل فيهــا ومــا أريــد بهــا وجــه 
هللا، فقلــت وهللا ألخبــرن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم، فأتيتــه 

فأخبرته«.
فقــال: )فمــن يعــدل إذا لــم يعــدل هللا ورســوله رحــم هللا موســى 
قــد أوذي بأكثــر مــن هــذا فصبــر( والحديــث فــي صحيــح 

البخــاري ومســلم، وغيرهمــا.
وكان يأمــر أصحابــه بالصبــر علــى شــدة األذى إذا شــكوا إليــه 
ــأذى مــن ســبقهم مــن الصابريــن فــي األمــم  ذلــك، ويذكرهــم ب

الســابقة، كمــا فــي حديــث خبــاب بــن األرت قــال: »شــكونا إلــى 
رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم وهــو متوســد بــردة لــه فــي 

ظــل الكعبــة، قلنــا لــه أال تســتنصر لنــا أال تدعــو هللا لنــا؟«.
ــه فــي األرض فيجعــل  قــال: )كان الرجــل فيمــن قبلكــم يحفــر ل
ــن،  ــى رأســه فيشــق باثنتي ــه، فيجــاء بالمنشــار فيوضــع عل في
ومــا يصــده ذلــك عــن دينــه، ويمشــط بأمشــاط الحديــد مــا دون 
لحمــه مــن عظــم أو عصــب، ومــا يصــده ذلــك عــن دينــه، 
وهللا ليتمــن هــذا األمــر حتــى يســير الراكــب مــن صنعــاء إلــى 
حضرمــوت ال يخــاف إال هللا أو الذئــب علــى غنمــه ولكنكــم 

ــره. ــه وغي ــي صحيح ــاري ف ــتعجلون( رواه البخ تس
ــي ســاح  ــم ف ــوا عدوه ــه إذا لق ــر أصحاب ــر بالصب ــا كان يأم كم
المعــارك، ففــي حديــث أبــي هريــرة رضــي هللا عنــه عــن 
النبــي صلــى هللا عليــه وســلم قــال: )ال تمنــوا لقــاء العــدو فــإذا 

لقيتموهــم فاصبــروا( رواه البخــاري أيضــا.

وفــي حديــث طويــل ألنــس بــن مالــك رضــي هللا عنــه، فــي قصــة 
توزيــع غنائــم هــوازن، قــال لأنصــار آمــراً لهــم بالصبر:

ــوا هللا  ــى تلق ــروا حت ــرة شــديدة فاصب ــم ســترون بعــدي أث )إنك
ــى الحــوض( رواه  ــه وســلم عل ــى هللا علي ــى ورســوله صل تعال

البخــاري ومســلم.
وكان صلــى هللا عليــه وســلم يبايــع أصحابــه علــى الصبــر، كمــا 
فــي حديــث ابــن عمــر رضــي هللا عنهمــا قــال: »ســألت نافعــا 
ــم  ــل بايعه ــال: ال ب ــوت؟ ق ــى الم ــم؟ عل ــيء بايعه ــى أي ش عل
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ــلم  ــه وس ــى هللا علي ــه صل ــم ل ــراد بيعته ــر«. والم ــى الصب عل
ــر، ال  ــى الصب ــع عل ــذي يباي ــة وال تحــت الشــجرة عــام الحديبي

ــر. ــى الصب ــه عل ــة لمبايعت ــي المعرك ــر مــن المــوت ف يف
ومــن جوامــع كلمــه فــي الصبــر قولــه صلــى هللا عليــه وســلم، 
فــي حديــث ألبــي ســعيد الخــدري: )ومــا أُعِطــي أحــٌد مــن عطــاًء 

خيــر وأوســع مــن الصبــر( رواه البخــاري ومســلم وغيرهمــا.
ولــو أردنــا تتبــع مــا ورد فــي الكتــاب والســنة فــي هــذه القاعــدة 
– قاعــدة الصبــر – ومــا يترتــب عليهــا مــن جلــب مصالــح 

ــا مســتقا، فلنكتــف بمــا ذكــر. ودفــع مفاســد ال اقتضــى كتاب

القاعــدة الثانيــة: التــوكل علــى هللا واالعتمــاد عليــه وإحســان 
الظــن بــه وبنصــره. وهــذه القاعــدة كأختهــا الســابقة: الصبــر، 
وصــف هللا بهــا عبــاده المؤمنيــن، وأنبيــاءه ورســله بــل قصرها 
ــا  ــم نبين ــى رأســهم خاتمه ــن وعل ــدوة المؤمني عليهــم، وهــم ق
صلــى هللا عليــه وســلم، فقــد طبقوهــا فــي حياتهــم، وأمــروا بهــا 

أتباعهــم، ففــازوا فــي الدنيــا واآلخــرة وكان النصــر حليفهــم.
ُ َوِجلـَـْت قُلُوبُُهــْم  قــال تعالــى: )إِنََّمــا اْلُمْؤِمنـُـوَن الَِّذيــَن إَِذا ُذِكــَر هللاَّ
لـُـوَن(  َوإَِذا تُلِيـَـْت َعلَْيِهــْم آياتـُـهُ َزاَدْتُهــْم إِيَمانـَـاً َوَعلـَـى َربِِّهــْم يَتََوكَّ

.])2( ]األنفال 
وقــد أمــر هللا تعالــى رســوله بالتــوكل عليــه واصفــا نفســه 
ــوى هللا  ــن س ــى أن كل م ــارة إل ــوت( إش ــذي ال يم ــي ال بـ)الح
تعالــى، مهمــا عظمــت منزلتــه واشــتدت قوتــه، فمصيــره 
ــن دون  ــه م ــد علي ــا ألحــد اعتم ــب نفع ــك ال يجل الهــاك والهال
ْل َعلـَـى اْلَحــيِّ الَّــِذي ال يَُمــوُت( ]الفرقــان  هللا، كمــا قــال: )َوتـَـَوكَّ

.])58(
وأخبــر تعالــى أنــه كاف مــن تــوكل عليــه صادقــا، فقــال: )َوَمــْن 

ِ فَُهــَو َحْســبُهُ( ]الطــاق )3([. ْل َعلـَـى هللاَّ يَتـَـَوكَّ
ــى  ومــن تطبيقــات رســله عليهــم الصــاة والســام التــوكل عل
ربهــم واالعتمــاد عليــه، موقــف نــوح عليــه الصــاة والســام 
مــن عنــاد قومــه وجبروتهــم وقــوة تحديــه لهــم وهــو ال يملــك 
جيشــا وســندا قويــا غيــر الــذي تــوكل عليــه، كمــا قــال تعالــى: 
ــَر  ــْوِم إِْن َكاَن َكبُ ــا قَ ــِه يَ ــاَل لِقَْوِم ــوٍح إِْذ قَ ــأَ نُ ــْم نَبَ ــُل َعلَْيِه )َواْت
ْلــُت فَأَْجِمُعــوا  ِ تََوكَّ ِ فََعلَــى هللاَّ َعلَْيُكــْم َمقَاِمــي َوتَْذِكيــِري بِآيَــاِت هللاَّ
ــةً ثُــمَّ اْقُضــوا  أَْمَرُكــْم َوُشــَرَكاَءُكْم ثُــمَّ ال يَُكــْن أَْمُرُكــْم َعلَْيُكــْم ُغمَّ

ــس )71([. ــُروِن( ]يون ــيَّ َوال تُْنِظ إِلَ
فهــو يتحداهــم بــأن يعزمــوا جميعــا علــى فعــل مــا يريدونــه بــه 
مــن الســوء واألذى، ويســتعينوا بشــركائهم التــي يعبدونهــا 
مــن دون هللا، وليكــن عملهــم ضــده واضحــا جليــا ال يخفونــه، 

ويعجلــوا بــه بــا تأخيــر وال إمهــال.
أعلــن هــذا التحــدي بعــد أن أخبرهــم بِقَْصــر اعتمــاده وتوكلــه 
علــى ربــه الــذي ال يضيــع مــن تــوكل عليــه: )فعلــى هللا توكلت(.
وشــبيه بنفــس موقــف نــوح موقــف هــود عليــه الســام، مــن 
قومــه الذيــن ادعــوا أن آلهتهــم التــي نهاهــم عــن عبادتهــا مــن 
دون هللا، أصابتــه بســوء وكأـــنهم يهددونــه بالمزيــد مــن ذلــك، 
فــرد عليهــم ذلــك الــرد القــوي الــذي ال يصــدر إال ممــن اســتند 
ــه ورده  ــا موقف ــون( معل ــن فيك ــيء: )ك ــول للش ــن يق ــى م إل
ــَراَك  ــوُل إاِلَّ اْعتَ ــى: )إِْن نَقُ ــال تعال ــى هللا، ق ــه عل ــم بتوكل عليه
َ َواْشــَهُدوا أَنِّــي بـَـِريٌء  بَْعــُض آلَِهتِنـَـا بُِســوٍء قـَـاَل إِنِّــي أُْشــِهُد هللاَّ
ــا تُْشــِرُكوَن )54( ِمــْن ُدونـِـِه فَِكيُدونـِـي َجِميعــاً ثـُـمَّ ال تُْنِظــُروِن  ِممَّ
ِ َربِّــي َوَربُِّكــْم َمــا ِمــْن َدابَّــٍة إاِلَّ ُهــَو  ْلــُت َعلَــى هللاَّ )55( إِنِّــي تََوكَّ

ــى ِصــَراٍط ُمْســتَقِيٍم( ])56([. ــي َعلَ ــا إِنَّ َربِّ آِخــٌذ بِنَاِصيَتَِه
وهــذا هــو ســبيل جميــع األنبيــاء والرســل عليهــم الســام، 
ــى هللا  ــم عل ــوة توكله ــرة، بق ــاة الجباب ــم العت ــدون أقوامه يتح

القــوي القــادر علــى كل شــيء.
وتأمــل كذلــك موقــف إبراهيــم عليــه الســام مــن تخويــف قومــه 
لــه، كيــف صــرح لهــم باســتبعاد خوفــه مــن شــركائهم، متعجبــا 
ــا  ــم مقيم ــه، مقّرعــا له ــي إشــراكهم ب ــن عــدم خوفهــم هللا ف م
عليهــم الحجــة التــي آتــاه هللا إياهــا عــن طريــق االســتفهام 
ــي  ــا يرم ــه إال بم ــة الصحيحــة علي ــذي ال يســتطيعون اإلجاب ال
إليــه، وهــو أن الفريــق األحــق باألمــن هــو مــن عبــد هللا وحــده 
وخافــه، ال مــن عبــد الشــركاء مــن دونــه وخافهــم، ولهــذا لــم 
ــَف  ــى: )َوَكْي ــال تعال ــرة ق ــه مباش ــواب من ــكان الج ــوا، ف يجيب
ــْم  ــا لَ ِ َم ــاهللَّ ــَرْكتُْم بِ ــْم أَْش ــوَن أَنَُّك ــَرْكتُْم َوال تََخافُ ــا أَْش ــاُف َم أََخ
ْل بـِـِه َعلَْيُكــْم ُســْلطَاناً، فـَـأَيُّ اْلفَِريقَْيــِن أََحــقُّ بِاألَْمــِن إِْن ُكنتـُـْم  يُنـَـزِّ

ــام )81([. ــوَن( ]األنع تَْعلَُم
ــه  ــى هللا علي ــول هللا صل ــى رس ــركون إل ــل المش ــا أرس وعندم
بكثرتهــم  األمــر ويخوفــوه  ليهّولــوا عليــه  وســلم، رســوال 
وقوتهــم، بعــد معركــة أحــد التــي خــرج بعدهــا بأصحابــه الذيــن 
أصيبــوا فــي الغــزوة بجــروح فيهــا يتتبعــون قريشــا المعتديــة، 
تحداهــم وأظهــر لهــم أنــه غيــر مكتــرث بكثرتهــم وقوتهــم، وإن 
كان قــد أوذي هــو وصحبــه بمــا أصيبــوا بــه، وبيــن أن ســبب 
ــه علــى هللا الــذي ســيكفيه شــرهم، كمــا  تحديــه لهــم هــو توكل

حكــى هللا تعالــى ذلــك عنــه فــي قولــه تعالــى:
)الَِّذيــَن قَــاَل لَُهــْم النَّــاُس إِنَّ النَّــاَس قَــْد َجَمُعــوا لَُكــْم فَاْخَشــْوُهْم 
 )173( اْلَوِكيــُل  َونِْعــَم   ُ هللاَّ َحْســبُنَا  َوقَالُــوا  إِيَمانــاً  فََزاَدُهــْم 
ــوا  ــوٌء َواتَّبَُع ــُهْم ُس ــْم يَْمَسْس ــٍل لَ ِ َوفَْض ــْن هللاَّ ــٍة ِم ــوا بِنِْعَم فَاْنقَلَبُ
ــْيطَاُن  ُ ُذو فَْضــٍل َعِظيــٍم )174( إِنََّمــا َذلُِكــْم الشَّ ِ َوهللاَّ ِرْضــَواَن هللاَّ
ُف أَْولِيـَـاَءهُ فـَـا تََخافُوُهــْم َوَخافُونـِـي إِْن ُكْنتـُـْم ُمْؤِمنِيــَن( ]آل  يَُخــوِّ

عمــران )175([.
وأكــد هلل تعالــى لــه ولصحبــه، أن ذلــك التخويــف هــو مــن 
الشــيطان الــذي يســوس لهــم ببــأس أوليائــه مــن المشــركين، 
ونهاهــم عــن االســتجابة لتخويفــه، كمــا أمرهــم بالخــوف منــه 
وحــده، ألن فــي خوفهــم منــه األمــن وفــي خوفهــم مــن غيــره 

فقــده.
ولقــد اشــترك رســولنا محمــد وأبونــا إبراهيــم، صلــى هللا 
عليهمــا وســلم، فــي تطبيــق معنــى هــذه اآليــة عندمــا تعــرض 
كل منهمــا للشــدة والمحنــة مــن أعدائهمــا. فقــد قــال ابــن 
ــا  ــل( قاله ــم الوكي ــا: )حســبنا هللا ونع ــاس رضــي هللا عنهم عب
ــد  ــا محم ــار، وقاله ــي الن ــى ف ــن ألق ــه الســام حي ــم علي إبراهي
صلــى هللا عليــه وســلم حيــن قالــوا: )إن النــاس قــد جمعــوا لكــم 
ــل(  ــم الوكي ــبنا هللا ونع ــوا حس ــا وقال ــم إيمان ــوهم فزاده فاخش

]صحيــح البخــاري[.
ولنتذكــر ببعــض غــزوات الرســول صلــى هللا عليــه وســلم التــي 
اشــتدت فيهــا المحنــة عليــه وعلــى أصحابــه، وكيــف نصرهــم 
ــى أعتــى أعدائهــم قــوة وأكثرهــم عــددا، كغــزوات بــدر  هللا عل
وحنيــن واألحــزاب وغيرهمــا حتــى غــزوة أحــد التــي كانــت فــي 
ظاهرهــا هزيمــة للمســلمين، كانــت عاقبتــه النصــر لهــم، حيــث 
لــم يحقــق فيهــا أعــداؤه هدفهــم، وهــو اســتئصال الرســول 
ــى هللا  ــه صل ــا ماحقت ــد أعقبه ــم، وق ــاث دعوته ــه واجتث وقوم
عليــه وســلم للمعتديــن بعــد انتهــاء الغــزوة، فلــم يجــرؤوا علــى 
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العــودة لماقاتــه.
ــث  ــات واألحادي ــوكل و اآلي ــدة الت ــي قاع ــر ف ــا ذك ــف بم ولنكت
والســيرة النبويــة وقصــص األنبيــاء غنيــة بالكثيــر منهــا، ألن 

ــى القاعــدة. ــه عل ــا التنبي المقصــود هن

ــأداء الفرائــض  ــه ب ــة بــاهلل وطاعت القاعــدة الثالثــة: قــوة الصل
مــن صــاة وصيــام وزكاة وحــج وعمــرة وغيرهــا ممــا أوجبــه 
ــوق، ألن عــدم  ــن الحق ــاده م ــه لعب ــى لنفســه، أو أوجب هللا تعال
ــن  ــو م ــى، فه ــب هللا تعال ــات يغض ــض والواجب ــام بالفرائ القي
معاصــي هللا والمعاصــي ســبب فــي خــذالن هللا ألهلهــا، وخــذالن 

هللا مقتــٍض للفشــل وليــس للثبــات علــى الحــق.
والــذي يتتبــع توجهــات هللا تعالــى لنبيــه صلــى هللا عليــه وســلم 
ــم،  ــه منه ــي تواجه ــاق الت ــل المش ــاس وتحم ــه للن ــي دعوت ف
ــه وســلم  ــى هللا علي يجــد هــذه التوجيهــات تحــث الرســول صل
علــى االجتهــاد فــي قــوة الصلــة بــاهلل تعالــى فــي كل أوقاتــه مــن 
أجــزا ء الليــل والنهــار يُكثــر فيهــا مــن تســبيح هللا وتحميــده و 

والمداومــة علــى قيــام الليــل.
ــه،  ــات علي ــد الثب ــى الحــق اإللهــي ويري ــك أن مــن يدعــو إل ذل
يجــد مــن األســباب والمعوقــات التــي تضعــف قــوة إرادتــه 
واســتمراره فــي الثبــات، ألن مــن يدعوهــم إلــى الحــق قــد ألفــوا 
مــن الباطــل خــاف مــا يدعوهــم إليــه مــن الحــق ، فيقفــون ضــد 
ــر مــا  ــد تغيي ــون كل مــن يري ــا يحارب ــا صلب ــك الدعــوة وقوف تل
ألفــوه مــن الباطــل، فــإذا لــم يكــن صاحــب الحــق لــه مــا يســنده 
ويقويــه علــى ثباتــه، ســرعان مــا ينهــار ويصــاب باليــأس 

المثبــط لــه عــن اســتمراره.
وليــس لصاحــب الحــق مــا يثبتــه عليــه إال هللا الــذي منحــه 
الحــق وأمــره بــه، فــإن قويــت صلتــه بــه وأكثــر مــن عمــل مــا 
يحبــه مــن طاعتــه، وفقــه هللا وأعانــه، وإن ضعفــت صلتــه بــه 
ضعفــت قــوة إرادتــه وضعــف ثباتــه، وهــذه أمثلــة مــن القــرآن 

الكريــم تبيــن هــذه القاعــدة وتدعمهــا.
تأمــل هــذه اآليــات مــن ســورة المزمــل ومــا تاهــا مــن آيــات 
فــي ســور أخــر التــي أســردها بــدون تعليــق، لوضــوح المــراد 
منهــا، تأمــل كيــف يوجــه هللا رســوله صلــى هللا عليــه وســلم، 
ــد والســجود  ــل والتســبيح والتحمي ــام اللي ــن قي ــار م ــى اإلكث إل
ــه، ألن  ــه علي ــاس وثبات ــه الن ــياق دعوت ــي س ــادة ف ودوام العب
ــق  ــغ الح ــام بتبلي ــه للقي ــف القرآني ــل التكالي ــن ثق ــاه م ــا يتلق م
ى  ــوَّ ــه إال مــن قَ ــك، ال يتحمل ــى ذل ــى النــاس واالســتمرار عل إل
ــُل )1(  مِّ ــا اْلُمزَّ ــا أَيَُّه ــى: )يَ ــال تعال ــه ق ــاه علي ــن ألق ــه بم صلت
قُــْم اللَّْيــَل إاِلَّ قَلِيــاً )2( نِْصفَــهُ أَْو اْنقُــْص ِمْنــهُ قَلِيــاً )3( أَْو 
ــْوالً  ــَك قَ ــنُْلقِي َعلَْي ــا َس ــاً )4( إِنَّ ــْرآَن تَْرتِي ــْل اْلقُ ــِه َوَرتِّ ِزْد َعلَْي
ــاً )6(  ــَوُم قِي ــاً َوأَْق ــدُّ َوْطئ ــَي أََش ــِل ِه ــئَةَ اللَّْي ــاً )5( إِنَّ نَاِش ثَقِي
إِنَّ لَــَك فِــي اَلنََّهــاِر َســْبحاً طَِويــاً )7( َواْذُكــْر اْســَم َربِّــَك َوتَبَتَّــْل 
إِلَْيــِه تَْبتِيــاً )8( َربُّ اْلَمْشــِرِق َواْلَمْغــِرِب ال إِلَــهَ إاِلَّ ُهــَو فَاتَِّخــْذهُ 
َوِكيــاً )9( َواْصبـِـْر َعلـَـى َمــا يَقُولـُـوَن َواْهُجْرُهــْم َهْجــراً َجِميــاً( 

]المزمــل)10([.
ــوَن  ــا يَقُولُ ــْدُرَك بَِم ــُق َص ــَك يَِضي ــُم أَنَّ ــْد نَْعلَ ــى: )َولَقَ ــال تعال وق
ــْد  ــاِجِديَن )98( َواْعبُ ــْن السَّ ــْن ِم ــَك َوُك ــِد َربِّ ــبِّْح بَِحْم )97( فََس

ــر )99( [. ــُن( ]الحج ــَك اْليَقِي ــى يَأْتِيَ ــَك َحتَّ َربَّ
وقــال تعالــى: )َواْصبـِـْر لُِحْكــِم َربِّــَك فَإِنَّــَك بِأَْعيُنِنـَـا َوَســبِّْح بَِحْمــِد 
ــوِم(  ــاَر النُُّج ــبِّْحهُ َوإِْدبَ ــِل فََس ــْن اللَّْي ــوُم )48( َوِم ــَن تَقُ ــَك ِحي َربِّ

]الحجــر )49([.
ــَك  ــِد َربِّ ــبِّْح بَِحْم ــوَن َوَس ــا يَقُولُ ــى َم ــْر َعلَ ــى: )فَاْصبِ ــال تعال وق
ــْمِس َوقَْبــَل اْلُغــُروِب )39( َوِمــْن اللَّْيــِل فََســبِّْحهُ  قَْبــَل طُلـُـوِع الشَّ

ــُجوِد( ]ق )40( [. ــاَر السُّ َوأَْدبَ
ــُروِن  ــْن اْلقُ ــْم ِم ــا قَْبلَُه ــْم أَْهلَْكنَ ــْم َك ــِد لَُه ــْم يَْه ــى: )أَفَلَ ــال تعال وق
يَْمُشــوَن فِــي َمَســاِكنِِهْم إِنَّ فِــي َذلِــَك آليَــاٍت ألُْولِــي النَُّهــى 
ـَك لَــَكاَن لَِزامــاً َوأََجــٌل  )128( َولَــْوال َكلَِمــةٌ َســبَقَْت ِمــْن َربِـّ
ــَك  ــِد َربِّ ــبِّْح بَِحْم ــوَن َوَس ــا يَقُولُ ــى َم ــْر َعلَ ــّمًى )129( فَاْصبِ ُمَس
ــبِّْح  ــِل فََس ــاِء اللَّْي ــْن آنَ ــا َوِم ــَل ُغُروبَِه ــْمِس َوقَْب ــوِع الشَّ ــَل طُلُ قَْب

ـَك تَْرَضــى( ]طــه )130([. َوأَْطــَراَف النََّهــاِر لََعلَـّ
ْلنَــا َعلَْيــَك اْلقُــْرآَن تَْنِزيــاً )23(  ـا نَْحــُن نَزَّ وقــال تعالــى: )إِنَـّ
فَاْصبـِـْر لُِحْكــِم َربِّــَك َوال تُِطــْع ِمْنُهــْم آثِمــاً أَْو َكفـُـوراً )24( َواْذُكــْر 
اْســَم َربِّــَك بُْكــَرةً َوأَِصيــاً )25( َوِمــْن اللَّْيــِل فَاْســُجْد لـَـهُ َوَســبِّْحهُ 

ــاً طَِويــاً( ]اإلنســان )26( [. لَْي

ــرآن  ــن الق ــرهللا الشــامل، م ــن ذك ــار م ــة: اإلكث القاعــدة الرابع
الكريــم، واألذكار الــواردة عــن الرســول صلــى هللا عليــه وســلم، 
ســواء كانــت أذكارا مقيــدة بعــدد أو وقــت، أو مطلقــة، فــإن ذكــر 
ــي  ــد ف ــه يزي ــة علي ــان - والمداوم ــب واللس ــى – بالقل هللا تعال
قــوة اإليمــان، والــذي يذكــر هللا جديــر بــأن يثبتــه هللا وينصــره 

ويهــزم عــدوه.
فقــد قــرن تعالــى أمــره بالثبــات، بأمــره بالذكــر فــي ســياق لقــاء 
األعــداء فــي ســاحات المعــارك التــي ال يثبــت فيهــا علــى الحــق 
إال مــن أحــب لقــاء هللا، قــال تعالــى: )يــا أَيَُّهــا الَِّذيــَن آَمنُــوا إَِذا 
َ َكثِيــراً لََعلَُّكــْم تُْفلُِحــوَن( ]األنفــال  لَقِيتـُـْم فِئـَـةً فَاْثبُتـُـوا َواْذُكــُروا هللاَّ

.])45(
ومــن أهــم ذكــر هللا تعالــى اإلكثــار مــن دعائــه و اللجــوء إليــه 
اســتعانة بــه علــى التوفيــق للثبــات علــى الحــق والنصــر علــى 
أعدائــه الــذي ال يرضــون إال باتباعهــم علــى الباطــل، كمــا قــال 
ــَع  ــَك اْليَُهــوُد َوال النََّصــاَرى َحتَّــى تَتَّبِ ــْن تَْرَضــى َعْن تعالــى: )َولَ

ــْم( ]البقــرة )120([. ِملَّتَُه
ــى أنهــم قاتــل معهــم  ــاء الذيــن ذكــر هللا تعال تأمــل دعــاء األنبي
ربيــون كثيــر ]والربيــون: أهــل العلــم والفقــه[ كمــا ســبق قريبا: 
)َوَمــا َكاَن قَْولَُهــْم إاِلَّ أَْن قَالـُـوا َربَّنـَـا اْغفـِـْر لَنـَـا ُذنُوبَنـَـا َوإِْســَرافَنَا 
ـْت أَْقَداَمنَــا َواْنُصْرنَــا َعلَــى اْلقَــْوِم اْلَكافِِريــَن  فِــي أَْمِرنَــا َوثَبِـّ
 ُ ــَرِة َوهللاَّ ــَواِب اآلِخ ــَن ثَ ــا َوُحْس ْنيَ ــَواَب الدُّ ُ ثَ ــْم هللاَّ )147( فَآتَاُه

ــران )148([. ــنِيَن( ]آل عم ــبُّ اْلُمْحِس يُِح
وكذلــك دعــاء قــوم طالــوت – وهــم قلــة - عندمــا قابلــوا 
ــَرُزوا  ــا بَ ــى: )َولَمَّ ــال تعال ــا ق ــرة، كم ــه وهــم كث ــوت وقوم جال
لَِجالـُـوَت َوُجنـُـوِدِه قَالـُـوا َربَّنـَـا أَْفــِرْغ َعلَْينـَـا َصْبــراً َوثَبِّــْت أَْقَداَمنـَـا 
 )ِ ــإِْذِن هللاَّ ــْم بِ ــَن )250( فََهَزُموُه ــْوِم اْلَكافِِري ــى اْلقَ ــا َعلَ َواْنُصْرنَ

.])251([
ــي  ــه ف ــى رب ــح عل ــه وســلم يل ــى هللا علي وكان رســول هللا صل
ــد  ــا نصــره وهزيمــة عــدوه، كمــا فــي حديــث خال الدعــاء طالب
ــى  ــول هللا صل ــا رس ــال: »دع ــى ق ــي أوف ــن أب ــد هللا ب ــن عب ع
ــاب  ــزل الكت ــم من ــال: )الله ــى األحــزاب فق ــه وســلم عل هللا علي
ــم(«  ــم وزلزله ــم اهزمه ــزاب الله ــزم األح ــاب اه ســريع الحس

رواه مســلم.
وفــي حديــث عبــد هللا بــن عبــاس قــال حدثنــي عمــر بــن الخطاب 
قــال لمــا كان يــوم بــدر نظــر رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم 
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إلــى المشــركين وهــم ألــف، وأصحابــه ثاثمائــة وتســعة عشــر 
ــم  ــة، ث ــه وســلم القبل ــى هللا علي ــي هللا صل رجــا، فاســتقبل نب
مــد يديــه فجعــل يهتــف بربــه: )اللهــم أنجــز لــي مــا وعدتنــي، 
اللهــم آت مــا وعدتنــي، اللهــم إن تهلــك هــذه العصابــة مــن أهــل 
اإلســام ال تعبــد فــي األرض( فمــا زال يهتــف بربــه مــاّداً يديــه 
مســتقبل القبلــة حتــى ســقط رداؤه عــن منكبيــه. فأتــاه أبــو بكــر 
فأخــذ رداءه فألقــاه علــى منكبيــه ثــم التزمــه مــن ورائــه وقــال: 
يــا نبــي هللا كفــاك مناشــدتك ربــك، فإنــه ســينجز لــك مــا وعــدك، 
فأنــزل هللا عــز وجــل: )إِْذ تَْســتَِغيثُوَن َربَُّكــْم فَاْســتََجاَب لَُكــْم أَنِّــي 
ُكــْم بِأَْلــٍف ِمــْن اْلَمائَِكــِة ُمْرِدفِيــَن( فأمــده هللا بالمائكــة  ُمِمدُّ

]اآليــة فــي األنفــال )9([ روى الحديــث مســلم.
ــى  ــلمين عل ــن المس ــات م ــد الثب ــن يري ــرص م ــي أن يح فينبغ
الحــق علــى اللجــوء إلــى هللا ودعائــه ليحقــق لــه ذلــك، ســواء 
ــراء  ــم فق ــم كله ــة، فإنه ــا أو دول ــردا أو جماعــة أو حزب كان ف
إلــى هللا تعالــى، وهــو ســبحانه وحــده المعيــن لمــن اســتعان به، 
ولهــذا شــرع هللا لنــا قــراءة ســورة الفاتحــة فــي كل ركعــة مــن 
ــاك نســتعين(  ــد وإي ــاك نعب ــى: )إي ــه تعال ــا، وفيهــا قول صلواتن
فلــوال إعانتــه تعالــى لمــن يريــد عبادتــه لمــا تمــت لــه عبــادة، 
وشــرع لنــا عنــد ســماع قــول المــؤذن: »حــي علــى الصــاة، 

حــي علــى الفــاح« قــول: »ال حــول وال قــوة إال بــاهلل«.
ــروا  ــن المســلمين، أن يث ــم م ــل األعــداء باده ــن احت ــى م فعل
مــن دعــاء هللا موقنيــن بنصــره، وبخاصــة فــي قيــام الليــل 
ــن  ــم متجهي ــوا جميعه ــي أن يكون ــي ينبغ ــحر الت ــات الس وأوق
ــل هللا  ــد يرس ــم، فق ــى وجناته ــم عل ــلين دموعه ــى هللا مرس إل
ــه إال  ــداً ال يعلم ــم جن ــم دموعه ــة ك ــع كل دمع ــم م ــى عدوه عل
 ِ هللا، لهزيمــة عدوهــم: )يـَـا أَيَُّهــا الَِّذيــَن آَمنـُـوا اْذُكــُروا نِْعَمــةَ هللاَّ
ــْم  ــوداً لَ ــاً َوُجنُ ــْم ِريح ــْلنَا َعلَْيِه ــوٌد فَأَْرَس ــْم ُجنُ ــْم إِْذ َجاَءْتُك َعلَْيُك

ــزاب )9([. ــراً( ]األح ــوَن بَِصي ــا تَْعَملُ ُ بَِم ــا َوَكاَن هللاَّ تََرْوَه

القاعــدة الخامســة: اتخــاذ األســباب الماديــة التــي أمــر هللا بهــا: 
فالــذي أمــر بالتقــرب إليــه بالطاعــة والعبــادة والدعــاء والذكــر، 
ــذي أمــر بإعــداد العــدة التــي ترهــب العــدو فــي  ــى ال هــو تعال
حــدود القــدرة التــي يعلــم هللا أن المؤمــن قــد اســتنفدها وال 
وا لَُهْم َمــا اْســتَطَْعتُْم  قــدرة لــه علــى غيرهــا، قــال تعالــى: )َوأَِعــدُّ
ــْم  ُك ِ َوَعُدوَّ ــُدوَّ هللاَّ ــِه َع ــوَن بِ ــِل تُْرِهبُ ــاِط اْلَخْي ــْن ِربَ ٍة َوِم ــوَّ ــْن قُ ِم
ُ يَْعلَُمُهــْم َوَمــا تُنفِقـُـوا ِمــْن  َوآَخِريــَن ِمــْن ُدونِِهــْم ال تَْعلَُمونَُهــْم هللاَّ
ِ يُــَوفَّ إِلَْيُكــْم َوأَْنتُــْم ال تُْظلَُمــوَن( ]األنفــال  َشــْيٍء فِــي َســبِيِل هللاَّ

.])60(
فاإلعــداد المشــروع يشــمل الرجــال والســاح والمــال، وغيرهــا 

حتــى نعــل المجاهــد.
والمســلم الــذي يطلــب مــن هللا تعالــى الثبــات ويمنحــه النصــر، 
بمــا يقــوم بــه مــن الشــعائر التعبديــة، بــدون إعــداد العــدة 
المأمــور بهــا مــع قدرتــه عليهــا، يخــدع نفســه بذلــك ويخالــف 
أمــر هللا تعالــى وشــريعته، وال يســتحق مــن هللا النصــر وال 
الثبــات، ألن هللا تعالــى لــه ســنن شــرعية وســنن قانونيــة 
طبيعيــة، فــإذا تــرك المســلم أيــا منهمــا لــم يكــن جديــرا بوعــد 

ــات. ــر والثب ــى بالنص هللا تعال

ــي  ــد ف ــح والمفاس ــن المصال ــة بي ــة: الموازن ــدة السادس القاع
تعاطــي المعاملــة مــع العــدو، فــإذا مــا بــذل المســلمون وســعهم 

فــي تقويــة صلتهــم بــاهلل، وســعوا جهدهــم فــي إعــداد العــدة، 
وتبيــن لهــم أن قوتهــم الماديــة ال تفــي بالوقــوف أمــام العــدو، 

فعليهــم أن يتخــذوا الممكــن مــن معاملــة العــدو.
ومــن أهــم ذلــك فتــح بــاب التفــاوض و عقــد الهدنــة المحــددة 
بوقــت معيــن أو المطلقــة معــه، وتأجيــل مــا لــم يمكــن تحقيقــه 
مــن المطالــب المشــروعة، إلــى أن يحيــن الوقــت الــذي تتوفــر 
فيــه القــدرة النتزاعــه بالقــوة، وال يجــوز اإلقــدام علــى معركــة 
حربيــة يغلــب علــى الظــن أن المفســدة المترتبــة عليهــا أعظــم 

مــن مفســدة القعــود عنهــا.
وممــا يجــب التنبيــه عليــه، أن مصابــرة العــدو التــي أمــر هللا 
بهــا شــاملة لمصابرتــه فــي ميــدان المعركــة، ومصابرتــه فــي 
المفاوضــات السياســية، وعقودهــا وصيغهــا، التــي يحــاول كل 

مــن الطرفيــن تحقيــق أكبــر قــدر مــن مصالحــه فيهــا...
فــكل مــن يريــد أن يثبــت علــى دينــه ورســالته مــن المســلمين، 
ســواء كان فــردا أو جماعــة أوحزبــا أو دولــة، ال بــد أن يطبــق 
هــذه القواعــد أمــام أعدائــه الذيــن يتكالبــون عليــه، فــإذا تخلــى 
ــا  ــا وقوته ــدار ضعفه ــا، وبمق ــا كام ــل فش ــزم وفش ــا ه عنه
ــده تكــون نســبة نجاحــه وفشــله، ألن أمــر بأخــذ األســباب  عن

مــع أنــه قــادر علــى نصــر أوليائــه بــدون عمــل منهــم.
فهــو علــى كل شــيء قديــر، ومهمــا قــوي األعــداء َعــَددا، وُعدة 
ــإذن هللا، بشــرط أن  ــإن نهايتهــم الفشــل والهزيمــة ب ومــاال، ف
يتخــذ المتوكلــون األســباب المعنويــة والماديــة التــي أمــره هللا 
ــه ال يســتطيع  ــم هللا أن ــي يعل ــم الت ــإذا اســتنفدوا قدرته ــا، ف به

غيرهــا، أعانهــم هللا ونصرهــم.
ــراً  ــوا َخْي ــوا َوأَنفِقُ ــَمُعوا َوأَِطيُع ــتَطَْعتُْم َواْس ــا اْس َ َم ــوا هللاَّ )فَاتَّقُ
ألَْنفُِســُكْم َوَمــْن يُــوَق ُشــحَّ نَْفِســِه فَأُْولَئِــَك ُهــْم اْلُمْفلُِحــوَن( 
]الحشــر )16([ وفــي هــذه الســورة عبــرة للمســلمين فــي 

االنتصــار علــى اليهــود، اقرءوهــا بتأمــل.
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هاقد بكيت يا جيش الصليب
شعر: الدكتور بنيامين

قويــة األبطــال  ريــاح  هبّــت 
ممقوتــة العــدی  جمــوع  وفــّرت 
ترکــوا الســاح فــي الوغــی عنــد
قُطّعــت أشــاء  لأعــداء  کــم 
لــم تُرهــب األعــداء َمــن قــد قــرأ
غبائهــم لفــرط  أعداؤنــا  عجــز 
غنــي وأشــرف  ســياف  اشــتروا 
للبــاد إالحريقــاً  يصنعــوا  لــم 
بادنــا لحــرب  العــدى  تداعــت 
لهزيمــة أمرهــم  فــي  وتحيــروا 
ويعــز ذاک عليهــم متقلبيــن بذلــة
ــه ــدّوه برصاص ــد ع ــص المجاه قن
جعلــت والســرايا  الکتائــب  هــي 
ــه ــض أجفان ــدو بغم ــئ الع ــا هن وم
ومناضــل مقــاوم  شــعب  ترکيــع 
هاقــد بکيــَت يــا جيــش الصليــب
جيشــکم مــن  أخســر  جيــش  ال 
العــدی تلفــظ  الجهــاد  أرض 

البُطّــال محافــل   منهــا  فتفجــرت 
بســؤال هروبهــا  عنــد  تعبــأ  لــم 
األثقــال مــن  لينجــوا  الهــروب 
هــال لخســف  عزهــا   فبّدلــت 
األنفــال ســورة  بُعيــد  التوبــة 
بالمــال اشــتروا  مــا  يقطفــوا  أن 
والعمــال الفقيــر  قتــل  فــزاد 
نبــال بأشــد  اإلرهــاب  بحجــة 
واآلن تشــکو جموعهــم مــن اإلذالل
عاجلتهــم کــی يســرعوا  لترحــال
ــال وکلهــا نصــر مــن الواحــد المتع
ــي نضــال ــکاً ف وأثخــن األعــداء فت
العــدّو فــي مــأزق متعرضــا لــزوال
األشــبال مــن  لفتــک  تعــرض  إال 
ــا تشــاغل بالمحــال مــن المحــال ف
في الحروب، أما هممت لشــن قتال؟
الجهــال مــع  العمــاء  بــه  لعــب 
ــال ــراري والجب ــاد مــع الب ــا الب فلن




