
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العاملني، املتفضل علينا باآلالء واملنن، و الصالة والسالم عىل رسول الله صىل الله عليه و سلم الهادي إىل سبيل الرشاد و املحذر لنا من رشور الفنت، و 
بعد :

ال يخفى عىل ذي لب ما يعانيه العامل اليوم من احتكار مصادر األخبار يف األيدي الصهيونية ثم االستخباراتية الغربية، و اإلعالم هو أحد أهم مصادر الحروب يف تاريخ 
البرشية، إذ به ُيشاع ما يفرِّق جمَع األمة و يضعف عزمية أبنائها و يفرق الناس من حول املدافعني عنها، بعد أن يؤّيسهم من حصول أي نرص، ويدفعهم إىل رفض مبادئ 
الحق التي يشوهها اإلعالم ويظهرها يف أبشع صورة، ويغرّهم بوعود العدو بأنه ما يريد إال نرش العدالة و السالم و الحضارة و حامية أبناء تلك األمة عمن يدافعون 
عنهم، فيصورهم اإلعالم بكل نقيصة ُتَنفر أبناء أمتهم من حولهم، و فوق كل هذا تقوم مصادر األخبار هذه بتزيني العمالء، و إضفاء الرشعية عليهم و جعلهم أبطال 
األمة الحقيقيني، فأصبحنا نعيش فعال ما أخربنا به رسول الله صىل الله عليه وسلم حيث قال : ]سيأىت عىل الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها 

الصادق ويؤمتن فيها الخائن ويخون فيها األمني...[ صحيح الجامع:3650

فأصبحنا نرى الكاذب اللص الذي رسق أموال األمة ورهن الدولة التي يرتأُسها لعدوِّها بعد أن أخذ حصة عمولته عىل شكل مساعدات دولية، و ما هي إال رشوة و أجر 
عىل عاملته، ودفع بأبناء األمة للعبودية و بيع أعراض بناتهم يف الفنادق و املشاريع السياحية التنموية، كالعبيد يشتغلون ُمرَفهني عن أسيادهم الرومان الجدد، أصبحنا 

نرى هؤالء اللصوص العمالء هم قادة األمة الذين ميجدهم اإلعالم ليل نهار هم و بطانته.

أما الصادق األمني، فهو الظالمي الرجعي املتخلف اإلرهايب الذي يريد نسف مظاهر الحضارة و املدنية املعارصة و يريد استعباد املرأة و جعلها متاعه 
و لذته يف البيت، و يريد قمع حرية الكفر واالستهزاء بالدين وباألنبياء و بخرية البرش بل وحتى برب البرش، تعاىل الله عام يقولون علوا كبريا.

و هذا اإلعالم هو الذي يقدم لنا يف نرشاته و تحليالته طائفة من الرويبضات التوافه الذين يتكلمون يف أمور العامة و هم من أقل الناس شأنا و أْهـِلـَية لتسيري شؤون 
األمة، فال هم يعرفون سنن تدافع األمم الرشسة فراحوا يروجون لربامجهم االستسالمية بدعوى الخيار السلمي، وال هم اتصفوا بصفة القائد الحقيقي الذي يتقدم 

أمته و يكون أول املضحني بنفسه و ماله، يف حني أننا نجد هؤالء الرويبضات متخفني يف مكاتبهم و يدفعون بأبناء األمة يف مواجهات رشسة مع الحكومات و العساكر 
القمعية يف إرضابات و احتجاجات، فتدفع األمة الثمن من دمائها و حريتها، و َيقبضون هم األجر عبارة عن مناصَب ووزارات و اتفاقيات مع األنظمة املستبدة.
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و يف ظل هذا التعتيم اإلعالمي عىل صوت الحقيقة، رغم ادعاء بعض أكرب املنابر اإلعالمية العربية و الغربية دعوى الرأي و الرأي اآلخر، و ما هو إال الرأي وال رأي 
آخر، فأصبحت كاملافيات ُتقيص من ينتقدها و ُتقرب من ُيداهنها، و أصبحت تخدم أجندتها و أجندة الغرب السياسية و االستعامرية، غاضني طرفهم عن الكوارث 
التاريخية التي يسببونها ألمتنا، حيث يقربون العدو الغادر بدعوى تغطية مؤمترات التقريب الطائفي أو املذهبي و الحوار الحضاري، و يسكتون عن جرائم هؤالء 

فيخدعون األمة وال ُيَعرِّفونهم عدوهم عىل حقيقته.

يف ظل كل هذا، ارتأينا إطالق خدمة مركز اليقني اإلعالمي، حيث نأيت األمة املسلمة بالخرب اليقني من مصادره إن شاء الله، ال يحمل صبغة غربية و ال أجندة 
استعامرية، بل نحمل لهم الرأي األمني و الخرب الصايف من منابعه و ُنغذيه بالتحليل املنهجي، الذي َيبني مجد أمة اإلسالم وال َيهدمها، و ينرصها وال َيخذلها، و 

يستحث عزميتها وال يوهنها، هدفنا إزالة الغشاوة عن األعني و األفهام، وطرح الحقيقة بأنصع صورها و أعذب كلامتها و أصدق تفاعالتها، ومن الله نرجو التوفيق 

واإلعانة.

نبدأ لقاءنا عىل بركة الله

عليكم  السالم  الله،  عطية  الشيخ   : اليقين  مركز 
هذا  إلجراء  قبولك  لك  نشكر  و  وبركاته،  الله  ورحمة 

الحوار معنا، فجزاك الله خيرا.

الشيخ عطية الله : وعليكم السالم ورحمة الله وبركاته، 

وإياكم جزى الله خرياً، وبارك الله فيكم، ونسأل الله أن 

يجعل لقاءنا وحديثنا لنا ال علينا، وأن يجعله بركة وهدًى 

وصالحاً ، ال فتنة وال شقاًء.. آمني

مركز اليقين : في البدء، سنحاول اإلحاطة بحصيلة 
وحاملي  دعاته  من  باعتباركم  اإلسالمي  العمل  وثمرات 

همومه، و طالما أن جزءا منه أو طائفة منه وهي الطائفة 

الساحة في  الفاعل في  العنصر األساسي  المجاهدة هي 

أن  الذي البد  السؤال  ونكرر  األمريكية،  الهجمة  مواجهة 

عموما  اإلسالمية  للحركة  تقييمكم  كيف   : دائما  يطرح 

وللحركة الجهادية بشكل خاص، هل هناك تقدم أم هناك 

تعثر؟ هل حققت نجاحات أم فشلت في مخططاتها؟

الشيخ عطية الله : بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله 
رب العاملني، وصىل الله وسلم وبارك عىل عبده ورسوله 

نبينا محمٍد وآله وصحابته أجميعني وَمن اهتدى بهديهم 

إىل يوم الدين.

وبعد :

أخي الكريم، إن اإلحاطة مبا ذكرتم يشء غري ممكن 

ألحٍد من الناس، ولكن مقصودكم اإلملام والتعرّف الجيد 

اإلجاميّل واملعتمد عىل جملة وجمهرة من التفاصيل 

املهمة، عىل حال الحركة اإلسالمية وإنجازاتها ومثرات 

عملها خالل السنوات األخرية.

فأقول عىل وجه اإلجامل حامداً اللَه عز وجل : إن تقوميي 

الشخيص للحركة اإلسالمية وعموما والجهادية خصوصا، 

والتي هي طليعة الحركة اإلسالمية اليوم، والعنرص 

األسايس والفاعل فيها كام أرشتم، والرقم الصعب كام 

يعّبون ـ هو تقويم إيجايب، ولله الفضل واملنة.

الدعوة اإلسالمية يف تقدم عىل أكرث املستويات : إن كان 

عىل مستوى انتشار اإلسالم يف العامل، يف املجتمعات 

الغربية والرشقية الكافرة، وأنتم كإعالميني إسالميني 

مطالعون ومتابعون بال ريب لحركة الدخول يف اإلسالم 

واعتناق دين الله دين الحق دين التوحيد، وتالحظون 

ازدياد معدالته بحسب ما تعطيه كل اإلحصاءات الرسمية 

وغري الرسمية من أمريكا إىل روسيا إىل أملانيا واسكندنافيا، 

إىل اسرتاليا، إىل البازيل وأمريكا الالتينية وغريها.

وإن كان عىل مستوى العامل اإلسالمي نفسه )الحركة 

الداخلية إذا شئنا أن نسّميها( فهي يف نظري كذلك يف 

تقّدم واستداد ونضوج ولله الحمد، بخالف ما يتصّوره 

بعض إخواننا، ممن تصّور يف بادئ األمر أن الدخول يف 

حرب مع الغرب الكافر بقيادة أمريكا بدءاً بشكل رئييس 

بأحداث الحادي عرش من سبتمب – أن الدعوة اإلسالمية 

تتعرض لالنكسار واالنحسار والتقهقر، وتحدثوا عن فشل 

مشاريع دعوية وإغالق مؤسسات خريية من قبل الدول 

والحكومات الكافرة والظاملة، وبعض الناس أحيانا قد 

يحصل عنده استغراق يف فكرته أو مشاريعه، هو أشبه 

ما يكون بــ »الفناء« الصويف، ويتصور أن تلك املشاريع 

الخريية والدعوية هي أهم يشء وأعظم منجزات الحركة 

اإلسالمية وأعظم أدواتها ووسائلها، وأنها الكل يف الكل كام 

نقول.! وهذا نوع من القصوريف الحقيقة، ومن النقص 

لإلنسان املسلم الكامل أن يحرص نفسه يف مثل هذا 

القفص، بل عليه أن ينتقل إىل فضاء أوسع وأرحب من 

العمل لله تعاىل ولدينه، وأن يكون واسع األفق منصفا 

عند التقويم والجرد لثمرات العمل اإلسالمي الجمعي.

الدعوة عىل مستوى العامل اإلسالمي نفسه وباألخص العامل 

العريب منه الذي هو مادة اإلسالم وأصله، هي يف تقدم 

بالجملة، رغم التضييق من الطواغيت والدول املحاربة 
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ويسرنا أن نفتتح أولى خدمات مركزنا الجديد، بحوار مع الشيخ عطية الله، لنعطي لألمة وجهة نظر 
مغيبة كلية عن اإلعالم اإلسالمي و العربي و العالمي، لنكسر الطوق عن أصوات فاعلة في الساحة، 
وتخوض معركة مصيرية نيابة عن األمة، نعرف رأيهم في األحداث، ودوافعهم في األفعال، وحلولهم 
لألزمات، متوكلين على الله، راجين منه التوفيق و السداد، و المعونة و حسن اإلخالص في العمل و 

موافقته لشرعه المنزل.



لإلسالم، رغم إغالق ما أغلقوه من أبواب الخري املتمثلة 

يف جمعيات خريية أو مؤسسات ومشاريع دعوية، رغم 

سجن العلامء يف كل مكان، وسجن الناشطني من الدعاة، 

رغم كل هذه الحرب عليها فهي يف تقدم بالجملة ويف 

خطها البياين العام.

وعندما أقول بالجملة فإنني أعني أنه قد يكون هناك 

تعرّث وركود دعوي وحريك إسالمي يف منطقة أو أخرى )بلد 

أو آخر( لكن عند النظر الكامل والتأمل واإلنصاف تجد 

أن بإزاء ذلك تقدماً كبريا ونجاحات كبرية يف أماكن أخرى.

والدخول يف التفاصيل الدقيقة يطّول املقام واملقاَل جدا، 

فأظنه ال يناسب لقاءنا هذا.

لكن هذه الجملة العامة إذا تأملها املنصف نفعته بإذن 

الله تعاىل.

وعىل مستوى الحركة الجهادية، فهي بحمد الله يف تقدم 

بال شك، شهد به األعداء، ومازالت 

شهاداتهم ترتى.!

والحمد لله عىل توفيقه.

الحركة الجهادية تحقق تقدما عىل 

املستوى االسرتاتيجي والتكتييك؛ 

الحركة الجهادية وصلت إىل قلب 

العامل اإلسالمي تقريبا أو قريبا من 

قلبه )العراق(، ورغم كل الصعاب 

واآلالم فهي ناجحة بفضل الله تعاىل وبكل املقاييس 

يف العراق، وهي تقرتب من بيت املقدس باملعنى الذي 

نريده نحن ونرى أنه الواجب، حتى ال يسارع أحٌد هنا 

لالعرتاض بأن الجهاد كائٌن ومستقرٌّ يف بيت املقدس منذ 

عقود، ونحو ذلك من الكالم، فهذا إن مل أوّضحه هنا 

وفاتني، فرمبا أزيده توضيحا يف موضع آخر إن شاء الله، 

ألن الكالم يتزاحم عىل اإلنسان، ونحاول أن نرتب األفكار 

قدراملستطاع، وعىل الله االعتامد.

الحقيقة أنا والله ، أكره تشقيق العبارات وكرثة 

التصنيفات واألوصاف، لكن أحيانا نجد أنفسنا مضطرين 

ليشء من ذلك لتوضيح فكرة البد من توضيحها.

واملقصود : أن الحركة الجهادية العاملية والناصعة 

املنهج، التي أعّب عنها كثريا بـ »حركة الجهاد والتوحيد 

والسنة« ويعّبون عنها بالحركة السلفية الجهادية، الحركة 

الجهادية املحققة للوالء والباء، والتي ميكن ائتامنها فعال 

عىل راية الجهاِد، هي اليوم بإذن الله تعاىل عىل مشارف 

بيت املقدس، هذه الحركة الربانية االنتساب، التي ال 

توايل أو تعادي أو تقيم عالقاتها عىل اعتبارات الوطنية 

أو الجنسية األرضية، بل عىل الدين والتوحيد والتقوى 

والعمل الصالح ال غري، هذه الحركة هي التي قصدت 

أنها وصلت إىل قلب العامل اإلسالم وإىل بيت املقدس، فال 

يهّم كونها من داخله )بيت املقدس( أو من خارجه، املهم 

هو املنهج ذاته، هو الدين الحق الذي صارت تعلو رايته 

وتكون له الغلبة والظهور بإذن الله، الواجب أال يكون 

عندنا اعتبار لداخل وخارج إال باملقدار املطلوب فنّيــاً 

إذا صح التعبري، فقط ، يعني مثال : أن القيادة يف بلد ما 

األحسن أن تكون يف يد رجل من أهل نفس البلد، هذا 

له اعتباره عندنا بال شك، وهو اعتباٌر رشعّي من جهة 

النظر إىل الصالح الكامن يف ذلك، ألسباب ظاهرة راجعة 

إىل التأهل عند ابن البلد لكونه عارفا ببلده أرضا وناساً 

وطبيعة وأخالقا وعاداٍت وعقليًة ، وغري ذلك، ولكونه 

أدعى للقبول من قبل الناس يف بلده، فإن هذه طبيعة 

برشية مدوٌل عليها يف القرآن بنحو قوله تعاىل : }وما 

أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ليبني لهم{ }هو الذي 

بعث يف األميني رسوال منهم{ }فأرسلنا فيهم رسوال منهم{ 

وغريها.. فهذا فقه صحيح، ال يخالف فيه عامل أو عاقل.. 

من هذا الوجه تقيم الحركة اإلسالمية الجهادية اعتباراً 

لهذه األشياء، فهو إذن اعتباٌر راجٌع إىل الدين ومبنّي عىل 

النظر لإلسالم واملسلمني، فإذا تقرر هذا فإنه قد يكون يف 

غري ابن البلد مزية أو مجموعة مزايا تقتيض تفضيله عىل 

ابن البلد يف تويل الشأن، وال سيام حيث يكون الفارق بينه 

وبني ابن البلد يف االعتبارات املذكورة قليال ليس بذاك 

الكبري، ويكون الحال يساعُد، فهذه إذن مسألة لها فقهها ، 

وقد رشحُت هذا يف بعض كتابايت سابقا، والحركة الجهادية 

عىل بصرية بهذا، بحسب معرفتي، والحمد لله.

والحاصل أن الحركة الجهادية هي اآلن تقود الحركة 

اإلسالمية ، وهذا هو الوضع الطبيعي يف مثل حال 

األمة اليوم، القيادة )قيادة األمة( هي ألهل الجهاد، 

وفيهم ومعهم َمن معهم من أهل العلم طبعا، أهل 

العلم املجاهدين اآلمرين باملعروف والناهني عن املنكر 

الصادعني بالحق أهل الوالء والباء يف دين الله تعاىل، 

اختلفوا قليال أو كثريا، وقع التقصري قليال أو كثريا ، هذا 

ال يهم.!

نقول هذا حتى ال ُيعرَتَض بافتعال اختالفات أشبه 

باللفظية الجدلية : َمن الذي له التقدم : املجاهدون أو 

العلامء؟!

فإن الحق أن التقدم للعامل املجاهد، وهم موجودون 

بفضل الله تعاىل داخل منظومة الحركة الجهادية التي 

نتكلم عنها.

والحركة الجهادية صارت هي صانعة األحداث يف العامل 

وفرضت نفسها، وهي متيض رويداً إىل مستقرها بإذن 

الله، حتى تكون كلمة الله هي العليا يف األرض، وهذه 

أمانة عظيمة، والحمد لله أنها بفضل الله ونعمته يف أيٍد 

أمينة، ونسأل الله أن يزيدها قوة ومتانة وحكمة وصواباً 

وتوفيقا.. آمني

اليوم انتخاب رسكوزي يف فرنسا، والتحوالت الحاصلة 

واملنتظرة يف أمريكا )الواليات املتحدة( ويف بريطانا 

وغريها، والتحوالت عىل املستوى اإلقليمي )الرشق 

األوسط كام يسمونه( ومنه ما ُيتوقع له من حروب 

وتحوالت كبرية جدا، كل ذلك للحركة الجهادية تأثرٌي كبرٌي 

فيه، يختلف ظهوره وخفاؤه من حال إىل أخرى.

وهذا ليس مهام يف ذاته وال نتعلق به، فليس من منهجنا 

التعلق مبجرد األلفاظ والشعارات والظواهر والتزويقات، 

لكن املقصود اإلشارة إىل واقع قوة الحركة اإلسالمية 

الجهادية وتأثريها وحرضوها.

وأنا ذكرت أعاله كلمة »استداد« حني قلت إن الحركة 

اإلسالمية يف نضج واستداد والحمد لله، ومن جملة ذلك 

ما تقدم قريبا الكالم فيه، ومنه أيضا ما تكلمنا فيه يف 

مناسبات سابقة أيضا من أن الحركة الجهادية نجحت 

بتوفيق الله تعاىل وفضله يف إحداث 

تحّول جذري يف العالقة بني املسلمني 

والكفار، ويف تصوير دين اإلسالم 

للناس كام بعث الله به محمدا صىل 

الله عليه وسلم.

رجعت العالقة بني املسلمني والكفار 

إىل العالقة إىل أساس الدين، محورُها 

األساس هو الدين والتوحيد ، نحن 

مسلمون وأنتم كفاٌر، لنا معكم أحكام بّينها الله تعاىل 

لنا يف دينه ورشيعته تفاصيلها كذا وكذا وكذا، أساسها 

إذن هو : الدين ، التوحيد، الوالء والباء، الحب يف الله 

والبغض يف الله.

وحتى معنى الحرب صاَر يرجُع رويداً رويداً إىل املعنى 

الدينّي، الحرب الدينية، الحرب التي مبناها عىل الدين. 

وباألمس استمعنا إىل ترصيحات النرصاين أمني الجميل 

يف لبنان، وكيف ظهر وفاجأ املراقبني بخطاب جديد وغري 

مألوف منذ زمن طويل، حني طالب الدولة اللبنانية 

وجيشها برضب الحركة األصولية كام ساّمها يعني إخواننا 

يف فتح اإلسالم وغريهم من أهل التوحيد والجهاد، وتكلم 

عن »أن مسيحيي لبنان لن يقفوا مكتويف األيدي إذا ما 

تعرض وجودهم للخطر«.

نحن كحركة إسالمية وجهادية ، هذا كله يف صالحنا..

عندما تتحول الحرب إىل حرب دينية، مبناها عىل الدين، 

حرب بني اإلسالم وأهله وبني الكفر وأهله، هذا هو الذي 

نريده، ألن هذا هو املعنى الحقيقي للحرب يف اإلسالم، 

وألنه عندما تكون الحرب هكذا فإن النرص فيها لنا 

بال ريب، إمنا املسألة مسألة وقت فقط، فدين اإلسالم 

)التوحيد الحق( يعلو وال ُيعىل، وعندما تواجهه األديان 

املزيفة املحرفة املنحرفة الضالة، أديان الرشك والهوى 

وعبادة الدنيا والشهوات مهام زخرفها أصحابها وزّوقوها، 

عندها تكون الجولة لإلسالم الذي هو دين الفطرة، وهو 

دين جميع األنبياء الذين بعثهم الله تعاىل إىل الخلق من 

لدن أبينا آدم إىل أن ختمهم مبحمد صىل الله عليه وسلم، 

وعندما يتصاول الحق والباطل يف معركة حقيقية فالغلبة 

للحق بال شك، وال يقوى الباطل عىل مقارعة الحق، 

والحركة الجهادية صارت هي صانعة األحداث 

يف العامل وفرضت نفسها، وهي متيض رويداً إىل 

مستقرها بإذن الله
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ألنه زهوٌق وباطل زائل، رسيع االضمحالل، ال ثبات له، 

وعندها تعلو حجج الحق وبراهينه وآياته وبّيناته وتسطع 

أنواره عىل الوجود وتبلغ أشعته اآلفاق }كتب الله ألغلنّب 

أنا ورسيل إن الله قوّي عزيز{، والحمد لله رب العاملني.

وصورة اإلسالم رجعت بفضل الله رجوعاً واضحاً 

–ومازالت بحاجة أكرث لبذل جهود إلمتام عملية اإلرجاع 

هذه-  رجعت إىل الصورة الحقيقية كام قلنا : صورة 

اإلسالم الذي هو دين الله والذي هو دين التوحيد الذي 

بعث الله به رسله كافة وختمهم مبحمد صىل الله عليه 

وسلم بالرسالة الخامتة والرشيعة الناسخة لكل ما سبقها.

وأنت ال تحتاج إىل كبري عناء لتعرف هذه الحقائق 

وتلمسها عىل األرض.

وال تحتاج أيضا إىل طول تفكري لتعرف أن أحداث 

سبتمب هي بامتياز الهزة والصدمة العنيفة التي كان 

االجتامع البرشي ومنظومة العالقات البرشية )بني 

الكفار واملسلمني( بحاجة إليها، إلحداث هذا اإلرجاع 

والتصحيح.!

وهذا من فضل الله تعاىل وحده.

ولهذا عندما يذهب برويز مرشف متجّوال يف بالد الغرب 

)أوروبا( ويقول إنه يريد تحسني صورة اإلسالم لدى 

الغرب، وعندما يعقد القذايف مؤمترات »إسالمية« أممية 

عاملية أيضا ليحّسن صورة اإلسالم لدى الغرب والرشق، 

زعَم، وعندما متارس أمريكا راعية الصليب أشد الضغوط 

عىل الدول الحاكمة يف بالد العرب واملسلمني ليغرّيوا 

املناهج ويحذفوا منها كل ما يتعلق ببغض الكافر 

وعداوته والباءة منه وجهاده، وليدخلوا فيها »األخوة 

اإلنسانية« وأن اإلسالم »دين الرحمة والتسامح والسالم« 

كام يقولون ، وهو كذلك والله ، لكن ال عىل املعنى الذي 

يقصدونه هم ويريدون أن يرشحوه لألجيال ونيشؤوهم 

عليه، بل عىل املعنى الحق الذي جاء مرشوحا مفصال 

أدق وأوضح تفصيل يف ديننا نفسه، والذي عرفه وقرره 

وزاده رشحاً وتوضيحاً علامُء املسلمني وأمئته عىل مدار 

التاريخ.!!

أقول عندما تحصل هذه األشياء فهي من األدلة الواضحة 

عىل مدى ما حققته وتحققه الحركة الجهادية من نجاح.

واملفارقة العجيبة التي مل يفمهام العدّو الكافر، وأتباعه 

املرتدون من بني جلدتنا، ولألسف يعمى عنها كثرٌي من 

املسلمني أيضا هي : أن كل هذه الحرب عىل اإلسالم هي 

يف صالح اإلسالم واملسلمني عىل املدى الطويل.!

ألن ميزة األديان واألفكار واأليدلوجيات عموماً ولو 

كانت أرضية برشية سخيفة، أنها حني ُتـحارَب وتتعرض 

للضغوط والهجوم فإنها تنمو وتزداد اتساعاً، فيكف بدين 

الله الحق الذي هو فطرة الله التي فطر الناَس عليها.؟!

أخي الكريم خذ أمثلة بسيطة وتأملها : تونس والجزائر 

وتركيا مثال، وغريها الكثري، لكن يكفي أن تتأمل هذه 

األمثلة الثالثة تأمال جيدا، وتنظر كم تعرّضت للتغريب 

واإلفساد واملحاربة لدين الله تعاىل، وكيف أن اإلسالم 

يصمد والحركة اإلسالمية تزداد وتنمو وتقوى، انظر مسألة 

الحجاب عىل سبيل املثال البسيط.!

وأما عىل مستوى استداد ونضج الحركة الجهادية بصفة 

خاصة فهذا يشء يعرفه كل من اهتم بالشأن وتابعه.

الحركة الجهادية تراكمت لديها خبات وتجارب وصارت 

لها مكتبة عامرة بالفقه والحكمة، وصارت أسّد وأعدل 

وأجمع بني اللني والشدة والرفق والعنف، وأوفق -بحمد 

الله وتوفيقه- يف وضع كٍل يف موضعه الالئق...!

والكالم يطول يف هذا..

لكن املتابع املنصف يكفيه اإلشارة ويبلغ املقصوَد مبخترص 

العبارة.

الله املوفق.

مركز اليقين : إذا انتقلنا إلى العراق على الخصوص 
المعركة فيه  نتيجة  الذي ستحدد  الخط األول  حيث هو 

األمريكية  الهيمنة  وحتى  بل  األمة  و  المنطقة  مصير 

الساحة  في  الجهادي  للعمل  تقييمكم  كيف  ؛  العالمية 

الجماعات  بين  الحاصلة  الفرقة  عن  وماذا  العراقية؟ 

السطح  إلى  الجهاد هناك؟ فقد طفت  التي حملت راية 

خالفات أفزعت الكثير و أنعشت أيضا الكثير، أعني ربما 

صراع  ثّمَت  أن  تعتقد  هل  ما،  حّد  إلى  العدّو  أنعشت 

مناهج هناك؟

الشيخ عطية الله : أخي الكريم ، رصاع املناهج وارٌد 

وواقع بال شك، وال ميكن أن ننكره..!

لكن دعنا نتحدث عن املحصلة النهائية، وإجاميّل الربح أو 

الخسارة ال قّدرها الله عىل املسلمني :

فكام قلت لك إن املحّصلة النهائية هي ربٌح ونجاٌح 

وانتصار كبري للحركة الجهادية خصوصاً، وللحركة اإلسالمية 

عامًة، وألمة اإلسالم بشكل أعّم.

أخي الكريم، هب أنه يف أسوأ األحوال، وعىل أساس أكرث 

االحتامالت تشاؤماً أنه وقع انكسار للحركة الجهادية يف 

ـُرقة شديدة وذهاب ريح  العراق، وحصل خالف ونزاع وف

وفشل، فوالله حتى مع ذلك كله فإنني ال أشك أبداً أن 

الحركة الجهادية بالجملة قد ربحت وانترصْت.!!

ونسأل الله تعاىل السالمة، ونعوذ بالله من الخذالن، 

ونسأل الله أال يكون ذلك، وإنا والله لنطمع يف عافية الله 

تعاىل وواسع فضله ومنته وفتحه القريب، إنه هو موالنا 

نعَم املوىل ونعم النصري.

لكن باملقابل علينا أن نكون واقعيني، وننصف..

العراق هو يف فلسفة الحركة الجهادية العاملية مرحلة، 

وحبة يف ِعـقٍد ، وحلقة يف سلسلة متكاملة.

وهذا فارق جوهري بني عدة مناهج، رمبا نتكلم عليه أكرث 

إن شئتم.

والحاصل أن الحركة الجهادية، وعالقة اإلسالم بالكفر، 

واملسلمني بالكفار، هي يف تقدم نحو األفضل، ويف نجاح 

مستمر بفضل الله، وعىل أسوأ االحتامالت يف العراق 

فنحن منترصون وفائزون بإذن الله، والحمد لله، فأبرشوا 

وبرّشوا وأّملوا الخرَي.

باملعنى األعم واألصل الراسخ الذي نرجع إليه دامئا وال 

نغفل عن ميزانه : نحن بني إحدى الحسنيني : نرٍص أو 

شهادة، وباملقاييس األرضية : يكفي الحركة الجهادية يف 

العراق ما حققته من إنجازات عىل جميع املستويات 

واألصعدة : عىل مستوى العامل بأرسه أهانت أمريكا 

ومرغتها يف وحل الذل والهزمية وأذاقتها الويالت والكروب 

وأرقت ليلها وأظلمت نهارها وجعلتها مسخرة لألمم، 

وأطاحت بهيبتها الزائفة، وأظهرت بشاعة حضارتها املادية 

العنرصية الشهوانية الخسيسة جلّية أمام شعوب العامل، 

واستنزفتها اقتصاديا وعسكريا، وجّرأت عليها األمم....إلخ 

ما ميكن أن تقوله يف هذا الصدد، وهو واضح جدا.

وساهمت الحركة الجهادية يف العراق –باعتبارها ُدرّة 

يف الِعـقد كام قلنا-  يف إحداث التغيريات الجذرية و 

»اإلرجاعات« والتصحيحات الالزمة للعالقات الدولية 

وانبنائها عىل أساس الدين، وساهمت بشكل فّعال جدا 

ويكاد يكون غري مسبوق -بعد الجهاد األفغاين األول ضد 

الروس والشيوعيني- يف إحياء فريضة الجهاد يف األمة 

وبعث معاين العزة والكرامة والنجدة والغرية والحمية 

الدينية ومعاين الشهامة والرجولة واإلباء يف شباب ورجال 

األمة وأجيالها من رشقها إىل غربها.. وغري ذلك الكثري 

الكثري، مام ساهمت فيه بجدارة ونالت فيه وسام رشف 

عن استحقاق.!

وعىل املستوى الوطني )العراق( فقد تحدث األمري أبو 

عمر البغدادي أمري املؤمنني يف دولة العراق اإلسالمية 

حفظه الله وسدده يف خطابه يف غرّة ربيع اآلخر من 

هذه السنة 1428هـ )الذي كان بعنوان : حصاد السنني 

بدولة املوحدين( عن ملحات مرشقة من إنجازات الحركة 

الجهادية العظيمة وحسن بالئها عىل اإلسالم واملسلمني 

يف البلد : من إرجاع الناس إىل الدين والتوحيد الصايف، 

ومن إحياء الله تعاىل لألجيال بالجهاد وانتشار األحكام 

الرشعية والعمل بها وتطبيقها، وغري ذلك الكثري، وتحدث 

األمري أبو عمر أيضا عن كثري مام أجملته آنفاً من 

مساهامت الحركة الجهادية يف العراق ومام قال : »وأما 

من الناحية العسكرية، فصدق أحد شياطينهم إذ قال : 

إذا كانت أفغانستان مدرسة اإلرهاب فإن العراق جامعة 

اإلرهاب«اهـ.

وستستمر العراق إىل ما شاء الله نقطة جذب وميدان 

تربية لألمة وأجيالها ومصنعا للرجولة ومدرسة تتخرج 

منها دفعات تلو الدفعات من األبطال بعون الله تعاىل.

فهذا عىل أسوأ االحتامالت وأكرثها تشاؤماً..!

فكيف ونحن نرجو رغم كل ما هنالك من صعوبات ومن 

دخن وقصور ومشاكل نرجو الظفر عىل األعداء والنرص 

والفتح، وننتظره قريبا بإذن الله تعاىل.

فالعدّو األمرييك الصليبي يتلقى كل يوم رضبات مل 
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يكن يتصورها أخصب الكتاب خياال، وال أكرث املخرجني 

السنامئيني مغامرة..! 

ورغم كل التعتيم الذي ميارسونه، فال يصل إىل العامل 

)ومنه العامل اإلسالمي( إال القليل من الحقيقة، رغم كل 

ذلك فإن القدر الطافح من اإلناء ينبئ عن االمتالء.!

وأما املتابعون واملطلعون عىل الحقيقة فهم بحمد الله 

عىل يقني أن أمريكا انهزمت فعال، وأنها ميكن أن تنهار 

وتفّر هاربة من العراق يف أية لحظة مفاجئة، بأي معنًى 

من معاين وصور الفرار.!

إمنا هي تصابر وتتجّلد ، ألنهم يعلمون جيدا أن هزميتهم 

لو أقروا بالهزمية وهربوا هي كارثة تاريخية بالنسبة 

ألمريكا، لن تساوي عندها هزمية فيتنام شيئا ولن تذكر 

معها، ويعلمون أن الهزمية سرتجعهم خمسة قرون إىل 

الوراء كام قال بعض دهاقنتهم، وأن املعركة يف العراق 

هي مصريية بالنسبة لهم ، مسألة حياة أو موت، وأنهم 

لو انهزموا فإن اإلرهاب كام يسمونه 

قد انترص انتصاراً عظيام.

لكن مع كل ذلك نحن ننصحهم بأن 

يبادروا إىل الفرار خرياً لهم.. والحركة 

الجهادية واألمة اإلسالمية مستعدة 

فيام بعد ألن تنصفهم حرباً أو 

سلاًم، املهم أن يذهبوا ويرتكونا نحن 

نحل مشاكلنا مع الخونة من قومنا، 

وستكون الغلبة لإلسالم وأهله بإذن الله، والخري للبرشية 

كلها، إن شاء الله.

وأما الخالفات بني الفصائل والجامعات فهو واقع، وهو 

من املصائب والبالء، وله أسبابه التي منها رصاع املناهج 

فعال.

هناك رصاع بني منهج التوحيد والجهاد والسنة والوالء 

والباء، أو ما يسميه البعض بالسلفية الجهادية، وبني 

مناهج أخرى متفاوتة يف ُبعدها واختالفها مع املنهج 

املذكور.

لكن الغلبة والعاقبة ستكون للحق إن شاء الله، والحق 

معروف وواضح، لكن هي مسألة : »ال مُيّكن حتى 

ُيبتىل«..!

االختالف والتنازع وارد وواقع يف كل ميادين العمل، 

ومنها ميدان العمل السيايس والحريب بطبيعة الحال.

وهو من أقدار الله تعاىل التي ال مرّد لها ، مع أننا يف 

الجملة مأمورون بدفع القدر بالقدر، لكننا أيضا نؤمن 

بأننا ال ميكن أن نقيض عىل الخالف بالكامل، وال ميكن 

منع وقوعه بالكامل مهام بذلنا من جهود واتخذنا من 

أسباب.

إمنا املسألة املهم التي يتعلق بها التكليف )تتعلق بفعل 

العبد املكلَّف( هي : ماذا يفعل عند الخالف، وكيف 

يترّصف، ومع َمن يكون إذا كان البد أن يكون مع أحٍد؟

هذه هي املسألة املهمة جداً.

وأنتم تالحظون أن حظ بعض الناس لألسف من معالجة 

هذه القضايا وتناولها هو البكاء والعويل أحياناً، والتحّزن 

واالستغراق يف الحزن، ويصل الحال بآخرين إىل أحوال من 

اليأس والقنوط أو اإلحباط والكسل امُلـقِعـد عن العمل 

والبذل والعطاء واإلنجاز، وكل هؤالء عىل خطأ..!

نعم يحزننا التفرق بال شك.. لكن ال ُيقِعـدنا هذا الحزن 

عن العمل والبذل، وال يدفعنا إىل اليأس والقنوط، وال 

حتى اإلحباط والكسل، نعوذ بالله من ذلك كله.

الحزن الذي هو فعل القلب عند رؤية ومالحظة هذه 

األشياء، هذا إما أنه خارج عن التكليف أصال، كقول النبي 

صىل الله عليه وسلم : »إن العني لتدمع وإن القلب 

ليحزن، وال نقول إال ما يريض ربنا«، فهذا ال يؤاَخـذ به 

العبد.

ـُلف العبُد مبجاهدته ما أمكن، وُينهى عن  أو هو مام ك

اإلفراط فيه، ويؤمر بالتسيّل مبالحظة قدر الله تعاىل 

ـّر األمثال. السابق النافذ، وتذك

واليشء األهم الذي هو مناط التكليف )اليشء الذي ُكلف 

به العبد( هو أال يكون هذا الحزن مانعا له من عمل 

الخري، ومقِعدا له عن الجهاد يف سبيل الله مبعناه الخاص 

والعاّم.

وهذا كله من معنى نهي الله عز وجل رسولَـه محمدا 

صىل الله عليه وسلم عن الحزن يف آيات كثرية مثل : 

}وال تحزن عليهم وال تُك يف ضيق مام ميكرون{ وقوله 

: }فال تأَس عىل القوم الكافرين{ وقوله : }فال تذهب 

نفسك عليهم حرسات{ وقوله : }فلعلك باخٌع نفسك عىل 

آثارهم إن مل يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً{ وقول الله تعاىل 

للمؤمنني : }وال تهنوا وال تحزنوا وأنتم األعلوَن إن كنتم 

مؤمنني{.

فهو نهي عن الحزن املقعد املفسد عىل اإلنسان عمله 

ودينه، املهِلك له.

وإن شئت فقل هو نهي عن اليشء بالنظر إىل الزمه 

الذي جرت به العادة، ألن عادة بني آدم هي أن الحزن 

يقعدهم ويفسد عليهم عملهم وهممهم وعزامئهم، ورمبا 

لو أفرط فيه أهلكه، ولهذا كان النبي صىل الله عليه 

وسلم مام يكرث أن يستعيذ منه : الحزن، نعوذ بالله من 

الحزن.

قال بن عاشور رحمه الله : »والنهي عن الحزن نهي عن 

سببه، وهو اشتغال باِل الرسول بإعراضهم عن قبول الدين 

الحق، وهو يستلزم األمر باألسباب الصارفة للحزن عن 

نفسه من التسيّل بعناية الله تعاىل وعقابه من ناوؤوه 

وعادوه«اهـ

وقال الشنقيطي عند قوله تعاىل : }َقْد َنْعَلُم إِنَُّه لََيْحُزُنَك 

الذي َيُقوُلوَن{ يف سورة األنعام : »رصح تعاىل يف هذه 

اآلية الكرمية بأنه يعلم أن رسوله صىل الله عليه وسلم 

يحزنه ما يقوله الكفار من تكذيبه صىل الله عليه 

وسلم، وقد نهاه تعاىل عن هذا الحزن املفرط يف مواضع 

أخر...«اهـ

فيبقى السؤال : حسناً، لن نتوقف عن العمل والبذل 

واملجاهدة، ولن نجعل الحزن ُيقعدنا، وُيفسد علينا 

عزميتنا وإرادتنا، ولكن ما هو العمل املطلوب منا؟

فالجواب هو عىل اإلجامل يف قول الله تعاىل : }وافعلوا 

الخرَي لعلكم تفلحون{ }وأحسنوا إن الله يحبُّ املحسنني{ 

}إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون{ }إذا ما 

اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا 

وأحسنوا{ }إذا نصحوا لله ورسوله 

ما عىل املحسنني من سبيل والله 

غفوٌر رحيم{ }وجاهدوا يف الله حق 

جهاده{اآلية، وغريها من اآليات وما 

يف معناها من األحاديث النبوية، 

كام قال النبي صىل الله عليه وسلم 

: »املؤمن القوي خرٌي وأحبُّ إىل الله 

من املؤمن الضعيف، ويف كل خرٌي، 

احرص عىل ما ينفعك واستعن بالله وال تعجز«الحديث

ودفع القدر بالقدر، كام قال سيدنا عمر ريض الله عنه 

كام يف قصة طاعون الشام : نفّر من قدر الله إىل قدر 

الله.

فأوال البد من دفع أقدار الُفرقة والتنازع واالختالف 

بأضدادها، وهي املحاوالت والسعي الجاد واملستمر 

الدائم إىل إيجاد االتحاد واالجتامع واالئتالف والوالء 

اإلمياين والتعاصم والتعاون والتحابب والتوادد والتعاطف، 

»مثل املؤمنني يف توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل 

الجسد، إذا اشتىك منه عضوا تداعى له سائُر الجسد 

بالسهر والحّمى« »املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 

بعضا« ، }إن الله يحب الذي يقاتلون يف سبيله صفا 

كأنهم بنيان مرصوص{ }واعتصموا بحبل الله جميعا وال 

تفرقوا{ }وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم{.

ومن ضمن ذلك ، أعني دفع القدر بالقدر يف هذا الباب، 

التنازل من بعض املسلمني لبعض، والذلة للمؤمنني، 

ـُرقة يف  وتقديم االجتامع ولو عىل املفضول عىل الف

طلب االجتامع عىل الفاضل، قال الله تعاىل يف وصف 

الذين يحبهم ويحبونه : }أذلة عىل املؤمنني أعزة عىل 

الكافرين{اآلية.

ومنه السعي لإلصالح بني املؤمني متى ما وجد خالف فإن 

اإلصالح بني املؤمنني واجب كفايئ وعمل صالح من خيار 

األعامل الصالحة، قال الله تعاىل : }يسألونك عن األنفال 

قل األنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم 

وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنني{ وقال : }ال خري يف 
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ورغم كل التعتيم الذي ميارسونه، فال يصل إىل العامل 

)ومنه العامل اإلسالمي( إال القليل من الحقيقة، رغم كل 

ذلك فإن القدر الطافح من اإلناء ينبئ عن االمتالء.!



كثري من نجواهم إال من أمر بصدقٍة أو معروٍف أو إصالٍح 

بني الناس وَمن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فقد فاز فوزاً 

عظيام{ وقال : }والصلُح خرٌي{.

وقال النبي صىل الله عليه وسلم يف الحديث الصحيح 

الذي يف الرتمذي وأيب داود وغريهام : » أال أخبكم بأفضل 

من درجة الصيام والصالة؟ قالوا بىل يا رسول الله، قال 

: إصالح ذات البني فإن فساد ذات البني هي الحالقة، ال 

أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين«.

وغري ذلك الكثري من الفقه الذي يجب أن ننرشه بني 

املسلمني ويتفقه عليه شباب اإلسالم.

فعليك يا أخي املسلم أن تنظر وتبحث : ما هو الخري 

وأين هو وماذا يحب الله منا وبَم يأمُر ربنا عز وجل يف 

هذه الحال وهذا الوقت، وافعله.

كيف تعرف ذلك ؟

بالعلم النافع ، والفقه يف الدين.. وكُل إنساٍن بحسبه 

وبحسب درجته يف العلم والتكليف، إن كان عاملاً فتكليفه 

االجتهاد يف معرفة الحق ويف إصابة الصواب والعمل به 

ودعوة الناس إليه، وإن كان عاميا فتكليفه هو أن يجتهد 

يف البحث عن الحق والصواب بحسبه، وأرجح ضابط 

لذلك عند العلامء هو : أن يسأل أوثق من يعرف من 

العلامء دينا وعلاًم، ويأخذ بقولهم، وله أن يسأل أكرث من 

واحٍد عند االشتباه والشك والرتدد، ويجتهد يف معرفة أهل 

الحق فيتبعهم ، فإذا فعل ذلك فقد أحسن وأدى الذي 

عليه، أصاب أو أخطأ ، وهو حينئذ كالعالِـم دائٌر بني 

األجر واألجرين.

وهناك مرتبة متوسطة بني مرتبة العامل املجتهد املستقل 

بالنظر واالستدالل، وبني مرتبة العامّي الخالص، وهي 

مرتبة طالب العلم الذي مل يصل إىل درجة املجتهد 

املستقل استقالال كامال بالنظر واالستدالل، ولكنه ليس 

كالعامّي، بل له قدرٌة متوسطة عىل النظر تقرتب من 

درجة العامل املجتهد أحيانا، وتقل أحيانا، ويستطيع 

الرتجيح يف كثري من املسائل، وهذه املرتبة هي التي 

يسميها َمن أثبتها من أهل العلم مبرتبة املّتبع، فهذا 

تكليفه أن يجتهد يف تحري الصواب بحسب قدرته 

عىل النظر واالستدالل والرتجيح كذلك، فإن عجَز ، رجَع 

كالعامّي املذكور يف الدرجة السابقة.

هذا ضبط املسألة من حيث األصول.

وأما التفاصيل، فال ميكن الخوض فيها، ألن كل حالة لها 

نظٌر مستقل.. 

لكن نحن البد أن نعرف األنواع، هذا مهم جدا :

فهناك من املسائل ما يسع فيه الخالف، ويعمل فيها 

كل واحٍد من الناس مبا توّصل إليه من رأي واختيار من 

األقوال واملذاهب، وال يعّنف واحٌد عىل اآلخر، وال ينكر 

أحٌد عىل أحد، مع بقاء التناصح والتباحث والندب إىل 

األفضل.

ومن املسائل ما ال يسع فيه خالٌف، وُينكر فيه عىل 

املخالِف، بحسب مرتبته وما يستحقه من إنكاٍر شدة أو 

ليناً قوة وضعفاً، وغري ذلك من رشوط وفقه وآداب األمر 

باملعروف والنهي عن املنكر.

 وهذا أظنه بالجملة واضحا، وتفاصيله وأمثلته معروفة 

عند عامة شباب اإلسالم املتفقهني، مع أنه يحتاج دامئا 

أيضا رشوح وتفهيم من ِقـبل الدعاة والعلامء.

لكن هناك مسألة يحُسن التنبيه عليها ، وهذه املسألة 

مام يبتيل الله عز وجل به الناس يف باب الحرب والسياسة 

والوالية، والخالف والنزاع حول هذه األشياء، وما يحصل 

فيها من فنت.

هذه املسألة هي أنه بعد أخذنا بكل األسباب املتقدمة 

ودفعنا بالتي هي أحسن، وسعينا الجاد بحزم وقوة، 

وقيامنا مبا يف وسعنا من دفع القدر بالقدر، فإننا قد 

نصل أحيانا إىل حالٍة البد فيها من وقفة حٍق ننرص الحق 

ونكون معه، وال نكون مع الباطل أبدا، ميكن أن تسّميها 

نقطة مفاصلة.

ورشح هذه املسألة عىل وجه االختصار أنه ليس الصواب 

هو دامئا اجتناب »الفتنة« حتى وإن سّميناها فتنة.

بل قد يكون الصواب هو الوقوف مع إحدى الطائفتني 

ونرصها.

ـُــٍل بني املسلمني بدعوى أنه  فاملجتنب لكل خالف وتقاتـ

فتنة يجب اجتنابها، وأن الله قد أمرنا باجتناب الفنت، هذا 

مخطئ قد ضل الطريق، ولّبس عليه الشيطان..!!

إمنا الفتنة املأمور باجتنابها هي شيئان :  

إما ما كان نزاعا عىل الدنيا وامللك والرئاسة ال عىل الدين، 

فهذا يجب اجتنابه وجوباً ال شك فيه وال إشكال، ويجب 

نهي املتقاتلني عنه واإلنكار عليهم بحسب اإلمكان.

واألدلة عىل ذلك معروفة ال نطيل بها.

أو : ما التبس عىل اإلنسان، ومل يعرف وجه الحق فيه، 

وال ظهر له الصواب مع أي طائفة من الطوائف املتنازعة 

املتقاتلة، ورأى أنهام )الطرفني( كالهام متأول مثال، أو له 

حق من وجٍه، ومعه حق وباطل، ومل يتمحض أو يرتّجح 

الحق مع أحدهام بّينا واضحاً.

فهذا كذلك الواجب أو املندوب فيه اجتناب الفتنة.

وأما يف حال اتضح صاحب الحق، وُعـرفت الفئة املحّقة 

من املبطلة، ومتّحض الحق أو ظهر وترّجح جلّياً يف جانٍب، 

فهذا يجب فيه نرُص الحق والكون مع أهل الحق، وأدلة 

هذا أيضا معروفة مبسوطة يف مواضعها.

قال الله تعاىل : }َوإِن َطاِئَفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِننَي اْقَتَتُلوا 

َفأَْصِلُحوا َبْيَنُهاَم َفإِن َبَغْت إِْحَداُهاَم َعىَل اأْلُْخَرى 

َفَقاِتُلوا الَِّتي َتْبِغي َحتَّى َتِفيَء إىَِل أَْمِر اللَِّه َفإِن َفاءْت 

َفأَْصِلُحوا َبْيَنُهاَم ِباْلَعْدِل َوأَْقِسُطوا إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ 

اْلُمْقِسِطنَي{الحجرات9 ، وقال تعاىل : }يا أيها الذين آمنوا 

اتقوا الله وكونوا مع الصادقني{، وقال تعاىل : }إن الله 

يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها{.

والله املستعان، نسأل الله تعاىل أن يصلح ذات بني 

املسلمني ويؤلف بني قلوبهم، وأن يجنبنا الفنت ما ظهر 

منها وما بطن.. آمني.

مركز اليقين :  لكن هل تتصور أن هذا التعارض أو 
االختالف في خطط ومناهج الجماعات المختلفة النتشال 

العالم اإلسالمي من وضعه الحالي قد يدفع إخوة األمس 

كل  وفرض  القيادة  بزمام  اإلمساك  أجل  من  للتصادم 

لرؤيته ومخططه؟

الشيخ عطية الله : كل يشء متصّور وممكن الوقوع، ال 

نكذب عىل أنفسنا وال عىل الناس، نحن برش، وإخواننا 

املجاهدون عىل األرض برش، وهم درجات ال يعلمها إال 

الذي خلقها عز وجل، أعني : يف الدين والتقوى واختيار 

الله واليوم اآلخر ومحاّب الله عز وجل عند تزاحم 

املحاّب واإلرادات وعند ورود الفنت واألهواء والشهوات، 

ويف العقل والفهم ورجاحة البصرية والفطنة، ويف الفقه 

يف الدين والعلم النافع، وقبل ذلك كله : التوفيق بيد الله 

تعاىل وحده ال رشيك له.

ولكن مربط الفرس كام يقال هو : أن يجتهد اإلنسان يف 

البحث عن الحق، ويعمل به، وينرصه ويكون مع أهله.

إذا فعل ذلك، فقد ربح، وال خوف عليه إن شاء الله.

اجمع هذا الكالم املخترص مع ما كنا نقوله قبل قليل من 

وجوب السعي لدرء أسباب االختالف والتنازع والتفرّق 

املذموم بني املؤمنني ووجوب إصالح ذات البني والسعي 

لتحقيق االجتامع واالئتالف، قدر املستطاع.

وأنت ذكرَت مسألة رصاع مناهج وأفكار ، وسألت اآلن 

هل ميكن أن يجر هذا الرصاع إىل تصادم؟

وقلت لك إن ترصاع املناهج واألفكار واملشاريع موجود.

ولكن علينا أن نجتهد يف أال ننجر بسبب ذلك إىل اقتتال 

بني املسلمني، لكن يف حال حصل التنازع واالقتتال، فلينظر 

اإلنسان يف الواجب عليه فعله، وهو ما حاولت التعبري 

عنه يف كالمي السابق.

أخي الكريم حتى نكون رصحاء وصادقني، وال أرى رضرا 

يف الرصاحة هنا، ألن األمور عىل األرض بدأت منذ فرتة 

تسري يف اتجاه متايز الصفوف وانقسامات واستقطابات، 

فال نستطيع أن نغمض أعيننا أو نتعامى، بل علينا أن 

نواجه الواقع مبا أرانا الله.

التصالح بني املؤمنني مطلوب، والتعايف والتغايض والتنازل 

والذلة للمؤمنني.. ولكن دامئا هناك حدود وخطوط 

حمراء، وهذا يف كل يشء من أمر املخلوق، فكل يشء له 

حدوده، وقد قيل أيضا : إن اليشء إذا زاد عن حد انقلب 

إىل ضده، وهو كالم صحيح عىل وجه األغلبية واإلجامل، 

مبعنى أن الزيادة عىل الحد املطلوب غالبا ما تصري إىل 

فساد وال يتحقق معها صالح بل يقع بها الرضر.

أخي الكريم ، إن راية الجهاد البد أن تكون يف أيدي 

أمينة، ميكن ائتامنها عىل الجهاد، أناس من أهل الصدق 
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ومتانة الديانة والتقوى وأهل العزائم والصب، والحركة 

اإلسالمية جّربت وعانت وتراكمت عندها خبات 

وتجارب، فهي ليست يف مرحلة طفولة، بل هي بحمد 

الله بالغة راشدة سديدة شديدة، قد بلغت أشدها 

واستوت، وآتاها الله حظا من الحكمة طيبا والحمد لله 

رب العاملني، فأنا شخصيا بحسب معرفتي أستبعد أن 

الحركة الجهادية اليوم تفرط بسهولة يف رايتها وتضعها يف 

أيٍد غري أمينة.!!

ما هي األيدي غري األمينة هذه؟ 

يوَجد يا أخي العزيز أناٌس يريدون أن يقودوا الجهاد 

والحركة الجهادية، وأن ميسكوا بزمام األمور وتكون 

بأيديهم الراية، لكن ليس عندهم املؤهالت لذلك، ونحن 

نعرف ذلك، والحركة الجهادية تعرف ذلك جيدا، وهي 

واعية بحمد الله وعيا كامال بهذا الشأن كام قلت لك، فال 

ميكن أن تـجاهد الحركة الجهادية وتبيل وتناضل وتكافح 

وتعاين وتقّدم التضحيات الجليلة ثم تسّلم الراية بسهولة 

ملن ال ُيؤمتن عليها، هذه نقطة يف نظري يف غاية األهمية، 

حتى يفهم اإلنساُن مبنى من مباين الرصاع وتكون عنده 

خلفية.

ال أتوقع أن الحركة الجهادية بعد هذا النضج والوعي 

والرقّي واإلنجاز تسلم زمامها إىل َمن ميكن وُيتَوّقُع منه -

بحسب ما يعطيه النظر يف األسباب واملسببات وما تعطيه 

التجارب واالمتحانات- أن يرىض غداً أو بعد غٍد بيشء 

من الفتات ُيلقى له من العدّو، ويرىض بأنصاف الحلول 

والتسويات.!

الحركة الجهادية طريقها واضح 

وهي عىل بصرية من أمرها وستصب، 

وهي ماضية عىل مهٍل وتؤدة، 

ونافذة عىل رِسلها، ال تلتفت، 

ويحدوها حديث النبي صىل الله 

عليه وسلم : »ال يرضهم من خذلهم 

وال من خالفهم« وقول الله تعاىل : 

}وال يخافون لومة الئم{، تعرُف هدفها، ومتصّورة ملراحل 

مسريتها تصّوراً إجامليا مع كثري من التفاصيل، وتستكمل 

التفاصيل يف األثناء، وترتاكم عندها التجارب، وهي يف 

ازدياد كل يوم وليست يف نقص والحمد لله.

هناك أناس من داخل إطار ما يسمى املقاومة أو حتى 

إن سّمي جهاداً ، طارؤون وُجدد عىل الجهاد وعىل طريق 

الجهاد، وعىل فقه الجهاد وعىل منهج الجهاد يفتقدون 

إىل الرسوخ، ومتقلبون، ومل يوضعوا عىل املحك الحقيقي 

ومل تنجبهم األيام الِصعاب، بل أنجبتهم ظروف وأحوال 

أشبه ما تكون بـ »االتفاقية«، وكل يشء بقدر الله تعاىل، 

ُوجـِـدوا فيها ووجدوا أنفسهم فيها قيادات، هؤالء كيف 

ميكن للحركة الجهادية أن تأمتنهم عىل الراية.!

حق للجميع أن يجاهد ويساهم، لكن حق أيضا ألمثال 

هؤالء أن يعرفوا قدر أنفسهم.

وهناك أناس من خارج املنظومة الجهادية أصال )خارج 

عن كل ما يسمى جهاد وحتى مقاومة( ويريدون أيضا أن 

يقودوا األمة ويقودوا الحركة الجهادية عن ُبعٍد ويفرضوا 

أنفسهم كقيادة ال ميكن تجاوزها، هذا أيضا غري مقبول 

وال أتوقع أبداً أن تنخدع فيهم الحركة الجهادية بعد هذا 

الرُشد والحمد لله..!

أخي لنكن أكرث رصاحًة ووضوحاً : حسب معرفتي 

املتواضعة : لن تقبل الحركة الجهادية اليوم بعد هذا 

الوعي والنضج وهذه التجارب وهذه املعاناة، أن تسّلم 

القيادة لإلخوان املسلمني أو َمن قاربهم وشابههم، هذا 

واضح، وأرجو أن تكون عباريت واضحة ال تحتاج إىل كبري 

رشح وتحرير.!

ولن تقبل الحركة الجهادية أن تسلم القيادة ألناس أخالط 

من الفكر اإلخواين والبعثي والوطني والقومي وغريه، مل 

مُيّحصوا جيدا، ومل يحصل الوثوق بهم جيداً، بل عند بعض 

االمتحانات الصغرية ظهر منهم الضعف والركاكة بل سقط 

بعضهم يف امتحانات شهرية ونصفية..!

نسأل الله تعاىل أن يربط عىل قلوبنا ويثبتنا وإياكم عىل 

الحق ويرزقنا اليقني وأن يعافينا قبل ذلك وبعده.. آمني

ولن تقبل الحركة الجهادية أن تسلم الراية ألناس يعيشون 

متنقلني بني أفخم الفنادق يف دول الرّدة مرضّياً عنهم من 

حكومات تلك الدول، يعقدون املؤمترات علنا عندهم، 

ويشاركون يف اللقاءات واالجتامعات الطاغوتية وُيعانقون 

الطواغيت وأمئة املرتدين باألحضان، ويقّبلونهم ويبشون 

يف وجوههم بشاشة األخ الودود، ويظهرون لهم املودة، 

وُيثنون عليهم وعىل جهودهم ويرجون فيهم الخرَي، 

ويستنجدون بهم ويرونهم جزءاً من الحل، ويعتبونهم 

إخوة...!

هذا غري ممكن، والله أعلم، والله غالٌب عىل أمره، نسأله 

تعاىل أن يحفظ الجهاد واملجاهدين ويقيهم رشَّ كل ذي 

رش.

ولهذا ملا قال األمري أبو عمر البغدادي أمري املؤمنني يف 

دولة العراق اإلسالمية يف أحد خطاباته »أمــــة اإلســـالم، 

لقد عزمنا أال نكرر املأساة وأن ال تضيع الثمرة ، فال يلدغ 

املؤمن من جحر مرتني«اهــ كان ينطلق من فهم ووعي 

الحركة الجهادية األصيل.

ولنكون واضحني أيضا مرة أخرى أخي الكريم، فعندما 

أقول »الحركة الجهادية« فإنني أعني بها الحركة الجهادية 

العاملية التي هي مرشوع أمة اإلسالم الكامل املتكامل 

املرتابط ، وهي حركة التوحيد والجهاد والسنة والوالء 

والباء، ونصاعة العقيدة وصفاء املنهج ووضوحه، 

والصدق والصدع بالحق، التي ال ترىض بأنصاف الحلول 

والتسويات، وال تلتقي مع عدّوها الكافر يف منتصف 

الطريق، وال ترىض بالفتات!! حركة أخذت عىل عاتقها 

اإلحاطة بهذا الدين من كل جوانبه بحسب الوسع 

والطاقة وال يكلف الله نفساً إال وسعها، حركة من مبادئها 

: ليس عندنا ما نخرسه : نحن بني إحدى الحسنيني : نرٍص 

أو شهادة، ومن مبادئها : املنّية وال الدنية، ولرضبة بسيف 

يف عّز خري من رضبة سوط يف ذل.. حركة الوشيجة التي 

تربط بني أبنائها وأعضائها وأفرادها هي اإلسالم؛ التوحيد 

والسنة والسري عىل منهج وطريق السلف الصالح من 

هذه األمة من الصحابة والتابعني وتابعيهم بإحسان، ال 

تعرتف بسايكس بيكو والحدود التي صنعها ووضعها 

أعداء األمة ومزقوها بها، إال بقدر ذلك االعتبار »الفني« 

إذا صح التعبري الذي تكلمنا عنه فيام سبق متى ما 

متّحص واتضحت فيه املصلحة الراجحة، وذلك من مسائل 

السياسة الرشعية.. حركة ال تفرّق بني كافر محيّل وأجنبّي، 

إال –مرة أخرى- بالقدر واالعتبار »الفني« إذا صح التعبري 

وإمنا نستعمله لتقريب الفهم، كتقديم قتال هذا عىل ذاك 

أو ذاك عىل هذا، أو تحييد هذا والسكوت عنه إىل حني، 

أو نحو ذلك، مام تسعه السياسة الرشعية ولله الحمد 

واملنة.. حركة ال تعرتف إال برشعية ديننا ورشيعتنا املطهرة 

رشيعة رب العاملني كمرجعية مطلقة، ال مبا ُيسّمى اليوم 

بـ«الرشعية الدولية« وغريها.. حركة غاية الجهاد عندها 

ودافعه هي : أن تكون كلمة الله هي العليا، ويكون 

الديُن كله لله، هذا هو املبدأ األسايس واألكب واملقصد 

األعظم، فام اندرج تحت هذا املبدإ 

وخدمه، من أغراض ومقاصد أخرى، 

ومل يرجع عليه بالبطالن، كتحرير 

األوطان من قبضة األعداء الظلمة، 

ونرص املستضعفني وحفظ األعراض 

ونحوها، فهو تابع له يف الرشعية.. 

حركة عرفت عدّوها جيدا وعرفت 

أعداء األمة ومل تعد منخدعة فيهم 

أو مغرتّة بنفاقهم وأالعيبهم.. حركة ال تسلم قيادتها 

إال لألمناء عىل الدين فعال }الصادقني{ نحسبهم كذلك، 

بحسب وسعها وطاقتها، وال يكلف الله نفساً إال وسعها.

والكالم عىل صفات هذه الحركة يطول، ولكنه بحمد الله 

صاَر واضحاً يف جملته ويف أكرث تفاصيله لشباب اإلسالم، 

وهي بالجملة صفات الطائفة املنصورة، نسأل الله عز 

وجل أن يجعلنا وإياكم منها.

نعم ، من صفاتها أيضا التواضع والذلة للمؤمنني وخفض 

الجناح لهم ، وتتنازل الحركة الجهادية إلخوانها حتى 

أضعف الضعفاء منهم قدر املستطاع،  وترّحب وتفرح 

وترّس بكل جهد وكل معونة، وال تستغني عن أحد من 

األمة، وتدعو الجميع للكون معها، وتتألف قلوب الناس، 

وتسعى يف كسب محبتهم وودهم باملعروف وبالحق، 

وبالعفو واإلغضاء والسرت، وتشكر للجميع إسهاماتهم مهام 

صغرت وال تستغني عنها وال ترتّفع، وتدعوهم للمشاركة 

الفاعلة وتثّمنها منهم، وهي تفهم وتعي جيدا قول 
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النبي صىل الله عليه وسلم : »وهل تنرصون وترزقون إال 

بضعفائكم« ، ونصب أعينها دامئا قوُل الله تعاىل : }تلك 

الداُر اآلخرة نجعلها للذين ال يريدون علواً يف األرض وال 

فساداً والعاقبة للمتقني{، كل هذا حق، ولكن الراية أمانة 

عظيمة، ال ميكن أبداً بحاٍل من األحوال أن ُتعطى بسهولة 

ألي أحٍد.

القيادة أخي الكريم،  قيادة األمة وقيادة الجهاد إمنا 

تكون يف يد أهلها الذين ُعرفوا بالصدق والصب واليقني، 

واألمر لله من قبُل ومن بعد، والله يؤيت ملكه َمن يشاء، 

لكن هذه هي قناعة الحركة الجهادية الرشعية وفكرتها، 

وهو مبدأ صحيح بال شك، قال الله تعاىل : }يا أيها الذين 

آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقني{، وقال تعاىل : 

}وجعلنا منهم أمئة يهدون بأمرنا ملا صبوا وكانوا بآياتنا 

يوقنون{.

والله أعلم.

هذا  بأن  يقول  من  هناك  لكن   : اليقين  مركز 
المسلمين  ينصر  الذي  المسلم  من  يجعل  الفكرالذي 

وال  يساعدهم  وال  األمريكيين  من  يقترب  ال  والذي 

أن  و  الصادق،  المسلم  هو  عليهم  يشير  وال  يعاونهم 

أكانت  سواء  والغربية  األمريكية  الحلول  في  يدخل  من 

السياسية  حلولهم  قبول  أو  اإلرهاب  محاربة  تحالفات 

أنه خائن  بأنه ليس بمسلم و  التحررية،  الديمقراطية و 

ال  الفكر  أن هذا  يقول  ، هناك من  ألمته ودينه ووطنه 

يؤثر إال على المتحمسين وال يستقطب إال الُمغرر بهم 

اندماج  في  فرصا  يجدوا  لم  الذين  اإلعالم،  يصفهم  كما 

في  أوسع  حرية  أو  مجتمعاتهم  في  أفضل  اقتصادي 

وال  واضحة  نتيجة  ينتج  ال  وأنه   ، السياسية  المشاركة 

البالد  في  التفتت  من  المزيد  سوى  النهاية  في  يثمر 

والصراع  التمزق  إلى  ويؤول  اإلسالمية  والمجتمعات 

وبين  بينهم  وفيما  أنفسهم  األبناء  هؤالء  بين  الداخلي 

حكوماتهم؟

الشيخ عطية الله : هذا كالم يطول.. ويحتاج إىل مقام 

أرحب، لكن عىل كل حال، القول بأن هذا الفكر الذي 

قلنا إنه فكر ومنهج الحركة الجهادية إنه فكر ال يؤثر 

إىل يف املتحّمسني العاطفيني وال يستقطب إال كذ وكذا، 

هذه تقريبا هي مقولة كل أعداء الرسل يف كل زمان عىل 

مر التاريخ، ومعلوٌم أن أتباع الرسل هم الضعفاء »قال 

أأرشاف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم، 

قال : وهم أتباع الرسل« وهذا مدلوٌل عليه يف القرآن 

والسنة يف قصص األنبياء وسرية نبينا محمد صىل الله 

عليه وآله وسلم.

فنعم ، هذا املنهج أتباعه يف الغالب هم الضعفاء 

البسطاء والفقراء، وهم أتباع الرسل، ألنهم بحسب سنة 

الله التي أجراها يف خلقه، هم أصفى فطراً وأقرب إىل 

قبول الهدى وأقل موانَع ، بخالف املرتفني املذمومني يف 

القرآن الذين هم أعداء الرسل غالباً، وبخالف األرشاف، 

واملقصود بهم الزعامء وسادات األقوام وأهل امللك 

وأصحاب الرياسات. 

اللهم إنا نسألك حبَّ املساكني.

وأما تزويقات بعض املزّوقني ممن يريد أن يخرج عن 

املحارصة السابقة، ويقول : ال، أنا أقصد أنه فكر عاطفي 

يجّمع املتحّمسني أعني تحّمساً زائداً مذموماً، بدون عقل 

لألمور وحسن فهم وتدبر وتفكر وتأمل، وأنه فكر ال ثباَت 

له وال رسوخ، وال يستهوي إال الفئات التي هي قليلة عقل 

وفهم وعلم...إلخ 

ففي الحقيقة ، عند التدقيق والتحقيق فإن هذا هو 

من جنس ذاك، ولهذا نقول ملَن يقولون مثل هذا الكالم 

اتقوا الله وخافوا غضبه وسخطه، وإياكم أن تشابهوا 

الكفرة املرشكني يف حججهم يف رد الحق ومعارضة طريق 

األنبياء، والصد عنها، وإياكم ومشابهة املنافقني يف أقوالهم 

وملزهم للمؤمنني، فإن الله تعاىل مل يقص علينا قصص 

األقوام املعاندين لألنبياء والرسل وما قالوه ودفعوا به يف 

وجوههم من الحجج الباطلة الداحضة وما تعللوا به لرد 

دعوتهم، وما بنّي لنا صفات املنافقني ونّبأنا من أخبارهم 

إال ليك نحذَر صفتهم والوقوع فيام وقعوا فيه ونحذر من 

التشبه بهم والكون مثلهم، فإن مثلهم مثل السوء الذي 

يبغضه الله تعاىل ويسخط عىل صاحبه، والعياذ بالله.!

فكيف يليق مبؤمن يّدعي اتباع النبي صىل الله عليه 

وسلم أن يقول هذه األقوال ويلقيها عىل الناس ويلّبس 

به عىل الخلق ويصّد بها عن سبيل الله؟ أما يخىش أمثال 

هؤالء أن ينالهم قول الله تعاىل : }إن الذين يصّدون عن 

سبيل الله لهم عذاٌب شديٌد مبا نسوا يوم الحساب{ وقوله 

تعاىل : }وتذوقوا السوَء مبا صددتم عن سبيل الله ولكم 

عذاٌب عظيم{ ونحوها من آيات الوعيد ملن يصّد عن 

سبيل الله.؟!

حتى وصل الحال ببعضهم إىل أن يصف سعي الحركة 

اإلسالمية الجهادية إىل إقامة حكم الله يف األرض، وإقامة 

دولة اإلسالم بأنه »أحالم« و »خيال«..!

فبالله عليك أليس هذا مضاهيا لقول املنافقني عن النبي 

صىل الله عليه وسلم وأتباعه وأصحابه : }غرَّ هؤالء 

ديــُنـهم{.؟!

نعوذ بالله من سبل الضاللة.

 لكن لو تجاوزنا هذا، فإن أول رد لهذا الكالم هو أنه 

دعوى، مجرد دعوى، للمخالف أن يّدعي عكسها، ويقلبها 

عىل صاحبها حرفا بحرٍف.!

ثم يقال له : كالمك باطل بال ريب، ودليل هذا : تفّضل 

وادخل يف التفاصيل، وأرنا برهانك إن كنت صادقا، 

وسيتبنّي عند تصاول الفرسان يف حلبة امليدان : ميدان 

الحجج والبحث العلمي، كيف تعلو براهني الحق وُيزهق 

الباطل، ألن الباطل زهوٌق، ال يثبت أمام قذائف الحق 

التي هي الباهني واألدلة والحجج الباهرات والبّينات 

الساطعات.!

وكذلك قوله ال ينتج نتيجة وال مثرة...إلخ فهذا كله من 

الدعاوى الباطلة واملحاجة بالباطل ال غري.!  وإال فثمرات 

هذا املنهج وهذه الحركة التي تتبنى هذا املنهج ظاهرة 

ألويل األبصار، وهي بركة عىل األمة، كام تكلمنا يف يشء 

من ذلك يف أول هذا اللقاء.

والكالم عن رصاعات بني أبناء هذا الفكر، هو كذلك من 

املحاجة بالباطل، فأين الرصاع بني أبناء هذا الفكر واملنهج 

يف الواقع؟!  بل الرصاع يف غريهم وبني صفوف مخالفيهم 

أصحاب السبل املتفرّقة، والواقع شاهد ذلك، فاملنكر له 

مكابر أو جاهل بالتاريخ والحال.. ثم لو وقع رصاٌع بني 

املؤمنني بهذا املنهج أحياناً فهل هذا دليل عىل بطالنه؟ 

الجواب بالنفي طبعا، فإن الرصاع قد يقع بني الصالحني 

األخيار، وله أسبابه الكثرية، من أهمها : الهوى، والتأويل، 

التأويل أكرث يف أهل الصالح، والهوى ألصق بأهل الدنيا 

وقلييل الدين.

وأما الكالم عن رصاع بني أبناء هذا املنهج وبني 

حكوماتهم، واملقصود بها الحكومات املرتدة الحاكمة يف 

بلداننا اإلسالمية اليوم، فهذا لعل صاحبه أرد أن يجعله 

من باب املدح مبا يشبه الذم.!

مركز اليقين :  اآلن مثال في العراق ، دولة العراق 
التي  والقناعات  المبادئ  هذه  على  ُبنيت  اإلسالمية 

ثَت عنها ، من ضرورة إرجاع الحكم بالشريعة وإرجاع  تحدَّ

العالقة بين المسلمين والكفار إلى صورتها الصحيحة دينا 

المناصرة  والبراء، خاصة  الوالء  يعني  أشرتم،  كما  وشرعا 

قد  ما  كل  من  والتبرأ  للمسلمين،   الجهادية  العسكرية 

أن  صحيح  فهل  لإلسالم،  حربهم  في  اليوم  الكفار  يعين 

هذه الدولة لم تحظ بالدعم الشرعي والشعبي الالزم؟

الشيخ عطية الله : ال ، أبداً، غري صحيح أنها مل تحظ 

بالدعم الرشعي والشعبي الالزم..!

هذا الكالم بهذا اإلطالق غري صحيح وال منصف، بل 

إن »دولة العراق اإلسالمية« تحظى بالرشعية املستندة 

إىل الحق الثابت املتقرر يف الرشيعة اإلسالمية وفقهها، 

وتحظى بقدر طيب وكاٍف من الشعبية.

وإال فأنا أسألك : ما هو معيار الرشعية؟ إذا كنت تقصد 

أنها إمارة رشعية غري خارجة عن الرشع، بل هي إمارة 

ووالية أقامها مسلمون مجاهدون يف سبيل الله تعاىل 

حصلت لهم شوكة وقوة يف بعض بقاع األرض فأقاموا 

إمارة واختاروا رجال منهم بايعوه عليهم، وأقاموا ما قدروا 

عليه من الدين وأحكام الرشيعة، وهم باذلون جهدهم 

يف ذلك، وهم بحمد الله موثوقون أهل دين وصدق 

وجهاٍد يف سبيل الله... فهذا والله كائن وحق، وهذا الشك 

أنه معياُر الرشعية األسايّس، وهذه اإلمارة )الدولة( تثبت 

وجودها يف امليدان وعىل األرض، وتزداد قوة بحمد الله 

ووتتطور رغم كيد أعدائها الكّبار العظيم جدا.!

وأما الشعبية، وهي مام يدخل أيضا يف اعتبار الرشعية، 

بوجٍه من الوجوه، ألنها لو كانت مجرد حب عىل ورق، مل 

تكن لها »رشعية« ، ألنها ال وجود لها عىل األرض، يعني ال 

8



قوة وال سلطة وال نفوذ وال قدرة عىل إنفاذ كثري مام تريد 

من إقامة األحكام، حينئذ تكون عبثا، وال اعتبار لها.

أقول أما الشعبية فدولة العراق اإلسالمية لها شعبية 

كبرية يف مناطقها، ومعها جامهري عريضة : مبايعة أو 

مؤيدة ومتعاطفة، أو حتى داخلة تحت سلطانها بالرغبة 

والرهبة، درجات.

هي والية لها وجود عىل األرض فعيل وواقعي، يفرض 

نفسه، وينفذ األحكام، سلطتها وأمرها وكلمتها نافذة 

وعالية يف مناطق واسعة وشاسعة من األرض، ودعك من 

كلمة واسعة، اعتبها حتى مناطق ضيقة، إن شئَت..!

ولوال الرشعية والشعبية التي تتمتع بهذه دولة العراق 

اإلسالمية، ملا ثبتت كل هذه املدة مع عظيم الكيد وكبري 

املكر الذي تتعرض له، وقد رماها األعداء عن قوس 

واحدٍة، وقد خذلها الكثريون ممن كان ُيرجي منه نرصها.!

وهي صامدة وتزداد قوة بفضل الله وينضم إليها الناس 

والكتائب، وذلك بفضل الله أوال ثم بفضل التأييد من 

الشعب وعشائره وأكرث الطيبني الخرّيين منه، كيف 

ورجال الدولة هم يف أغلبيتهم الساحقة من هذا الشعب 

وعشائره.

الشعب العراقي يف العراق اآلن عىل ما يقال يف 

اإلحصاءات حوايل أربعة وعرشين مليوناً، لو نّحيَت نصفه 

اثني عرش مليونا، شيعة، ال نتوقع أن يؤيد دولة العراق 

منها يشء، بقي اثنا عرش مليوناً، عىل األقل لو أيدها رُبع 

هذا املقدار، فيكون لدى الدولة 

شعب من ثالثة ماليني، موّزعني عىل 

محافظات خمس تقريبا، يشكلون 

أكرثية يف بعضها، وأقليات متفاوتة 

يف بعضها اآلخر.. لكان كافياً يف مثل 

هذه األحوال ألي كيان سيايس أن 

يستمر وال يسقط بسهولة، فكيف 

ونحن نكاد نجزم بأن أكرث من نصف 

أهل السنة مع الدولة، ومؤيدون لها 

محبون داعمون.!

والحمد لله رب العاملني.

وجامعة برشية وكيان سيايس واجتامعي يتمتع بهذا القدر 

من التأييد من املسلمني ال ميكن بإذن الله أن يقيض عليها 

عدّو مادامت عىل الحق وصابرة.

ونحن أيضا علينا بالصب؛ الصب واالنتظار جيد، ونرصالحق 

وأهله، واالستمرار يف ترشيد املسرية بنصح صادق، هو 

هذا املطلوب، والله هو الفتاح العليم.

مركز اليقين : لكن نعرف على سبيل المثال فتوى 
الشيخ حامد العلّي، وهو من العلماء المؤيدين للمشروع 

الجهادي لألمة.

الشيخ عطية الله : الشيخ حامد العيّل عامٌل، من أهل 

الصدع بالحق نحسبه كذلك، وهذا رأُيُه واجتهاده، ولكن 

هو معارٌَض باجتهاد غريه من العلامء، ونحن نعرف 

علامء هم يف درجة الشيخ حامد ونعرف علامء هم أعىل 

طبقة يف العلم من الشيخ حامد مؤيدون للدولة، وكل 

الناس سمعت مبحاوالت ومساعي بعض القوى والفصائل 

املنتسبة إىل الجهاد واملقاومة يف العراق يف الجحاز ونجد 

الستصدار فتوى من العلامء بعدم رشعية الدولة فلم 

ينجحوا، ولإلنصاف وإحقاق الحق : ليس السبب الوحيد 

إلحجام العلامء عن إصدار فتوى تدين الدولة وترفضها 

هو الخوف من الفتنة وازدياد املفاسد، ال والله، بل هذا 

سبٌب ثانوّي، بل السبب الرئييس أن جامعة من العلامء 

ومنهم بعض الكبار مقتنعون بأن هذه املسألة مسألة 

اجتهادية، ال ميكن إصدار فتوى بعدم رشعيتها، ألنها 

مسألة اجتهادية وإن تردد نظر بعض املفتني يف : هل 

كانت هي الخيار األفضل أو كان األحسن الرتّيث فيها، 

أعني اإلعالن عن تشكيل دولة وإمارة عىل النحو الذي 

أعلنه اإلخوة يف العراق، وكذلك نحن نعرف أن قيادات 

الجهاد الكبار من الشيخ أسامة مرورا بالشيخ الظواهري 

إىل الشيخ أيب يحيى الليبي وغريهم أّيدوا الدولة ودعوا 

الفصائل األخرى إىل االنضامم إليها، والقاعدة عندها لجنة 

رشعية فيها علامء ومشايخ، وعىل رأسها الشيخ أبو يحيى 

حفظه الله، وهم عىل صلة بجامعة من املشايخ يف العامل 

اإلسالمي وتشاور معهم.

فاملقصود أن فتوى الشيخ حامد هي فتواه ورأيه 

واجتهاده، وهو معارٌَض مبثله بل مبا هو أقوى منه.

والبد أن تالحظ أخي الكريم أن العالِم الذي يرى عدم 

رشعية الدولة بإمكانه الترصيح بذلك، أعني أنه ال رضر 

عليه يف الترصيح مبثل هذا، لكن الذي يرى رشعيتها 

ويؤيدها وينرصها ال ميكنه الترصيح بذلك، فإن هذا من 

الخطر العظيم اليوم، بل املؤيد يكتم ذلك ويخىش أن 

يظهر عنه، ورمبا وّرى..!

نسأل الله أن يحفظ الجميع.

لكنني سأسّجل تعليقا صغريا هنا، وهو أين أنا نفيس 

كنت ممن ال يؤيد إعالن إمارة إسالمية يف العراق يف 

هذه املرحلة، وكان رأيي أن ذلك مبكر ورمبا كان سابقا 

ألوانه، وأرشُت إىل رأيي هذا يف لقايئ مع منتدى الحسبة، 

العاَم املايض، فيمكن مراجعته، ألن اإلخوة سألوين مّثت 

هل تؤيد إقامة إمارة إسالمية اآلن يف العراق كام كان 

الشيخ الشهيد أبو مصعب الزرقاوي رحمه الله أشار إليها 

يف رشيطه املريئ، وذكر أنها مرشوع ميكن أن ينطلق يف 

األشهر القادمة.

لكني أعرف أنها مسألة اجتهادية قابلة للنظر واالختالف، 

وملا أعلن اإلخوة عن اإلمارة )الدولة( فعال، ترّيثُت حتى 

تجّمع عندي من املعطيات والنظر ما جعلني أؤيدها 

وأراها تستحق التأييد فعال، ورأيت لدى اإلخوة وجهة 

نظر واعتبارات وجيهة جدا، وأن نرَصها ودعمها هو 

األفضل إن مل يكن الواجب.

فقد كان اإلعالن حركة سياسية استباقية، وقد توفرت 

عند اإلخوة معلومات مؤكدة جدا بأن هناك جهات غري 

مرضّية منتسبة إىل أهل السنة كانت بصدد اإلعداد إلعالن 

تشكيل سيايس قريب من الدولة ويف معنى الدولة وُيراد 

له احتواء أهل السنة وتحقيق السبق الذي هو أيضا 

يدخل بوجٍه من الوجوه يف معنى »الرشعية«. 

وكان تشكيل الدولة واإلعالن عنها حركة سياسية استباقية 

الحتامل هروب مفاجئ للعدو الصليبي يف أية لحظة.

وكان فيه فوائد أخرى وإيجابيات ستتبنّي للمتلّبثني إن 

شاء الله.

والحاصُل أن اإلخوة يف األرض وعىل امليدان لهم وجٌه 

وجيه يف إعالن هذه اإلمارة، والله أعلم، وهم عندنا ثقات 

مؤمتون والحمد لله، وما يوجد من مالحظات وقصور 

نرجو أنه ينصلح مع الوقت وتظافر الجهود إن شاء الله.

ولهذا فكام قلُت لك : الشيخ حامد 

هو عامل وله اجتهاده وهو أدرى 

مبا يقول، وكذا غريه من العلامء لو 

أدىل أيُّ أحٍد برأيه، لكني وددُت لو 

أن الشيخ حفظه الله ووفقه اكتفى 

بنهي اإلخوة عن محاولة إجبارالناس 

عىل البيعة واعتبار َمن مل يبايع 

خراجاً عن الجامعة مثال وباغيا، لو 

صح هذا أصال، ألن هذا ليس صحيحا 

عن إخوة »الدولة« بهذا اإلطالق، 

ويحتاج إىل يشء من التفصيل والتوضيح، وال داعي لدعوة 

»الدولة« إىل أن تحّل نفسها وترجَع كام كانت تنظيام 

مثل سائر التنظيامت.! ألن هذا والله أعلم ليس سديداً 

من عدة جهات : 

منها : أن الدولة مل تكن تنظياًم معيناً، بل هذه فكرة 

يرّوجها األعداء باألساس، ثم الخصوم عىل درجاتهم 

املتفاوتة، ألهداف خبيثة معروفة، وأهواء، وسوء فهم 

يف أحسن األحوال، بل الحق واإلنصاف يقيض باإلقرار 

بأن الدولة تشكلت من مجلس شورى املجاهدين وهو 

كان مكوناً من عدة تنظيامت صغرية مع تنظيم القاعدة 

يف بالد الرافدين، ثم كل هؤالء مع جامعة من شيوخ 

العشائر ووجهائها، وكتائب أخرى من فصائل أخرى شكلوا 

حلفا سّموه حلَف املطيبني ثم شكلوا الدولة، وهذا يف 

الحقيقة، سواء وافقه اإلنسان أو خالفه، هو عمل سيايّس 
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ذيّك وقوّي.!

والله أعلم. 

ومنها أن املتقرر يف فن السياسة والحرب وتدبري امُلـلك 

أن الرتاُجَع عن مثل هذه األمور االجتهادية املحتملة بعد 

إبرامها ليس من الحكمة، وأن القادة السياسيني إذا عقدوا 

أمراً واتخذوا قرارا الينبغي لهم –مادام اجتهاديا محتمال، 

له وجٌه- أن يرجعوا عنه إىل غريه من االجتهاد، حتى 

ينتهي أمده، ويبلغ الكتاُب فيه أجله.! ويف ذلك حكٌم 

معروفة، وهذا أصل قد تقرر رشعا وعقال، ومن دالئله : 

أن االجتهاد ال ينقض باجتهاٍد يف باب القضاء، والُحــكُم 

امُلليك شبيه به، وقول النبي صىل الله عليه وسلم : » إنه 

ليس لنبي إذا لبس ألمته أن يضعها حتى يقاتل« لفظ 

أحمد يف املسند، أو حتى يحكم الله بينه وبني عدّوه كام 

يف مصادر السرية، وغريها.

ومنها وجوه أخرى غري هذه.

والحقيقة أن املسألة كام قلُت لك محل اجتهاد، وأنا أحبذ 

االكتفاء بهذا القدر من التعليق، معرفة بقدر نفيس، 

واحرتاماً للعلامء، وتركاً لألمر ألهله، رجاء أن يكفينا الله 

تعاىل بأهل العلم، ولعل أهل العلم يكتبون ويبّينون مع 

الوقت، فال ينبغي االستعجال.

مركز اليقين : ما هو التفصيل والشرح الذي أشرَت 
عن  خارجا  الدولة  يبايع  لم  َمن  اعتبار  مسألة  في  إليه 

الجماعة؟

 الشيخ عطية الله : أنا قصدُت أنه قد قيل إن الدولة 

تجب الناس عىل البيعة، وأنها ترى أن الذي ال يبايع وال 

يلتحق بالدولة أنه مفارق لجامعة املسلمني، ويطبقون 

عليه حديث : »َمن مات وليس يف عنقه بيعة مات 

ميتة جاهلية« ونحوه من األحاديث، وهذا القيل رّوجه 

الخصوم كثريا، وبخاصة الحزب اإلسالمي وَمن نحا نحوه 

وقاربه، وبّثوه عب شبكة معقدة من املشيخة والعالقات 

يتمتع بها اإلخوان كام هو معروف.!

وأعداء الدولة والقاعدة كرث، وال ينقصهم الهمة يف 

عداوتها، لألسف الشديد، نسأل الله العافية والسالمة.!

ولكن املتثّبت املتأين، والذي يطلع عىل األمور بشكل 

أكمل وأدق وأكرث اعتامداً ، يعرف أن هذا ليس صحيحا، 

أو عىل األقل ليس دقيقا ، وقيادات الدولة نفت هذا، 

وبّينت أنها تدعو الناس إىل االلتحاق بالدولة ومبايعتها، 

ولكنها ال تجبهم بالقوة عىل ذلك، وال متنعهم حقهم إن 

مل يبايعوا، وال تعتدي عليهم، وال تقطع والءها لهم، بل 

تراهم إخوة يجب نرصتهم ومواالتهم، حتى مع االعتقاد 

بأنهم مقرّصون يف أمر الوحدة واالجتامع والبيعة للدولة 

ألنها صارت اآلن هي الجهة التي ال يدانيها جهة أخرى 

ميكن أن يجتمع عليها املسلمون وأهل الجهاد يف العراق، 

وليس هناك جهة أحق منها ألسباب كثرية، أقول حتى مع 

االعتقاد بأنهم مقرصون يف ذلك، بل وأنهم واقعون يف 

معصية لعدم قيامهم بهذا الواجب، فإنهم يبقون إخوة 

يجب لهم حق الوالء والنرصة واألخوة التامة...إلخ

قيادات الدولة بّينوا هذا ووضحوه جدا.

وقالوا : ال نقول إن َمن مل يبايع الدولة فإنه ينطبق عليه 

الحديث : »َمن مات وليس يف عنقه بيعة مات ميتة 

جاهلية«، بإطالق وعىل كل أحٍد مل يبايع، ولكن قد 

يكون هناك فصيٌل ينبغي عدُم إهامله، ونعلم أن البيعة 

لهذه اإلمارة )الدولة( ليس مبنزلة البيعة لإلمام األعظم 

للمسلمني الذي اجتمعت عليه الكلمة، من كل وجٍه وإن 

شاركتها يف الكثري من األحكام، ونعرف قول اإلمام أحمد 

رحمه الله ملا سئل عن قول النبي صىل الله عليه وسلم 

»من مات وليس يف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية« قال 

: أتدري من اإلمام؟ هو َمن اجتمعت عليه كلمة الناس 

وكلهم يقول هذا إمام.

 لكن قد يستخدم اإلخوة هذا الحديث وما كان نحوه 

يف الوعظ والحث والحّض عىل املبايعة وعىل االلتحاق 

بالدولة، ففرٌق بني استعامل الحديث يف تقرير حكم غري 

املبايع، وبني إيراده يف الدعوة والتحريض والوعظ، عىل 

أساس أنه داٌل يف الجملة عىل وجوب كون املسلمني 

جامعة واحدة لهم إماٌم )أمري( ما أمكن، وعىل أساس 

القول : نخىش أن َمن مل يبايع قد يقع تحت طائلة الوعيد 

الوارد يف هذا الحديث. 

فهم قد ُيوردونه مورد الزاجر املنّفر عن االنفراد واالفرتاق، 

أما االعتقاد بأن َمن مل يبايع »دولة العراق اإلسالمية« أنه 

مفارق لجامعة املسملني ُيرَشع قتاله وقتله، وأنه إن مات 

فيمتُته جاهلية، مبعنى أنه مرتكٌب كبرية من الكبائر فهذا 

ال يعتقده اإلخوة يف كل َمن مل يبايع كام وّضحوه، وكام 

هو مفهوم ملن عرف رأيهم وتابع إصداراتهم ومنشوراتهم، 

وذلك مراعاة لالختالفات االجتهادية ولصعوبة الظروف 

يف أحوال الحرب واالختالط، ولعدم وضوح الصورة بجالء 

جدا عن الكثريين، ولذلك فإن الرتكيز اآلن هو عىل تقوية 

الدولة الناشئة وتثبيتها وتسديدها، فإذا فتح الله عليها 

ونرصها وأعىل رايتها، فاء الناُس إليها وحصل لها املقصود 

إن شاء الله، وأغناها الله عن كثري من تلك املباحث 

أصال.!

مع أنه أيضا للحقيقة؛ عند نشوء الدولة وإعالنها، كان 

ذلك الرأي هو رأي بعض اإلخوة فعال، من طلبة العلم 

وبعض اإلخوة املسؤولني من املجاهدين، أعني أنه يجب 

عىل الجميع يف مناطق أهل السنة يف العراق بيعتها 

والدخول يف سلطانها، وأن َمن مل يدخل هو يف حكم 

الخارج عىل جامعة املسلمني الشاق لعصاهم، أقول 

كان هذا رأي بعض اإلخوة ومل يكن هو الرأي الرسمي 

للدولة، لكن مع املراجعة والتدارس ومراسالت العلامء 

ومباحثاتهم استقّر األمُر عىل عدم القول بذلك، وأنه ال 

زال مبكراً، وال ميكن أن نقول ذلك حتى يحصل للدولة 

متكنٌي أظهر واجتامٌع للكلمة أوضح وأعىل، قاطٌع لعذر 

املخالف.!

وأنا شخصيا عّبت عن تفصيل مازلُت أعتقده صحيحا يف 

مقال يل بعنوان »كلامت يف نرصة دولة العراق اإلسالمية« 

وقلت : »وأما الفتوى فهي هنا تتبع الحال والواقع كام 

أرشنا : فإن كان قد تحقق اجتامع أكرث أهل التأثري والقوة 

لهذه الدولة حتى ُيـعّد الخارج عنها املنفرد املفارق لها 

مفسداً شاقا للعصا مضعفا للمسلمني فاّتـاً يف عضدهم 

مضّيعاً لهم... أمكن أن نقول بوجوب البيعة لها والدخول 

تحت سلطانها وتحريم االنفراد عنها«اهـ

والله أعلم.

أخي الكريم ، نحن قد نوجب مبايعة تنظيم معنّي عىل 

أهل منطقة أو ناحية معّينة، حتى لو مل يسّم نفسه دولة 

وال سلطاناً وال حكومًة وال إمارة وال شيئا مام يقارب هذه 

األلقاب، بل يسمي نفسه تنظيام وجامعة، إذا توّفرت 

أسباب اإليجاب، وهذا قد قال به العلامء، وأفتوا بأنه 

عند شغور الزمان عن سلطان للمسلمني لو اجتمع أهل 

كل ناحية عىل َمن يقوم بأمرهم ويقودهم ويكون أمريا 

عليهم، فإنه لو جاء آخر ينازعه فإنه يدخل يف قول النبي 

صىل الله عليه وسلم : »من أتاكم وأمركم جميع عىل 

رجٍل واحٍد يريد أن يفرق جامعتكم فاقتلوه« ونحوه، 

وهذا ذكره الشيخ ميارة رحمه الله من املالكية، وذكره 

غريه، وأشار إمام الحرمني يف الغيايث إىل قريٍب من هذا 

الرأي.

وبالتايل فنحن ال مننع اعتبار الخارج عن الدولة خارجاً 

عن جامعة املسلمني ومفارقا للجامعة مستحقا لعقوبة 

املفارق للجامعة، حيث وجدت الظروف من القوة 

واستتباب األمر للدولة وال سيام مع وقوع الفساد من 

هذا املنفرد الخارج املفارق...إلخ كام أرشنا إليه، وهذا 

مرتوك لرجال الدولة وقياداتها وأهل الحل والعقد فيها، 

هم يقّدرونه، والفتوى تنبني عليه.

وهذا حق ورشٌع نعتقده، فلم الخوف من مثل هذه 

األحكام وإبرازها، حتى صار البعض يهرب منها، ويحاول 

إنكارها أو التنّصل منها بأنواع التأويالت، ويظن أنه يريد 

أن ينزه الرشيعة عن مثلها، سبحان الله..!

مركز اليقين : لكن ثمَت َمن يرى أن الهدف األول 
اآلن واألولوية المطلقة هي إلخراج المحتّل و ليس إلقامة 

حكومة مركزية شرعية في ظل االحتالل؟

الشيخ عطية الله : الشك أن مطلب خروج املحتل 

الصليبي الغازي من ديار املسلمني مطلٌب رشعّي، كل 

املسلمني واملجاهدين يطلبونه ويسعون إليه، وال شك 

أن انسحاب هذا العدو وهروبه حني يحصل بحول الله 

وقوته سيكون نرصا مؤزراً وفتحا مبيناً، للحركة الجهادية 

بصفة خاصة، وللحركة اإلسالمية بصفٍة عاّمة، وألمة اإلسالم 

بصفة أعّم، سيكون حدثا وتحوال تاريخيا عظيام وفتحاً 

يصعب التعبري عنه يف هذا الوقت، لكن البد من التفّطن 

إىل أن  املقصود األعظم من الجهاد هو إقامة حكم الله 

يف األرض، هذا هو املقصود األعظم للجهاد، قال الله تعاىل 

: }وقاتلوهم حتى ال تكون فتنة ويكون الديُن كله لله{ 

وقال النبي صىل الله عليه وسلم : »َمن قاتل لتكون كلمة 
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الله هي العليا فهو يف سبيل الله« ، هذا هو القتال يف 

سبيل الله : القتال لتكون كلمة الله هي العليا، هذا هو 

القتال يف سبيل الله املمدوح واملمدوح أهُلُه يف الكتاب 

والسنة مدحاً بالغاً، فنحن املسلمني عندما نقاتل يف 

أفغانستان أو يف العراق أو غريها، هدفنا األسايس واألكب ، 

الهدف النهايئ، األعىل واألسمى هو : أن يكون الدين كله 

لله، وهذا املعنى نعب عنه كثريا بنحو قولنا : إقامة حكم 

الله يف األرض، وإقامة دولة اإلسالم التي تحكم بدين الله 

وتقيم رشع الله يف أرض الله وعىل عباد الله.

وبعض الناس يركز عىل قضية خروج املحتل، ويكرث من 

الدندنة حولها حتى يكاد يجعلها هدف األهداف وغاية 

الغايات!! لكن هناك قول آخر يقول : نعم، خروج املحتل 

مطلوب كام قدمنا، ولكن ملاذا نستعجل خروج املحتل 

وننزل هذا املطلب منزلة أعىل من منزلته؟! ملاذا ال 

نحاول أن نرتب األهداف والغايات ترتيبا رشعيا مبنيا عىل 

حقائق ديننا ورشيعتنا وفقهها املتقرر؟! ونجّود أداءنا 

السيايّس ونعطي كل حرٍف حقه ومستحقه؟! 

إذا كان خروج املحتل سوف يعقبه متّكن طوائف من 

الكفرة املرتدين العلامنيني وغريهم وخالئط من الزنادقة 

املنتسبني إىل السنة والشيعة، فهذا ال يفيدنا كثرياً 

االستعجال به، وقد يكون الرتيث يف طلبه أفضل مادامت 

تتاح لنا فرصة النكاية فيه واإلثخان فيه والنيل البالغ منه 

عىل طول الطريق واستنزافه وإهالكه رويداً وعىل مَهَل 

ويف صب وثبات، فال يخرُج إال وهو هارٌب ال يلوي عىل 

يشء، مهزوماً حقريا ذليال كسرياً، ويدُنا نحن هي العليا 

بإذن الله، وتكون عاقبة خروجه وفائدتها يف صالحنا نحن 

املسلمني أهل اإلسالم والتوحيد والسنة والجهاد يف سبيل 

الله.

خروج املحتل -بحسب فهمي- يف نظرة الحركة الجهادية 

هو مرحلة وهو هدٌف جزيّئ، يخدمنا نحن كحركة 

جهادية وكحركة إسالمية وأمة إسالمية، يخدمنا يف 

مرشوعنا النهضوي الجهادّي املتكامل، ألنها ستكون هزمية 

مدّوية وتاريخية ألمريكا، ونرصاً عظيام للمجاهدين 

وألمة اإلسالم، وسيكون فيها دفعة قوية للحركة الجهادية 

وإحياء لألمة وأجيالها؛ ودفعة قوية 

لشباب اإلسالم ورجاله ونسائهم 

ترفع معنوياتهم وتشحذ هممهم 

ويبطل الكثري من الباطل ويخرس 

النفاق وينقمع، وترتفع بإذن الله 

أعالم الحق وتخِفُق يف السامء 

راياته، ودفعة قوية للمسلمني 

للعودة إىل دينهم وتنّسم أمجادهم 

الضائعة، ويعظم عندهم األمل والرجاء، وتنبض عروق 

النخوة والشهامة والنجدة فيهم أشّد ما كانت، وال شك 

أن هذا سيكون تحوال تاريخياً حقا، وأنا أستصعب حقيقة 

التعبري عنه، لكن يبقى هو كام قلنا هدفا جزئياً، وإمنا 

الهدف األسايس واألعىل هو إقامة حكم الله يف األرض 

}حتى ال تكون فتنة ويكون الديُن كله لله{ والتمكني 

لهذا الدين بأن يكون هو األعىل وهو الحاكم يف أرض الله 

وعىل عباد الله.

فالحركة الجهادية تسعى إلخراج املحتل، ولكنها تعرف 

بحمد الله كيف تسعى إىل إخراجه وتستثمر إخراجه 

ليكون نرصا لإلسالم وأهله، وهذه الرضبات القاصمة كل 

يوم ، من قَبل القاعدة يف بالد الرافدين ومجلس شورى 

املجاهدين وسائر إخوانهم املجاهدين ممن هم عىل 

منهج الحق، ودولة العراق اإلسالمية اآلن، وسائر إخوانهم 

املجاهدين ممن عىل املنهج الحق، أقول هذه الرضبات 

هي ملاذا؟ إال إلخراج املحتل مهزوماً مدحوراً ذليال هاربا 

حقرياً، لكن بحيث يكون خروجه لصالح اإلسالم وأهله.

فهذه النقطة أظن أنها مهمة جدا، وهي كام ال يخفى 

تعّب عن جانب من الفوارق بني عقلية وتفكري ومفاهيم 

الحركة الجهادية التي تكلمنا عنها، وغريها ممن ركب 

حصان املقاومة والتحرير وإخراج املحتل، لكنه ال يبايل 

كثريا بأن يكون الدين كله لله أو يكون لغري الله.!!

والذي تابع خطابات ومقابالت الشيخ الظواهري يالحظ 

هذا املعنى الذي ذكرناه يف كالمه، وكذا يف خطابات 

الشيخ الشهيد أيب مصعب الزرقاوي رحمه الله، وهكذا 

هذا املعنى بارز وواضح ومفهوم يف خطاب اإلخوة يف 

دولة العراق اإلسالمية.

فبعض الناس يركز عىل خروج املحتل وال يفتأ يقرُع 

اآلذان بالكالم عن خروج املحتل، حسناً، خرج املحتل..! 

ثم ماذا بعد؟ إذا خرج املحتل واستطاع أن يرتب أمره 

جيدا ويطمنئ عىل َمن سيخلفه، ومتّكن من بعده بالفعل 

طوائف من املرتدين والزنادقة هم أشد كفراً من املحتل 

نفسه، تحت مسميات خبيثة؛ حكومة وحدة وطنية 

وغريها، مكونة من أخالط من علامنيي وزنادقة الشيعة 

والسنة والعرب واألكراد وغريهم، يتقاسمونها... فام 

الفائدة؟! 

ليس هذا هو الهدف الذي نقاتل من أجله وضّحى من 

أجله خريُة شبابنا ورجالنا بأروحهم ودمائهم..!

هذا والله هدٌف ال يستحق أن يقاتل اإلنسان ويريق دمه 

من أجله، أعني مجرد خروج املحتل وتحرر األرض منه، 

بغّض النظر عّمن يحكم ويؤول إليه األمر ، وبغّض النظر 

عن صريورة الدين كله لله أو ال.!

هو الكافر موجود عىل األرض موجود، سواء كان كافراً 

أجنبّياً أو محلّياً، ونحن مكتوٌب علينا من ِقَبل ربنا عز 

وجل جهاُد هؤالء الكفار حتى يفتح الله بيننا وبينهم 

بالحق وهو الفتاح العليم، هذه هي طريق الجهاد؛ هي 

طريق طويلة، طريق صب ومصابرة وثبات، وإمنا يتنزل 

النرص مع الصب، فمن غلَب بالصب حالفه النرص، »واعلم 

أن النرص مع الصب« ، مع باقي رشائط وأسباب النرص 

املبّينة يف الكتاب والسنة. 

واملجاهد ليس عنده ما يخرسه، ألنه بني إحدى الحسنيني 

نرٍص أو شهادة.

واملحتل خارج خارٌج ال محالة، فلتستمّر الحركة الجهادية 

إذن يف رضبه واإلثخان فيه واستنزافه وإهالكه، مستعينة 

بالله تعاىل متوكلة عليه، ساعية ألن يكون خروجه حني 

يخرج هروباً وانهزاماً مدّوياً كام قلنا، وتكون نتيجة 

خروجه ومثرته آئلة إىل أهل اإلسالم أهل التوحيد..! ال يهم 

َمن، القاعدة أو غري القاعدة، فالن أو عالن، غبيٌّ ومغبون 

من يحرص الحق أو استحقاق الثمرة الطيبة يف أسامء 

وأناٍس بأعيانهم..! املهم أن تكون الثمرة والنتيجة ألهل 

اإلسالم ويكون الدين كله لله ، هذا هو املهم وهو الهدف 

والغاية التي نحن مأمورن بالجهاد حتى تتحقق وحتى 

نصل إليها، ومادام الديُن بعُضه لله وبعضه لغري الله فإن 

القتال واجٌب حتى يكون الدين كله لله.

والله أعلم ، ونسأل الله من فضله.

مركز اليقين : البعض يتحدث عن خطر االختراقات 
على الجماعات الجهادية، فهل هناك فعال اختراق حاصل 

بعض  تنسبها  التي  األعمال  وهل  تصورك،  حسب  لهم 

الفصائل العراقية لدولة العراقية اإلسالمية أو كما يرغبون 

نتيجة  برأيك  هي  هل  القاعدة(  )تنظيم  يسموها  أن 

اختراقات مثال، ولو في جزء منها على األقل؟ 

الشيخ عطية الله : االخرتاق أخي الكريم محتمل وجوده 

ألي تنظيم أو دولة، لكن النقطة الفارقة هي : عىل أي 

مستوى حصل االخرتاق؟ فاملشكلة الكبرية املدّمرة هي أن 

يتمكن العدو من اخرتاقك عىل مستوى القيادة، ونعني 

بالقيادة ما هو أعّم من األمري األعىل للتنظيم أو الدولة، 

يعني عىل مستوى قيادي فّعال مشارك يف اتخاذ القرار 

ويف التوجيه ويف االطالع عىل املعلومات واالسرتاتيجيات 

وغريها، هذا االخرتاق املدّمر، وتدمريه بحسب قوته 

وكرثته، فقد يقيض عىل الجامعة بالكامل ويدّمرها فعال، 

والعياذ بالله، وأما االخرتاقات التي 

تقع عىل مستويات دنيا، فهي تدخل 

يف سياق الجوسسة اصطالحاً، وهذه 

ال يكاد ينجو منها تنظيم أو جامعة 

أو دولة مهام كانت محرتسة، فأنت 

يف حرب مع العدّو وهذه الحرب 

سجال، ينجح يف اخرتاقك مرة ويفشل 

مراراً، لكن املهم أال يصل العدو يف 

اخرتاقنا إىل مستوى يتحكم فينا.

فهذا عىل وجه اإلجامل.. فكل تنظيم قد يتعرض لبعض 

االخرتاقات، من العدو أو من جهات أخرى صديقة يف 

ظاهرها، هذا محتمل، وأما السؤال عن دولة العراق 

اإلسالمية بخصوصها، فاعتقادي أنها إن شاء الله يف أيٍد 

أمينة موثوقة، وأن قوة العقيدة وحساسية اإلخوة لصحة 

املنهج وسالمته، وطريق األخذ بالعزائم، والقناعات 
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والوعي املرتاكم الذي مفاده أن : إمامنا أمامنا، وقادتنا 

قدوتنا، وأن القيادة تنبع من امليدان وأعني به ميدان 

العمل الصالح مبعناه األشمل الذي من أبرز مكوناته 

هنا الجهاد بالنفس وثبوت صدق وصحة سرية اإلنسان 

مع الزمن، وتجاوزه للعديد من االختبارات الصعبة، 

وخروجه من املحكات نقياً مهذباً، وعدم التعويل عىل 

مجرد »القول« و«الكالم«، وغري هذه األشياء من املبادئ 

والقناعات ومكونات الوعي لدى القاعدة وَمن شاكلها 

وقاربها وسار عىل نفس النهج من الجامعات، هذه كلها 

تجعل من اخرتاقها شيئا كاملستحيل عىل مستوى القيادة 

والتأثري.!

وأنت يكفيك أن العدو عىل حرده وقوته وجبوته الفتاك 

وقدراته املادية الهائلة واتحاده وتعاونه واجتامعه كله 

رشقّيه وغربية عىل القاعدة، ومع كل ذلك هي صامدة 

صابرة ثابتة متألقة، ال تبز فيها القيادات إال بعد طول 

عناء شديد، هذا يكفي دليال للمتأملني.

نسأل الله أن يحفظ كل املجاهدين ويبارك فيهم.

وأما ما قلت إن بعض الجامعات ينسب أشياء من 

األخطاء إىل دولة العراق اإلسالمية، وهل يقال إن هذه 

األشياء لو صحت جزئيا هي واقعة نتيجة اخرتاقات؟ فهذا 

الميكن الكالم يف تفاصيله لعدم اطالعنا عىل التفاصيل 

اطالعا يؤهلنا للحكم، لكن إن وِجد يشء من ذلك فهذا ال 

ينايف ما قدمته، ويكون من الدخن الذي قد يحصل يف أي 

جامعة برشية عىل مستويات دنيا.

نسأل الله أن يكفينا واملسلمني رش كل ذي رش.. آمني

مركز اليقين : مع كل االختالفات وتعدد المناهج 
لكن  اليوم،  المسلمة  األمة  ساحة  في  واأليديولوجيات 

فئاتهم،  بكل  الناس  يستوعب  أن  ينبغي  الجهاد  طريق 

الطاقات، بل  الكّل، كل  إلى  الجهادي محتاج  والمشروع 

حتى إلى البر والفاجر، أليس هذا صحيحاً؟

الشيخ عطية الله : نعم هذا صحيح وحق، عىل الجملة، 

فالجهاد مرشوع األمة كلها، وهو محتاج إىل جهود 

الجميع ويستوعب الجميع من املسلمني، لكن انتبه إىل 

أن هذا الكالم وإن كان ظاهره سلياًم، لكن فيه نوع من 

اإلجامل، وقد يتضّمن شيئاً من التلبيس والغلط..!

بيان ذلك أن القول بأن املرشوع الجهادي هو مرشوع 

األمة كلها والكل مساهم فيه، هذا صحيج عىل ظاهره، 

لكن هذا ال يتناىف مع تفاضل طبقات األمة وطبقات 

املجاهدين، وتفاوت ما بني السابقني منهم والالحقني، 

والتفاوت ما بني قيادات الناس وكبائهم وَمن لهم األمر 

وَمن بيدهم أزّمة الشأن، وبني غريهم ممن لحق بهم 

وساهم معهم، وقد جعل الله لكل يشء قدراً.

فمن يريد أن يجعل الجميع سواء فهو مخطئ، مخالف 

ْن أَنَفَق ِمن َقْبِل  للمنهج القرآيّن : }اَل َيْسَتِوي ِمنُكم مَّ

َن الَِّذيَن أَنَفُقوا ِمن  اْلَفْتِح َوَقاَتَل ُأْولَِئَك أَْعَظُم َدرََجًة مِّ

َبْعُد َوَقاَتُلوا وَُكاّلً َوَعَد اللَُّه اْلُحْسَنى َواللَُّه مِبَا َتْعَمُلوَن َخِبرٌي 

{الحديد10   }الَّ َيْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمِننَي َغرْيُ ُأْويِل 

ِر َواْلُمَجاِهُدوَن يِف َسِبيِل الّلِه ِبأَْمَوالِِهْم َوأَنُفِسِهْم  َ الرضَّ

َل الّلُه اْلُمَجاِهِديَن ِبأَْمَوالِِهْم َوأَنُفِسِهْم َعىَل اْلَقاِعِديَن  َفضَّ

َل الّلُه اْلُمَجاِهِديَن  َدرََجًة وَُكـالًّ َوَعَد الّلُه اْلُحْسَنى َوَفضَّ

َعىَل اْلَقاِعِديَن أَْجراً َعِظياًم{النساء95  }أََجَعْلُتْم ِسَقاَيَة 

اْلَحاجِّ َوِعاَمرََة اْلَمْسِجِد اْلَحرَاِم َكَمْن آَمَن ِبالّلِه َواْلَيْوِم 

اآلِخِر َوَجاَهَد يِف َسِبيِل الّلِه الَ َيْسَتُووَن ِعنَد الّلِه َوالّلُه الَ 

الِِمنَي{التوبة19 َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّ

وجه الداللة يف األية األوىل )آية الحديد( واضح.

ويف آيتي التوبة والنساء أن القاعد عن الجهاد بالنفس 

غري املتعنّي عليه )الكفايئ( وفاعل األعامل الصالحات 

الكبرية كسقاية الحاج وعامرة املسجد الحرام ونحوها، 

قد يكونون مشاركني يف املرشوع الجهادي الكبري لألمة 

بأنواع من املشاركة واملساهمة، وهذا هو الفرض، وهذا 

هو الذي كان عليه حال املسلمني يف عهد النبي صىل 

الله عليه وسلم عندما نزلت هذه اآليات الكرميات، كام 

قال تعاىل : }إذا نصحوا لله ورسوله ما عىل املحسنني 

من سبيل{، كاملساهمة ببعض املال، وبالكلمة والخطابة 

والتحريض والدعاء، واملشورة وغريها، مام يقتضيه قوله 

تعاىل »إذا نصحوا لله ورسوله« ومع ذلك فقد بنّي الله 

تعاىل بالنص الرصيح أنهم ال يساوون املجاهدين وأن 

املجاهدين بأنفسهم خرٌي وأعىل درجة.!

وملا اختصم خالد وعبد الرحمن بن عوف ريض الله عنهام، 

قال النبي صىل الله عليه وسلم : »دعوا يل أصحايب، فوالله 

لو أنفق أحدكم ملء أحٍد ذهبا ما بلغ ُمد أحدهم وال 

نصيفه«، مع أن خالد من أصحاب النبي صىل الله عليه 

وسلم، لكن صحبة عبد الرحمن بن عوف صحبة خاصة 

وأعىل درجة وال يستويان، فانظر يف هذا وتأمله.

وقد قدمت يف الجواب عىل سؤال سابق بعض الكالم 

الذي له عالقة بهذا املوضع، حينام تكلمت عن قيادة 

الجهاد وحملة رايته، ففرق بني َمن سبقوا وقام الجهاد 

عىل أكتافهم وكانوا هم عامد هذا املرشوع، وبهم قام 

بإذن الله، وإليهم فاء الناس، وحول رايتهم التي رفعوها 

اجتمعوا، وبني َمن لحق بهم بعد ذلك وملّا يلحق درجتهم 

يف الصب والثبات والبالء، أو بينهم وبني َمن ساهم 

مساهمة طيبة نشكره عليها، لكنها ال تبئ ذمته، من 

حيث إنه مطلوب منه ما هو أكرث منها، مام يقدر عليه 

ويتعني عليه.

ولهذا عندما يقول قائل : الكل مساهم يف الجهاد، 

الشخص املجاهد يف امليدان بنفسه وماله، والشخص 

الداعم مباله وهو جالس يف بيته وبني عياله، والعامل الذي 

يدعو الناس إىل الخري ويعلمهم الدين، وكذا وكذا...!

نقول له : نعم ال شك أن كل هذه مساهامت مشكورة 

يف الجهاد والعمل الصالح، لكن }ال يستوون{، ثم لو كان 

الشخص مثال مطلوباً منه النفرُي إىل الجهاد بعينه، لسبٍب 

من أسباب التعنّي، فجلس يف بيته وقال : أنا أعلم الناس 

أحكام الرشع وأدعوهم إىل الخري عن طريق الكتابة يف 

االنرتنت والدروس يف البالتوك مثال، فهذا مساهم من 

وجٍه، لكنه مقرص من وجٍه أظهر وأعظم، ونحن نشكر 

مساهمته، لكننا أيضا نلومه عىل تقصريه ونحاول أن نأخذ 

عىل يديه وننكر عليه تقصريه الذي هو هنا ترُك واجٍب 

متعنّي عليه )ألننا افرتضنا هنا يف مثالنا أنه تعنّي عليه 

النفري(، فهذا ال ينبغي أن يقال إنه مساهم يف الجهاد 

هكذا بإطالق، وأن الجميع مشارك يف هذا املرشوع، عىل 

معنى إلغاء الفوارق..! 

هذا خطري جدا، وال ميكن أن يقبل وسيصطدم قائله 

بحواجز الرشع والقدر.!!

كل هذا طبعا عىل فرض أن هذا العامل أو طالب العلم 

الذي مثلنا به وقلنا إن النفري إىل الجهاد تعنّي عليه 

بحسب النظر الفقهي، ثم مل ينفر وقال : أنا أجلس يف 

بلدي وبيتي وبني أهيل وعيايل، ويكفي أن أساهم يف 

نرش العلم والكتب وإعطاء الدروس والكتابة يف االنرتنت، 

أقول هذا كله عىل فرض أنه معاوٌن عىل الجهاد نارٌص 

للمجاهدين، مؤّيد لهم واقٌف معهم، يعني أنه : )ناِصٌح 

لله ورسوله(، أما إذا كان من النوع املعارض للمجاهدين 

ومرشوعهم، ويراه ضياعاً ويصّد عنه مبا ميلك من قوة 

يف الدعوة والعلم والدروس والكتابة، وينّفـرالناس عن 

املجاهدين...إلخ فكيف يقال إنه مساهٌم يف مرشوع 

الجهاد الذي هو مرشوع األمة؟ بل هذا والله معارض 

لهذا املرشوع خصٌم وحرٌب له.!

نسأل الله السالمة ، ونعوذ بالله من الخذالن.

أرجو أن أكون قد ساهمُت يف توضيح الفكرة نوع 

توضيح، والله املوفق.

مركز اليقين :  لكن في هذا اإلطار هناك َمن يتهم 
لنقل  أو  الجهادية،  السلفية  تيار  سيما  -وال  المجاهدين 

تيار القاعدة- بأنهم منحصرون على معتنقي منهجهم، و 

يستعدون عليهم أهل المناهج و اإليديولوجيات األخرى، 

تحييد  يجيدون  وال  عليهم  الجبهات  فتح  من  فيكثرون 

المصالح  مسألة  في  جيداً  النظر  يحققون  وال  الخصوم، 

والمفاسد وموازينها، ما تعليقكم على هذه االتهامات؟!

الشيخ عطية الله : والله يا أخي أعتقد أن هذا الكالم 

فيه ظلم وبغي عىل اإلخوة املجاهدين من القاعدة وَمن 

سار عىل نفس خطهم من أهل الجهاد، بل أنا والله أؤكد 

لك أن اإلخوة املجاهدين هم أساتذة تحييد الخصوم، 

وهم من أفهم الناس لهذه املسائل : محاولة تحييد ما 

استطاعوا من الخصوم واألعداء، والتحكم يف املقدار 

املناسب من الجبهات املفتوحة، وإغالق ما يلزم إغالقه، 

وتحقيق النظر يف موازين املصالح والفاسد، هذه األشياء 

هي من صميم فقه اإلخوة املجاهدين وهم من أعرف 

الناس بها وأفقههم فيها، وإمنا يجهل هذا من يجهلهم، 

والله خلق الناس أطواراً.!

ولكن هي غالبا طبيعة املتفرج عىل الشخص العامل يف 

امليدان، ونشبهها دامئا بحال املتفرج عىل العبني مهرة 
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يلعبون الكرة مثال، فهو يرى أخطاءهم وفشلهم يف 

تسجيل األهداف، فيظل ينكر عليهم ورمبا سّبهم كام هو 

مشاهد كثريا من أهلها فعال، عافنا الله وإياكم، لكن لو 

هو دخل امليدان ملا استطاع أن يفعل عرش معشار ما 

فعلوا هم.!

وقد سمعُت يف كلمة أخينا القائد أيب حمزة املهاجر 

)وزير الحرب يف دول العراق اإلسالمية اآلن( سمعُت يف 

خطابه األخري الذي صدر يف شهر ربيع اآلخر من هذه 

السنة 1428هـ بعنوان )قل موتوا بغيظكم( عبارة يقول 

فيها : »....وليس كام يظن البعض أننا ال نفقه تحييد 

الخصوم«اهـ فوالله لقد شعرت باملرارة  والحزن يقطر 

من هذه العبارة..!

ألن هذه الكلمة قيلت وتقال دامئا من كثري من الناس، 

وهي محزنة ومؤذية جدا، لكن أكرث الناس ال يعلمون.

لو كان املجاهدون ال يحسنون تحييد الخصوم وال 

يعرفون فن التحكم يف فتح وإغالق الجبهات لرأيت شيئا 

من الفوىض واالنفالت مل يستطع معه أحد جهاداً..!

إذا كان املجاهدون ال يعرفون هذه األشياء وال يبالون 

مبوازين املصالح واملفاسد وال يفقهونها ملاذا مل يشعلوا 

الحرب يف الشام، ويف بلدان الخليج، ويف كثري من البلدان، 

وملاذا مل يرضبوا الصني والهند ومل يعلنوا الحرب عىل 

باكستان، وانظر كيف يحّيدون الجيش الباكستاين يف 

وزيرستان، وانظر كيف حيدوا إيران وسكتوا عنها طويال 

وصبوا عىل هذا السكوت والقوا فيه األذى..! 

وانظر كيف يسكتون عىل كثري ممن يؤذيهم ممن ينَسُب 

إىل العلم والدعوة والكتابة والقلم، ومل يشأؤوا أن يرّدوا 

عليه أو يفتحوا جبهات معه ومع غريه، محافظة عىل 

طاقاتهم واستثامراً لها يف أوجه الخري.!

وغري هذا الكثري الكثري من مناحي النظر التي توّسع 

أفق اإلنساَن، فينبغي له أن يتأملها، وكام قيل املتشائم 

ينظر إىل نصف الكأس الفارغة، ويقول الكأس نصفه 

فارغ، واملتفائل يقول : مآلٌن إىل النصف، وهام يف املعنى 

واحد، لكن انظر إىل تركيز كل واحٍد أين، فاملجاهدون 

هذه طريقهم : طريق االبتالء باللوم وكرثة الالمئني، 

وبالخاذلني واملخالفني والناهني عن الجهاد رأساً.! ولهذا 

َها الَِّذيَن  تجد هذا مشاراً إليه يف القرآن بوضوح : }َيا أَيُّ

آَمُنواْ َمن َيرَْتدَّ ِمنُكْم َعن ِديِنِه َفَسْوَف َيأيِْت الّلُه ِبَقْوٍم 

ُهْم َوُيِحبُّوَنُه أَِذلٍَّة َعىَل اْلُمْؤِمِننَي أَِعزٍَّة َعىَل اْلَكاِفِريَن  ُيِحبُّ

ُيَجاِهُدوَن يِف َسِبيِل الّلِه َوالَ َيَخاُفوَن لَْوَمَة آلِئٍم َذلَِك َفْضُل 

الّلِه ُيْؤِتيِه َمن َيَشاُء َوالّلُه َواِسٌع َعِليٌم{املائدة54.

 ويف الحديث الصحيح بل املتواتر ، حديث الطائفة 

املنصورة : »ال يرّضهم من خالفهم« و »ال يرّضهم َمن 

خذلهم«، هذه يا أخي الكريم هي من أبرز صفات 

وسامت هذا الطريق، وأبرز صفات وسامت أهله 

املفلحني الفائزين أنهم ماضون يف عزم وثبات ال يلتفتون 

إىل لوم الالمئني وعذل العاذلني، واألمثلة ال تحىص كرثة ملن 

أراد التأمل.

وأنت تقول إن املجاهدين يستعدون أهل املناهج 

األخرى ويفتحون جبهات..!

أنا أقول لك شيئا بسيطا سهال حارضاً : يف العراق، هل 

سمعت يوماً من األيام من اإلخوة يف القاعدة أو يف 

مجلس شورى املجاهدين أو من دولة العراق اإلسالمية 

أنهم نهوا أي إنسان أراد أن يجاهد عن الجهاد، ولو كان 

بعثيا أو قومياً منطلقا من منهج وطني قومّي أريّض، أو 

غريهم؟

هؤالء البعثيون ينشطون يف تشكيالت مقاومة وعمل 

مسلح، هل أحٌد منعهم أو أنكر عليهم مقاومتهم أو وقف 

يف طريقهم واشتغل بهم وفتح معهم جبهاٍت؟ يا رجل 

اتقوا الله، هل يفعل هذا عاقل فضال عن أهل الفقه يف 

الجهاد والخبات الطويلة املرتاكمة الذين محصتهم املحن 

وصهرتهم التجارب..؟!

وهؤالء الصوفية وأهل الطرق يجاهدون ويقاومون ، هل 

منعهم أحٌد وجعلهم شغله الشاغل؟

كل َمن يريد أن يرضب العدو وينيك فيه، فليتفضل 

مشكوراً، بل نحن نشجعه.

لكن كل ذلك أيضا هو خاضع لقانون املصالح واملفاسد 

الذي يحّب كثري من الناس الدندنة حوله وُيولَع به، 

ومتغرٌي الحكم فيه من مرحلة إىل مرحلة، ومن حالة إىل 

حالة، واملجاهدون هم من أعرف الناس بذلك، ولكن أكرث 

الناس ال يعلمون.!

وانظر كيف عامل املجاهدون الشيخ عبد الله الجنايب 

وأمثاله الكثري.

واملفارقة أن الخصوم يتهمون املجاهدين بأنهم ال يبالون 

مبوازين املصالح واملفاسد وال يفقهونها، وينسبونهم إىل 

»الَحرْفية« وقلة الفقه وعدم املعرفة باألقسام واألنواع 

وما إىل ذلك، وعندما يأيت املجاهدون ويقولون يف مرحلة 

ما : إن النظر إىل مصلحة اإلسالم واملسلمني تقتيض أن 

مننع أمثال هؤالء البعثيني واملتسّلقني من أن يحصدوا 

مثرة الجهاد، وأنه يجب أن نتصّدى لهم، يقولون )أولئك 

الخصوم( : انظروا كيف ُيشعلون فتنة.!!

فالله املستعان، واملجاهدون لهم الله تعاىل، وهذه 

طريقهم كام قلت لك، طريق الصب عىل األذى ولوم 

الالمئني، ولوال ذلك ملا قام جهاٌد أصال وال ُرِفعْت راية، وال 

كان الزرقاوي وال غريُه، ولكن هو نرُص الله وتأييده ألهل 

الحق والصب، والحمد لله رب العاملني.

الجنابي،  الشيخ  ذكر  على  نعم،   : اليقين  مركز 
فهناك من ذكر أن الشيخ أبا مصعب الزرقاوي رحمه الله 

قد زكى الجنابي وأن أبا أنس الشامي قد قبل رأسه.!

الشيخ عطية الله : أخي الكريم ، قضية التزكية هذه من 

أعوص القضايا يف العمل السيايس والجهادي والدعوي، 

وفيها تجارب قاسية.

املشكلة أنك أنت حينام تريد أحيانا أن تتألف بعض 

الناس وتكسبهم بيشء من الكلمة الطيبة، وبعض الثناء 

املقتصد، وتسمعهم شيئا من الفخر الذي يحّبونه، 

وتتلطف معهم وتطيب خواطرهم، وتستشريهم، وتكّب 

بهم.. حينام تفعل ذلك أحيانا مع بعض الناس، ُيقال : ها 

قد زكاه، ومدحه وأثنى عليه، وأحيانا يصري هذا التعامل 

نفسه فتنة عىل ذلك الشخص املعمول به، فيظن نفسه 

شيئا فعال، ويظن أنه ما شاوروه )املجاهدون( إال ألنه 

مستحق لذلك لذاته، وألنه رقٌم صعٌب ال ميكنهم تجاوزه، 

وأنه وأنه..! فهذا مورد فتنة ، ومجرّب والتجارب فيه 

كثرية، ونفوس البرش وألوانها ال يحيط بها إال الذي خلقها 

عز وجل، وفيها عجائب.

فأنت يف حالة تستدعي توازناً واحتياطا وحسابات دقيقة 

جدا، يعني أنت بتعبري صحفي : متيش يف حقل ألغام، 

بالفعل.

وأنت يف وسط قوم يحّبون اللوم ، ويلومون عىل كل 

يشء..!

إذا فعلت شيئا قالوا : مل فعله، وإن مل تفعله قالوا : هال 

فعله ، ملَ مل يفعله.!!

الشيخ الجنايب، أنا ال أعرفه وال أستطيع تقويم الرجل 

بشكل كامل، وال أريد أن أتكلم عليه، وإن كان لقاؤه 

الشهر املايض مع قناة الجزيرة كان فيه دالالت سلبية..!

مام عرفناه عن الشيخ الجنايب أنه شيخ متصّوف منتسٌب 

إىل إحدى الطرق الصوفية، وأنه من أهل الفلوجة، وأنه 

شارك يف الجهاد جزاه الله خريا، وجاهد مع أهل الفلوجة 

ومع عموم املجاهدين يف معركتي الفلوجة.

وكان الشيخ أبو مصعب يتألفه ويبعث له اإلخوة وهو 

رحمه الله تعاىل كام كتب يف بعض رسائله لبعض إخوانه 

هو الذي اقرتح عىل اإلخوة إدخال الشيخ يف مجلس 

شورى املجاهدين ساعتها، ثم توليته إدارة املجلس، ملا 

رأى رحمه الله من الخري يف ذلك والتألف له وللناس 

واجتامع الناس عىل الجهاد، وهذا من السياسة الحكيمة، 

وكان الشيخ أبو أنس يحسن إىل الشيخ الجنايب ويحرتمه 

ويكب به، أيضا كل ذلك تألفا له، وقّبل رأسه يف بعض 

املرات، توقريا لشيبته يف اإلسالم، ولجهاده عىل هذه السن، 

وهذا االنتساب إىل املشيخة والعلم، كل ذلك مع علم 

اإلخوة : الشيخ أبو مصعب رحمه الله والشيخ أبو أنس 

وإخوانهم بأن الجنايب صويّف وعنده من ضالل الصوفية 

بحسب ما عنده، هم يعرفون هذا جيدا، ويعرفون ما 

فيه من نقص، لكن اقتىض فقه املرحلة السكوت عن هذا 

واإلغضاء عن إثارته، وعدم جعله سبيال لالفرتاق والتنازع، 

وأن مبتدعا مجاهدا خرٌي من رجل سليم االعتقاد نظرياً 

لكنه تارٌك للجهاد الواجِب املتعنّي باإلجامع ساعتها عىل 

أهل الفلوجة وما حولها ومن حرض القتاَل وأمكنه الغوُث 

، فهذا التارك للجهاد املتعني عليه فاسٌق، بخالف األول، 

فإنه قد يكون معذوراً أصال، وميكن تأخريالكالم معه إن 

ًظن أن الكالم مفسدة اآلن، وهكذا. 

فهذا هو الذي حصل.

وهذا يدلك عىل جوانب من فقه اإلخوة املجاهدين، 

ومثال ُيٍساق للذين يكرثون من اللوم والقول بأن 

املجاهدين ال يحسنون تحييد الخصوم ويكرثون من فتح 
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الجبهات وال يعرفون كيف يستوعبون الناَس.

والله املستعان.

وعىل كل حال فإن هذا الحق واملنهج اإلسالمي الشامل 

املتكامل الذي عليه املجاهدون هو منهج اإلسالم 

والفطرة، وهو أحق ما اجتمع عليه أهل اإلسالم، الذين 

فيهم الخري ومل تفسد فطرهم، وهو يجمع الطّيبني 

الخرّيين ألن البلد الطيب يخُرج نباُته بإذن ربه أي طّيباً، 

والخري يأيت بالخرّيين ويأيت إليه الخرّيون أهل الخري، 

وهكذا املناهج الضالة يأيت إليها أشباهها، والبلد الذي 

خبث ال يخُرج نباته إن خرج إال نكداً، واملزّوق يأتيه أهل 

التزويق والزخرف..! قال الله تعاىل : }فإنكم وما تعبدون 

ما أنتم عليه بفاتنني إال َمن هو صاِل الجحيم{.

فكيف يقال إن هذا املنهج الذي عليه املجاهدون ال 

يستوعب الناس وال يجمعهم، بل هو أحق ما جمع الناس 

واستوعبهم عىل عالتهم وعىل قصورهم ونقصهم، عىل حد 

التوجيه القرآين العظيم : }خذ العفو وامْر بالعرف وأعرض 

عن الجاهلني{. لكن لكل يشء حدوٌد، فام دام اإلنسان 

مسلاًم فهو أخ يجب له حق الوالء والنرصة وإن كان 

مقرصا أو فاسقا عمليا أو اعتقاديا، 

لكن كام قلنا من قبل : هذا لوٌن 

والسامح له بسهولة أن يتوىل القيادة 

إذا جاء يزاِحم عليها، لوٌن آخر..!

أيضا مبناسبة الكالم عىل التزكية 

وفقهها وتجاربها، البد من التذكري 

دامئا بأن املدار يف تزكية أي إنسان 

أو جامعة هو العمل وليس مجرد القول فقط ، نعم 

القول مطلوب، وهو املعّبُ األول والرسيع عن اإلنسان أو 

الجامعة، لكن عندما نسمع القول الحسن، البد أن نقف 

وننتظر قليال ونقول : قد سمعنا قولكم وهو قول حسٌن، 

فسرنى فعلكم..!

هذه قاعدة مهمة جدا، والخطأ فيها مكّلف وال سيام 

للكباء الذين يسمع الناس تزكياتهم من علامء أو قيادات 

وزعامات سياسية واجتامعية.

وهذه القاعدة مدلول عليها يف الكتاب والسنة، ودلت 

عليها التجارب واتفق عليها العقالء كافرهم ومسلمهم.

ففي كتاب الله من أدلتها الكثري ويف السنة والسرية 

النبوية وسري أهل العلم والجهاد من األمئة يف الدين 

والقدوات والقادات الصالحني عىل مر التاريخ، وحتى عند 

أهل العقل والتجارب من الكفار.

قال الله تعاىل : }قل إن كنتم تحّبون الله فاتبعوين{ 

وقال : }أحِسَب الناُس أن ُيرتكوا أن يقولوا آمنا وهم ال 

ُيفتنون{اآلية، وقال عز وجل : }ولنبلوّنكم حتى نعلم 

املجاهدين منكم والصابرين ونبلَو أخباركم{ وقال : 

}ما كان الله ليذر املؤمنني عىل ما أنتم عليه حتى مييز 

الخبيث من الطيب{اآلية.

ويف الحديث الذي يف الرتمذي –إن صّح- : »قد قالها 

الناُس ثم كفر أكرثهم«، لكنه ضعيف اإلسناد، وقد أشار 

الرتمذي نفسه إىل تضعيفه، والله أعلم.

وقال الصحابة والتابعون : إذا أعجبك كالُم أحٍد، فتأن 

حتى تنظر يف عمله فإن وافق فعله قوله فذاك وإال 

فدعه.

كام قال ابن مسعود : إن الناَس قد أحسنوا القوَل كلهم، 

فمن وافق قوله فعله فذلك الذي أصاب حظه، وَمن 

خالَف قوله فعله فإمنا يوّبخ نفَسـه.

وكالمهم يف هذا كثري جدا لو تتبعناه.

ومعلوٌم كالم سيدنا عمر ريض الله عنه يف مسألة تزكية 

الشاهد حني قال ملن زىك شاهداً : »أهو جارُك األدىن الذي 

تعرف مدخله ومخرجه، أو سافرَت معه فعرفته ]ألن 

السفر يظهر حقيقة اإلنسان غالبا[، أو عاملته بالدرهم 

والدينار«. يعني االبتالء واالختبارات من خالل العمل 

واملعاملة وطول العرشة والصحبة.

واملقصود أن التزكية ال يقترَص فيها عىل القول، بل البد 

من النظر يف العمل وانتظار التجارب ووضع اإلنسان عىل 

املحكات، واملعارشة لإلنسان والخبة به، وعندما نعّب 

بالخبة فإنك البد أن تالحظ أن معنى الخبة يدور حول 

املعرفة ببواطن األمور، وبواطن أمور اإلنسان إمنا تبنُي 

للمخالط له املجرب املعارش القريب الذي باله وعرفه ليال 

ونهاراً ويف الرساء والرضاء وسائر األحوال.

ولهذا عندما نرى مناهج الجامعات املكتوبة مثال، فكثرٌي 

منها حسٌن طيٌب يف ظاهره، قد يعجبك بل قد يسحرُك 

وتجد فيه إتقانا وحسن تقسيم وتنويع، ورضباً عىل أوتار 

حّساسة ونفوذاً من خالل مسام الوعي والالوعي، وذكاء 

وأملعّية وأدباً جّمـاً، فهذا جيد ، لكن ال تترّسع يف تزكيتهم 

والثناء عليهم والشهادة لهم، حتى ترى العمَل وتخُبَ 

الحقيقة وراء هذا القول الجميل.

هذا من األهمية مبكاٍن االنتباه له، والله ويّل التوفيق.

الله على  مّن  أن  بعد  اآلن  :  حسناً،  اليقين  مركز 
العراق  في  األمريكي  المشروع  بإفشال  المجاهدين 

وأفغانستان، وبعد أن تحولت جبال أفغانستان وصحارى 

العراق الى مقابر للغزاة، ما هي الخيارات المتاحه أمام 

أمريكا اآلن؟

الشيخ عطية الله : نسأل الله العيّل الكبري أن يخّيبهم وأن 

يجعل كيدهم يف تضليل، وأن يجعل تدبريهم تدمريَهم.

أوال، البد أن نعرف أن الغزاة الصليبيني يتجّلدون 

ويصابرون، ويحاولون بكل سبيل، وهم ُيعانون يف ذلك 

معاناة كبري وقاسية، ويأملون جدا، ويصابرون ويتجّلدون 

أيضا، وقد أمرنا ربنا عز وجل أن نصابرَهم ونغلبهم بالصب 

}يا أيها الذين آمنوا اصبوا وصابروا ورابطوا واتقوا الله 

لعلكم تفلحون{ الحظ الفرق بيننا وبينهم تقريبا هو 

كله يف كلمة »واتقوا الله« ، هذا هو الفرق، فهم يصبون 

ويصابرون، وعلينا أن نتحداهم بالصب ونغلبهم، وهو 

معنى املصاَبرَة، يقال : صاَبرَه فصَبَه أي غلبه بالصب، 

وكذا املرابطة وهي املداومة عىل لزوم العمل وهي هنا 

القتال والجهاد، هم كذلك يرابطون يف سبيل أهوائهم ويف 

سبيل الطاغوت، فلم يبَق فرق إال أننا نحن أهل التقوى 

لله عز وجل، أهل التوحيد والعبادة الخالصة للباري 

سبحانه وتعاىل الذي له األسامء الحسنى والصفات العال، 

نحبه ونخافه ونرجوه، ونتذلل له ونعبده وحده ال رشيك 

له، ونتبع رسله ونعمل برشعه ونقاتل يف سبيله وابتغاء 

مرضاته وفضله.

أما هم فخلّيون من هذا كله، هم عبدة الطاغوت 

واألهواء والشهوات والشيطان.

وكام قال الله تعاىل يف اآلية األخرى : }إن تكونوا تأملون 

فإنهم يأملون كام تأملون وترجون من 

الله ما ال َيرْجون{.

فهذا هو الفرق؛ نحن نغلبهم 

بالتقوى والعمل الصالح، ورجاء ما 

عند الله تعاىل من الثواب واألجر 

العظيم وحسن العاقبة، هذا هو 

أساس الفرق بيننا وبينهم. 

والنرص هو مع الصب ومع الحق، 

فإن اجتمعا )الحُق والصُب( تم النرُص وحسنت العاقبة، 

وان افرتقا كانت الغلبة للصب غالباً، لكن تكون العاقبة 

للحق.

هذا املفهوم مهٌم جدا التأمل فيه، ونسأل الله أن ييرس 

موضعا آخر لرشحه جيدا.

فاآلن األمريكان وأولياؤهم بعد أن أيقنوا بفشلهم يف 

العراق خصوصا، وأفغانستان عىل الطريق إن شاء الله، 

هم اآلن يف تدارس وتفكري وتخطيط ومكر منصّب عىل 

كيفية الخروج بأقل خسائر لهم، وأن ال يبدوا أمام الدنيا 

يف صورة املنهزمني الفاشلني الخائبني، وأن يعلقوا فشلهم 

عىل شامعة مناسبة، وأن ال يكون فشلهم نجاحاً ألعدائهم 

وعىل رأسهم املجاهدون، ثم القوى األخرى اإلقليمية 

التي هي عدّو لهم ولو مؤقتنا، واملقصود هنا إيران، وهم 

مشغولون جدا بضامن أن من يعقبهم يكون ولّيـاً لهم 

مرضّيا عندهم، أو عىل األقل ال يكون خطراً عليهم كام 

أرشنا.

وهم يف هذا السبيل ُيـَتـوّقع منهم أي يشء..!

وباألمس قرأنا تقارير يف الصحف عن إمكانية تسليح 

األمريكان لطوائف من سنة العراق، وإمكانية أن يكون 

خيار زيادة إشعال الحرب األهلية يف العراق جزءاً من 
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نحن نغلبهم بالتقوى والعمل الصالح، ورجاء ما عند 

الله تعاىل من الثواب واألجر العظيم وحسن العاقبة، 

هذا هو أساس الفرق بيننا وبينهم. 



الحل بالنسبة لهم، وغري ذلك، والله تعاىل لهم باملرصاد، 

وهم يحاولون ويجّربون ولكنهم –من مكر الله بهم- 

يتخّبطون وال يدرون ما يفعلون.!

ورضبة أمريكية إرسائيلية إليران، مع إمكان التحالف مع 

قوى أخرى كثرية مبا فيها الدول العربية املجاورة، كل هذا 

وارد وبقوة، ومن أكب دواعيه مع امللف النووي : الخوف 

من تحّول الفشل األمرييك يف العراق إىل هدية عىل طبق 

من ذهب لإليرانيني.!!

ومن أهم عنارص املكر الخبيث الذي ميكرونه هو السعي 

بشتى الطرق إىل إشعال الخالفات وإحداث الشقاقات 

بني صفوف املجاهدين واملقاومني، وبينهم وبني الشعب، 

وعندهم يف ذلك وسائل قذرة للغاية ال يتصورها الكثري 

من الناس، لكن علينا أال نغفل عن تاريخ هؤالء الكفرة 

الفجرة العنرصيني أهل الفرعنة والطغيان والعلّو يف 

األرض، تاريخهم يف فيتنام وغريها ويف ساحات كثرية 

دخلوها : العمليات القذرة من قتل للشعب األعزل، 

والرتكيز عىل قتل النساء واألطفال عىل الخصوص، 

وببشاعة، هذه من أهم وأكرث وسائلهم قذارة، حتي ييأس 

الناس ويظلوا يقولون : عيينا وتعبنا، ال نريد إال األمن 

والسالم فقط، ولو تحت حكم اليهود..!!

وبشكل عام انتهاجهم سياسة أشبه بسياسة األرض 

املحروقة، سياسة التدمري العشوايئ للبنية التحتية ولكل 

مصالح الناس، وحتى للمساجد وغريها، واإلفساد يف 

األرض، والعمليات القذرة عموماً املقصود بها إحداث أكب 

قدر من اإلحباط واليأس والقنوط والفوىض.!

ورشاء الذمم واصطناع األولياء والعمالء، وبذل األموال 

الطائلة يف ذلك.

هذا غري الطرق الخفية واملكر الدقيق يف إيقاع الفتنة بني 

أهل الحق، املؤمنني أهل التوحيد، بإغراءات وتفضيالت 

وحتى دعٍم خفّي، وغري ذلك، فمكرُهم كـّبـار، وقد قرَئ 

: }وإن كان مكرُهم لَتزوُل منه الجبال{ بفتح الالم ورفع 

الفعل، وهي قراءة الكسايّئ رحمه الله. 

ولكن نحن نقول كام علمنا الله : }وميكرون وميكر الله 

والله خرُي املاكرين{ }إن ينرصكم الله فال غالَب لكم 

وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينرصكم من بعده وعىل 

الله فليتوكل املؤمنون{ }وَمن يعتصم بالله فقد هدَي 

إىل رصاٍط مستقيم{ }والله غالٌب عىل أمره ولكن أكرث 

الناس ال يعلمون{ }إن الله مع الذين اتقوا والذين هم 

محسنون{.

عن   : آخر  شيء  عن  تحدثنا  إذا    : اليقين  مركز 
وقود  هم  الذين  الشباب  من  وخاصة  الجهاد،  أنصار 

االنترنت  على  المنتديات  أخذنا  ولو  إنسانية،  حركة  أي 

نموذجاً، فإننا نشاهد بعض السلوكيات واألخالقيات التي 

يصفها البعض بالمنفرة، كالشدة والحدة في الخطاب و 

تكفير أو تبديع وتفسيق المخالف في كثير من األحيان 

بعض  إلى رمي  البعض  بل حتى وصل  بدون وجه حق، 

باز لعدم مفاصلته  بالعظائم كالشيخ بن  الفقهية  الرموز 

ضد  ووقوفه  الحرمين  بالد  طاغوت  أنه  يعتقدون  لما 

كامال  الله  بشرع  تحكم  ال  التي  الدولة  مع  المجاهدين 

وتوالي الصليبيين؟

الشيخ عطية الله : لألسف هذا يشء موجود، وهو من 

جملة البالء والنقص والقصور والخلل املوجود فينا نحن 

املسلمني عموماً، وهذا ليس محصورا يف شباب الجهاد 

أو أنصار الجهاد كام نسميهم، بل هو موجود يف كل 

الطوائف والبيئات الدعوية والسياسية واالجتامعية، مقّل 

ومستكرث، وأنت ترى عىل سبيل املثال بعض ساحات 

الدعوة واالنتساب للمشايخ، وتعرف أحوالهم وبعضها 

أسوأ بكثري مام تذكر عن الشباب املنارص للجهاد يف 

املنتديات.. لكن عىل كل حال الخطأ البد أن ينكر ممن 

كان وُيعالج ويؤخذ عىل أيدي أصحابه، والبد من بذل 

الجهود املستمرة والدامئة للرتبية والتعليم والتفقيه يف 

الدين والتقويم للسلوك ونرش اآلداب والقدوات الصالحة 

وإبرازها، وقمع املفسدين.!

املشكلة أخي الكريم يف املنتديات وعامل االنرتنت أنك 

ال تعرف أكرث الناس الذي يكتبون، أنت بالفعل يف عامل 

افرتايض كام يقول بعض اإلخوة ويف دنيا أشباح، أعني 

أنها مليئة باألشباح، فاملشكلة هي يف املندسني الذي ال 

تعرفهم أنت وال أنا وال أحد، ويصعب القضاء عليهم يف 

أي منتدى أو ساحة حوار وكتابة، املنتديات أحيانا أنا 

أشبهها باألسواق، أسواق العرب ونحوها مام كان عندهم 

منباً للكالم والخطابة، وكساحة الطرف األغر اليوم يف 

لندن مثال، أي شخص يستطيع أن يدخل ويتكلم، الناس 

تقرأ أو ال تقرأ ، ترد أو ال ترد بحسب عوامل متعددة، 

الطيب يتميز وينعرف مع طول الوقت وال ميكن أن 

يخفى يف العادة، والرشير أيضا يتبني، وهكذا مع طول 

الوقت تعرف منازل الناس الكتاب واملتحدثني، لكن 

َمن يريد أن ينافق ويعمل عمال منظام بإمكانه، وقد 

كشف اإلخوة يف بعض الساحات اإلعالمية شبكات من 

املندسني الذين يشتغلون شغال مبمجاً عىل وفق أجندة 

مدروسة متكاملة، هناك مؤسسات طاغوتية متفرغة 

وراصدة ألموال ورجال ومكاتب مجهزة وإمكانات عالية 

وظيفتها فقط الحرب اإلعالمية والنفسية والتشويش 

واإلفساد وبث األخالق الرذيلة والدعوة إىل الرش وإيقاع 

العداوة والبغضاء بني املؤمنني، والتشكيك يف الدين 

وأهله ومحاربة املجاهدين وجهادهم والطعن فيهم ويف 

العلامء بطرق متعددة بارزة وخفية وتشويههم وتشويه 

جهادهم...!

فأنت عندما تقول يل املنتديات فيها كذا، أقول : نعم فيها 

، ولكن َمن هؤالء؟

املقصود أنه يف كثري من الحاالت يصعب معرفة الطيب 

الذي أخطأ وفيه سوء خلق مثال يحتاج إىل تقويم وينفع 

معه التأديب، وبني الخبيث النجس أصال الذي ال ينفع 

فيه تطهري..!

فهذه نقطة مهمة.

والحقيقة عامل النت اليوم أنا أتوقع أنه يحتاج إىل أن 

تنضج الكثري من أحكامه وفقهه مع الوقت، إذا بقي 

هناك وقت أصال، ولعل األمَر أعجُل من ذلك، والله أعلم 

وإليه املآب، لكن املقصود أنه عامل جديد علينا بالعموم، 

وأنا كنت أتأمل يف بعض الوقت يف مسألة األسامء 

التي يستعملها كتاب النت، فرأيُت التسمية بالجملة 

الفعلية واالسمية وبشبه الجملة، وأمناط مختلفة من 

املعاين واالختيارات، فقلت يف نفيس سبحان الله، عندما 

كنا ندرس النحو أيام الطلب كان الرشاح يقولون إن 

النحاة وإن أجازوا التسمية بالجملة االسمية، إال أن هذا 

مبناه عىل القياس )أي عىل التسمي بالفعلية( وهو غري 

مسموع، أي أنه مل ينقل عن العرب التسمي باالسمية 

وكل ما نقل يف استعامل الجملة علاًم عىل شخص أمثلته 

كلها من الجملة الفعلية كتأبط رشا، وشاب قرناها، 

ونحوها، لكن اليوم يف عامل النت رأينا كل يشء.!

هذه فقط لطيفة للتأمل.

ونرجع إىل أصل الكالم، فالحاصل أن هناك بال شك الكثري 

من األخطاء والخلل والنقص يف شباب املسملني من الجهة 

الرتبوية، يحتاج إىل أن تتظافر الجهود إلصالحه وتقوميه، 

والخرّي الصالح الذي يقبل الخرَي ينصلح مع الوقت، والله 

املوفق.

األسباب لكثري من تلك املشكالت هي أسباب متعددة ، 

منها تفاوت درجات الناس، ففيهم العامل وطالب العلم 

وفيهم الجاهل، والجّهال أنواٌع، وفيهم الحسن الخلق 

وفيهم ضّده، وفيهم الصغري وفيهم الكبري املجرب، والعاقل 

والقليل العقل، كل هذا موجود وغريه، ومنها الخلل 

الفقهي والعلمي والفوىض العلمية والفكرية، واالختالفات 

املذهبية وما يصاحبها عادة من أدواء التعّصب للجامعات 

وللمشايخ واملدارس، بل وللبالد واألجناس واألقوام، وكل 

األمراض موجودة ال تستغرب، وما هذه املنتديات عىل 

النت إال انعكاس لحالنا نحن كأمة بصفة عامة.

والتعامل مع هذا العامل املختلط يحتاج إىل حكمة وبصرية 

وقوة شخصية، وسعة أفق.

وَمن يطلب الخري يجده، وَمن يبحث عن الرش لن يعدمه.

وأما أن هذه األخطاء تحسب عىل أهل الجهاد أو غريهم 

فهذا من الظلم والحكم بالباطل، وال تحسب عىل العلامء 

وال الدعاة، مبجرد أن املتعصبني لهم قالوا وفعلوا وأساؤوا، 

بل إمنا يحاسب اإلنسان ويؤاخذ عىل فعله وكسبه، وكيف 

يؤاخذ عامل أو قائد أو املجاهدون عموماً كجامعة وطائفة 

يف األمة من خيار طوائفها وهي تنكر كل ذلك وتفّصل 

يف أحكامه وتبنّي حيث عّنت املناسبة، ومبادي أخالقهم 

وفقههم ودينهم معروفة مبذولة للباحثني والناظرين.؟!

والله أعلم.

ونصيحتي لكل أخ طيب يريد أن يستفيد من مطالعة 

النت واملشاركة يف املنتديات الحوارية، أن يبحث عن 

الخري وأهله ويبحث عن املفيد له املناسب ملستواه 

وتخصصه وإمكاناته، وإن أشكل عليه يشء استشار إخوانه 

وَمن حوله من العقالء الناصحني، ولن يعدم اإلنسان 

الباحث عن الخري َمن يعينه ويشاور عليه، ويبتعد عن 
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مواطن تضييع الوقت، وليعلم أن كاًل ميرّسٌ ملا خلق له، 

وليهّون عليه، وال يحزن لكرثة ما يراه من الرش، فإن بإزائه 

خريا كثريا ملن أراد الخري. 

وأذكر أنني مرة كنت مع أحد اإلخوة الطيبني من أصحايب 

وقد ذهب بعدها إىل أرض الجهاد واستشهد رحمه الله، 

كان حديث عهد باالنرتنت فجاء يتصفح أحد املنتديات 

اإلسالمية الحوارية، فوقع عىل بعض املواضيع السيئة 

التي تطعن يف الجهاد واملجاهدين ومواضيع أخرى فيها 

عراكات تافهة وسب وشتم، فقال يل هذه منتديات 

فاسدة ال خري فيها أو كلمة نحوها، فقلت له : إنك كالذي 

دخل بيت قوم فوقع يف زبالتهم..!

الناس  نبخس  لن  شيخ  يا  طبعا    : اليقين  مركز 
أر  لم  قالت  سوءا  رأت  لما  كالتي  نكون  ولن  أشياءهم، 

لهم  المنتديات  هذه  رواد  أن  فأكيد  قط؟  خيرا  منك 

إيجابيات أيضا؟ و نفع لألمة؟

الشيخ عطية الله : بال شك، الخري كثري كام قلنا، والعمل 

الدعوي واإلعالمي اإلسالمي، الجهادي وغريه، أبىل بالء 

حسنا عىل النت بشهادة األعداء، وهذا أمٌر مل يعد خافيا، 

فالنت صارت ساحة حرب حقيقية بني شباب اإلسالم 

وبني أعداء الله، وكم لشباب اإلسالم فيها من صوالت 

وجوالت وانتصارات وإنجازات وكم فتح الله عليهم من 

فتوحات، وكم أغاظوا العدا وفكوا حصاره وأذهبوا عقله 

وأطالوا ليله واستنزفوه وأرعبوه وأمرضوه، وكم نرشوا من 

الخري بالكتابة والصوت والصورة وغريها، من العلم النافع 

والخب الصادق والكلمة الطيبة الهادية إىل سبيل الله، 

فجزاهم الله خريا وبارك الله فيهم وأعىل الله درجتهم يف 

الصالحني.

تنصحهم  التي  األعمال  ما  يعني    : اليقين  مركز 
باالستمرار في فعلها؟ وماذا تنصحهم أن يزيدوه ويركزوا 

عليه إن كان ثمت أفكار مثال؟

الشيخ عطية الله : ليس عندي أفكار محددة، وهي 

ساحة إبداع عىل كل حال، وأظن أن مجال الدعوة ونرص 

الجهاد واملجاهدين والذب عنهم، ونرش العلم النافع 

والخب الصادق، كلها مجاالت واسعة، وهناك أعامل فردية 

وأعامل جامعية تحتاج إىل تعاون وتكامل، فكل ذلك من 

الخري والعمل الصالح.

مثال : تنزيل الصوتيات الدعوية واملرئيات التحريضية 

الجهادية من النت ونرشها عىل أقراص وغريها وبثها يف 

َمن حولك من قومك وأهلك وناسك، هذا عمل يستطيع 

الكثريون القيام به، يف كثري من بالد العامل، نعم يف بعضها 

قد يكون هناك خطر، فال يكلف الله نفسا إال وسعها 

وعىل العاقل أن يحتاط ويجتنب الرش ويطلب السالمة 

والعافية، وال يجازف وال يتهاون، ونرش الكتب والرسائل 

النافعة التي زكاها العلامء املوثوقون والقيادات اإلسالمية 

املوثوقة يف األمة، هذا كله من املتاح للكثريين، والرتكيز 

عىل املنتديات الحوارية العامية ببث املقاالت الدعوية 

املناسبة ونرشها فيهم، ومجادلتهم بالتي هي أحسن، 

وغري ذلك.

املشاركة بالدعوة واملجادلة بالتي هي أحسن يف الحوارات 

وغريها، وعىل اإلنسان أن يقّدم الكلمة الطيبة النافعة 

دامئا، ويجرّب نفسه يف كل مرحلة ويقّومها مع كل تجربة 

خاضها، وعليه أن يحرص أنه يكون اليوَم خرياً من أمِس، 

وغدا خرياً من اليوم، فإن استعان بالله تعاىل وفعل ذلك 

نجح بال شك.!

اللقاء  هذا  ختام  قبل  عطية  شيخ   : اليقين  مركز 
أنَت  هل   : نسألك  اإلعالميين  عادة  ،وعلى  بكم  القصير 

متفائل ومستبشر؟ 

الشيخ عطية الله : الحمد لله، أنا والله مستبرش ومؤمٌل 

الخرَي، ورغم كل الجراح والقراح واآلالم التي تصيب أمتنا 

يف بقاع األرض، فإنني مستبرش ومتفائل فعال، وما ازددُت 

بفضل الله تعاىل مع األيام وطول الطريق وصعوباتها إال 

يقينا وبصرية بفضل الله تعاىل، وإال تفاؤال ورجاًء، والحمد 

لله رب العاملني.

أخي الكريم، إن أمة اإلسالم اليوم يف حالة صحٍو ونهوض 

وقيام، فال خوَف عليها إن شاء الله.

قبل قرنني أو قرن ونصف من اآلن جاء االستعامر الغريب 

اإلسباين والبتغايل والهولندي وغريه، ثم االنجليزي 

والفرنيس واإليطايل، جاءوا إىل إىل أمة اإلسالم ونزلوا أرضها 

وحلوا ديارها فصادفوها أمة قد ماتت تقريبا، يعني هي 

كانت يف حالة تشبه حالة املوت فعال، وكانت يف حالة 

انحطاط ال يعلم مداه إال الله عز وجل، حتى مهام قرأ 

اإلنسان وبحث وحاول أن يستوعب تصّور ذلك االنحطاط 

صُعب عليه تصّورُه!! لقد صادف االستعامر الغريب األمة 

وهي متقهقرة مرتاجعة يف حالة هبوط وسفول وانحطاط 

عىل جميع الُصُعـد، ومع كل ذلك عاىن االستعامر الويالت 

منها، ألنه مبجرد أن دخل ثارت يف األمة الحمية الدينية 

ونخوة الحرية، واستثار االستعامر فيها مكامن الوعي 

املغيب، وبدل أن يقيض عليها صاَر كاملوقظ لها الحاّث 

لها عىل الثورة والنهضة، فقامت حركات الجهاد واملقاومة 

لالستعامر يف كل بلٍد، عىل ما فيها، وأحيا الله بالجهاد 

ما أحيا، والحمد لله، وما أكرث بركات ذلك الجهاد، وإننا 

نرى الكثري من بركاته عيانا اليوم، يف أجيال األمة ونسلها 

الحديث.!

وأما اليوم أخي الكريم فإن االستعامر الجديد والهجمة 

الصليبية الجديدة وإن كانت أقوى هجمة صليبية يف 

التاريخ بالنظر إىل إمكانات العدو املادية والتقنية، فإنه 

-لسوء حظه، ولحسن بالء الله تعاىل عىل أمة اإلسالم- 

صادَف أمة اإلسالم وهي صاحية تتأهب للنهوض، بل 

هي قد قامت بالفعل واستوت قامئة، تنفض عن نفسها 

غبار السنني، وقد دّبت فيها روح الجهاد وأحياها الله 

تعاىل بعد موات }أَومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نوراً 

مييش به يف الناس{ }إذا دعاكم ملا يحييكم{ وهي اليوم 

تزداد كل يوم قوة وصالبة وتكتسب تجربة وخبة، وهي 

اليوم قادرة عىل التصدي للعدو الغازي وقهره ودحره، 

وال يستطيع عدّوها أن ينال منها جرحاً إال وقد نالته من 

سيوفها جراٌح، وال يتمكن من ِغرّة فيها إال وقد تفاجأ مبا 

يسوؤه ويقلب فرحه وبطره عليه ترحاً وكرباً وحزناً دامئا 

وتنغيصا، حتى والله لقد متّنى العدّو الصليبي الغازي أنه 

ما فكر وال قّدر وال دّبر وال وطئ أرض املسلمني..!

فالحمد لله رب العاملني، والله أكب والعاقبة للمتقني.

وإن أمة اإلسالم اليوم يف مرحلة إحداث التوازن مع 

العدّو الكافر الصليبي وغريه، والكفر كله ملة واحدٍة يف 

هذا املعنى، أي يف عداوتهم لإلسالم وأهله ووالء بعضهم 

لبعض }والذين كفروا بعُضهم أولياء بعض إال تفعلوه تكن 

فتنة يف األرض وفساد كبري{، وتتهيأ )أمة اإلسالم( لالنتقال 

إىل مرحلة أخرى متقدمة وهي أن تكون يُدها هي العليا، 

هي التي تغزو وترضب، وهي التي تنال من العدّو، 

مرحلة : »اليوم نغزوهم وال يغزونا«.

بالتأكيد لن تستعجل أمتنا املراحل، وهناك عقبات 

وصعوبات ومشاكل، ولكن الخري غالب، واألمة تتقدم 

وتنضج، كام تحدثنا عن الحركة الجهادية التي هي طليعة 

األمة وجيشها الضارب، وإمنا كُل إنسان يبرص عىل حسب 

ما آتاه الله من قوة البرص.. نسأل الله تعاىل أن يجعلنا 

وإياكم من أهل اليقني، وممن يستمعون القول فيتبعون 

أحسنه.. آمني

التفاؤل  عن  الكالم  وبمناسبة   : اليقين  مركز 
والبشائر، نالحظ على بعض الشباب في الحركة اإلسالمية 

بعض األفكار التي تحتاج إلى وقفة من العلماء والدعاة، 

مثال مسألة : تنزيل أحاديث الفتن والمالحم على الواقع، 

وأحاديث المهدي والرايات السود وغير ذلك، فهل يجوز 

رغم  الراهنة،  األحداث  على  األحاديث  هذه  إسقاط 

بعض  في  ورد  ما  بين  تطابقاً  هناك  أن  أحيانا  يظهر  أنه 

األحاديث وبين بعض األحداث والوقائع الجارية؟

الشيخ عطية الله : بارك الله فيك، هذا سؤال جيد، وهذه 

مسألة ينبغي التفقه فيها واالطالع عىل كالم العلامء 

فيها، وكالمهم رحم الله أحياءهم وأمواتهم مبثوث فيها 

يف كتبهم، وال سيام كتب رشوح الحديث يف أبواب الفنت 

واملالحم وأخبار آخر الزمان وأرشاط الساعة، والكتب 

املؤلفة يف هذا الباب خصوصاً.

ومن أهم ما ينّبه عليه يف هذه املسألة :

التحذير من خطورة تنزيل ما ورد من ذلك يف الكتاب 

العزيز أو يف األخبار الصحيحة عىل الوقائع والحوادث إال 

ببّينة تكون حجة لإلنسان عند ربه، يستطيع أن يتحمل 

املؤمن مسؤولية أن يلقى الله بها، وإال فإن تنزيل األخبار 

الغيبية الواردة يف الكتاب والسنة عىل الوقائع والحوادث 
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واألزمنة واألمكنة هو من التأويل والتفسري لكالم الله 

تعاىل وكالم رسوله صىل الله عليه وسلم ، ومن الفتوى 

والتوقيع عن رب العاملني جل وعال.

فال ينبغي للمسلم أن يقول : هذا الحادث أو الواقعة 

الفالنية يف الزمان أو املكان الفالنيني، هي املقصودة بقول 

الله تعاىل كذا وقول النبي صىل الله عليه وسلم كذا، إال 

بدليل وحجة.

وإذا كانت الدالالت واألمارات قوية ومطمئنة والتطابق 

ظاهراً بني الغيب املخَب عنه يف الكتاب والسنة وبني 

الواقع والحادثة، فلإلنسان إن ظهر له هذا أن يقول : 

لعل هذا هو املراد بقول الله ورسوله كذا وكذا، ويقول 

: يحتمل وميكن وأظن، وليحذر من الجزم، إال بدليل 

كالشمِس يف رابعة النهار.!

فإن اعتصم اإلنسان بهذا األصل والفقه، سلم إن شاء الله 

من القول عىل الله بغري علم، وسلم من االفتتان بسبب 

العجلة والطيش وبناء أحكام واعتقادات واتخاذ قرارات 

عىل أساس موهوم.!

ومام ينّبه عليه أيضا أن الحكم واملقاصد الرشيفة من 

ورود عامة هذه األخبار يف الكتاب والسنة مركبة من 

أشياء :

منها :  التبشري بالخري والنرص لإلسالم واملسلمني، فيظل 

املؤمن مستبرشاً راجيا مستيقنا بوعد الله تعاىل.

ومنها : االختبار واالمتحان للمكلفني، فمنهم من يؤمن 

)يصدق بخب الله تعاىل ويستيقن( ومنهم من يكفر 

ويرّد خب الله تعاىل ورسوله أو يشك فيه، والناس يف ذلك 

درجات ال يحصيها إال عالم الغيبوب عز وجل.

ومنها : الرحمة اللطف اإللهي باملؤمنني يف األزمنة 

املتأخرة وهم يف أحوال الضعف، فإنهم حني تحل 

بهم تلك النوازل املخَب عنها، يعرفون كيف يترصفون 

ويختارون الطريق الصحيح الذي يرضاه رب العاملني.

ومن ضمن الحكم واملقاصد أيضا الفوائُد الحارضة من 

لدن ورود هذا الخب من األخبار يف الكتاب والسنة، 

املوجودة ضمناً، والتي تتمثل يف أحكام رشعية مستفادة، 

كام استفاد الفقهاء من حديث »يوُم كسنة ويوٌم كشهر 

ويوٌم كجمعة وسائر إيامه كأيامكم« كيفية صالة اإلنسان 

يف القطبني الشاميل والجنويب ونحوها، وكام استفادوا 

مرشوعية أن يتصالح املسلمون مع عدّو كافر ويقاتلوا 

معاً عدواً كافراً آخر، من حديث : »تصالحون الروم صلحاً 

آمناً وتغزون أنتم وهم عدّواً من ورائكم...« ، وهذا كثري 

جدا، أعني استفادة األحكام.

واألكرث منه استفادة العب واملواعظ الهادية، فمن يتأمل 

قصة الدجال مثال وما فيها من الفنت والبالء العظيم 

للناس، وكيف أن الناس ينقسمون منهم من يختار آخرته 

ويعتصم بدينه، ومنهم من يختار العاجلة ويبيع دينه، 

رغم وضوح الدجال جدا، لدرجة أنه مكتوب عىل جبهته 

كافر، ورغم قوة بيان النبي صىل الله عليه وسلم بل 

جميع األنبياء قبله لصفاته وتحذيرهم منه، أقول من 

يتأمل هذا فال يستغرب إذا دخل »الدجال« األمرييك 

اليوَم إىل بالد املسلمني )أفغانستان والعراق منوذجان 

حّيان( وعاث فيها ومىض يعُد الناَس وميّنيهم ومعه جنة 

وناٌر، كيف تتسارع الناس إىل متابعته واللحاق بركبه 

واالفتتان مبا يسّميه جنة، ويبيعون دينهم وينسون اآلخرة 

وال ينظرون إليها. 

ال يستغرب اإلنسان ذلك، فإن أكرث الخلق يسقطون عند 

الفنت ويفشلون يف االمتحان..!

وال يقول : هذا بسبب التقصري يف الدعوة ونرش العلم!!

فإن كون أمريكا كفاراً صليبني فجرة فسقة من أخبث 

خلق الله وأظلمهم، غازين لبالد املسلمني، يجب التصدي 

لهم وفق إجامع األمة، والتصّدي لهم ممدوٌح بكل 

املقاييس الطبيعية )الفطرية( والساموية واألرضية، هذا 

يشء من العلم الرضوري الذي ال يحتاج إىل فقهاء يبّينونه 

ويرشحونه، وال ُيقال فيه : الدعوة مقرصة ونحن مقرصون 

يف نرش العلم، وها هي قصة الدجال أمامك ماثلة تأّملها، 

هل يخفى الدجال؟! لكن هي مسألة حب العاجلة وترك 

اآلخرة، واستحباب الحياة الدنيا عىل اآلخرة.

نسأل الله العافية والسالمة.

ويستفيد املؤمن أنه عليه أن يصب كام صب املؤمنون عىل 

فتنة الدجال وعقوباته حني يأمر القرية التي مل تؤمن به 

فيتبعه كنوزها، ويصيبهم -بإذن الله ومشيئته امتحاناً 

واختباراً- الجدُب والقحط والشدة، ويثبت املؤمن وإن 

قتل وإن نالته الجراح والقراح والحرمان، كام عذب ذلك 

الشاب املؤمن الذي يقسمه الدجال قسمني أمام الناس 

ويأمره بالعودة كام كان فيعود.! لكن املؤمنون صبوا 

وثبتوا واستيقنوا بصدق خب الله ورسوله صىل الله عليه 

وسلم.

فهذه من أهم الحكم واملقاصد لهذه األخبار الرشيفة، 

ومعظمها حاصٌل ولو مل يَر املؤمُن اليشء املخَب عنه 

بعينه، فإن عاش وكان ممن يراه، فإنه يزداد إميانا 

وتسلياًم، ويهديه الله بإميانه.

ومام يحّذر منه يف هذا الباب : 

أن بعض الناس يتعلق بأخبار هذا الباب تعلقا زائدا عن 

الحّد خراجاً عن الفقه الصحيح، كمن يقول : ال خالص 

ألمتنا اليوم إال باملهدي املنتظر، فنجلس وننتظر خروج 

املهدّي املوعود، فإذا خرج التحقنا به..!

وهذا نوٌع من الضالل والفتنة، والعياذ بالله ، ألن الله 

تعاىل مل يأمرك أيها العبُد بالقعود عن العمل وانتظار 

املهدي أو غريه، بل أمرَك بالعمل والجهاد يف سبيل الله 

والدعوة إىل الله تعاىل والقيام باألمر باملعروف والنهي 

عن املنكر وسائر التكاليف الرشعية وأداء األمانات 

الرّبانية، وهذا كله مبنّي لك يف رشيعة الله تعاىل املطهرة، 

يف الكتاب والسنة وما يف معناهام، وبّينه لك العلامء 

الذين هم ورثة األنبياء ورشحوه ووضحوه، فأي عذر لك 

يف ترك كل هذا، وتقعُد وتقول أنتظر املهدي أو كذا؟! 

هذا ضالل مبني، عافانا الله وإياكم منه.

ولعل قائل ذلك إذا حرض خروَج املهدّي فعال، ال يوّفقه 

الله ويكون ممن يعاديه ويحاربه..!

ومام يحذر منه أيضا أن بعض الناس يستهني بهذا الباب 

وفقهه وما ورد فيه من األحاديث النبوية الرشيفة، فيظن 

ـّـل ويظل  أنه كأل مستباٌح، فيتسّور عليه بغري علم وال تأه

يفرّس ويؤول ويرشح، وهذا قد شاهدناه كثريا، واملتابع ملا 

كتب يف هذا الباب من كتابات للمعارصين يالحظ ذلك 

أيضا، وهو خلل وفساد علمّي، وينبغي أن يؤخذ عىل 

أيدي هؤالء وُيحَتَسَب عليهم، وقد ذكرت يف أول الجواب 

أن الكالم يف هذا الباب تفسرياً وتأويال وتنزيال هو من 

باب الفتوى والتوقيع عن الله عز وجل.!

والله أعلم.

الروم  : على ذكر حديث »تصالحون  اليقين  مركز 
صلحاً أمناً« ، بعُض الناس أيضا يقولون إن هذا قد يكون 

المقصود به أن المسلمين يصالحون أمريكا والغرب وهم 

ومجوس  الرافضة  هو  واحداً  عدواً  معاً  ويقاتلون  الروم، 

إيران؟

الشيخ عطية الله : هذا أخي الكريم مام كنا نتكلم فيه، 

وقلنا إنه ال ينبغي الجزم بيشء من هذه التأويالت ومثل 

هذا التنزيل لألخبار الغيبية عىل الوقائع، ويجب الحذر 

يف ذلك، وأال يتكلم اإلنسان فيه إال بدليل وحجة وبرهان، 

وأن هذا من التأويل والتفسري لكالم الله ورسوله، ومن 

الفتوى والتوقيع عن رب العاملني.

فهنا لو أبدى بعُض أهل العلم ذلك عىل وجه االحتامل 

كان ممكناً، لكن الجزم بيشء من ذلك، ثم التعويل عىل 

هذا االحتامل وبناء أفكار واسرتاتيجيات عليه، أخىش أن 

يكون من البناء عىل األوهام، فهو بناء عىل شفا ُجُرف 

هار، فعىل املسلم أن يتقي الله ويكون عىل بصرية، 

ويحذر الفنت، نعوذ بالله من الفنت.

إذا كان املقصود مرشوعية أن يتصالح املسلمون مع 

النصارى ويقاتلوا معاً عدواً واحداً من ورائهم، فهذا 

صحيح وهو ظاهر الحديث، وقال به العلامء أخذا بظاهر 

هذا الحديث.

لكن أن نقول هذه القصة املخَب عنها يف حديث النبي 

صىل الله عليه وآله وسلم هي ما نحن فيه اآلن من 

أحداث وتوقعات حرب بني الرافضة وأمريكا وأننا علينا 

بناء عليه أن نصالح الروم )األمريكان والغرب( وأن نقاتل 

نحن وهم هذا العدو الذي هو الرافضة ومجوس إيران، 

فهذا رجٌم بالغيب وتخرّص وليس علام وال فقهاً.!

قد يكون املقصود مبا يف الحديث أمة من األمم غري 

املنتسبة لإلسالم أصاًل، كاألمم الوثنية املتوقع لها أن تنمَو 

وتكب ويزداد رشها عىل البرشية يف املستقبل كالصني 

والهند ونحوها، والله أعلم.

النصارى الصليبيون )أمريكا والغرب( عدّو.

والرافضة ومجوس إيران عدّو.

ونحن املسلمني والحركة الجهادية التي هي طليعة أمة 

اإلسالم اليوم، تعرف بحمد الله تعاىل وتفقه كيف تتصدى 
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ألعدائها وتجاهدهم عىل بصرية وعن وعي وعلم وفقه 

وحكمة، ومن ذلك املعرفة مبَن تقّدم وَمن تؤّخر، وَمن 

تحارب ومن توادع، واملعرفة بخطر كل عدّو وحجمه، 

وسائر ما يتعلق بهذا الشأن.

وأحكام الجهاد قتاال وصلحاً وهدنة، وأحكام العالقات 

مع األعداء عىل اختالف طبقاتهم سلاًم وحرباً، وكل ما 

ٌن يف الرشيعة  يتعلق بأفعال املكلفني من أحكام، متضمَّ

اإلسالمية، وهي أعم من أن تؤخذ من هذا الحديث 

الفرد أو غريه من آحاد األحاديث، هي رشيعة متكاملة، 

والحمد لله.

نسأل الله أن يكفينا بقدرته ولطفه رش األعادي جميعهم.

ومام ينبغي التفطن له أن ذينَك العدّوْيِن بينهام خالٌف 

ورصاٌع، وكالهام يف حال خوٍف ويف أوضاع صعبة، وكالهام 

يسعى لكسب أعداء أعدائه ما استطاع أو تحييدهم، 

والوضع معقد أشد التعقيد، واملنطقة عىل حافة انفجار 

محتمل يف أية لحظة، والفنت عظيمة، واألعداء ليسوا 

هّينني بل هم متمرسون باملكر والخديعة، كفانا الله 

رشهم، واألمريكان يف العراق اآلن من أخطر فتنتهم أنهم 

ساعون يف كسب طوائف وجامعات من أهل السنة إىل 

صفهم بذريعة مواجهة عدّو مشرتك هو إيران والرافضة، 

وتحت طائلة التخويف من الرافضة وإيران يسعون حثيثا 

إىل تحييد بعض الطوائف السنية واكتسابها ورمبا حتى 

التحالف معها، وهذا مورُد فتنة كبري.!

وهم يجّندون يف ذلك من األولياء ومن فنون املكر 

والدهاء واإلغراء ما ال يعلمه إال الله.

ولهذا تالحظ عند بعض الناس تضخيام كبريا للخطر 

الرافيض، وإي والله إنه لخطٌر عظيم، لكني أشعر أن 

هناك مبالغة بالفعل عند بعض الناس يف تصوير هذا 

الخطر وتصوير أولويته.

يف نظري –والله أعلم بالصواب- أن عىل الحركة اإلسالمية 

الجهادية أن تثبت وتحافظ عىل استقاللها ونقائها، وال 

ُتستَفـّز ال ُتسَتـجر إىل الكون مع أحد الطرفني أصال مهام 

استطاعت، وال سيام مع العدو األكب واألقوى وهو العدو 

األمرييك الصليبي وأولياؤه وحلفاؤه.!

الفنت عظيمة، والتوفيق بيد الله وحده فلنطلبه منه عز 

وجل، وليس بكرثة شطارة وال ذكاء..!

ووالله لوال أنها معركة اإلسالم والحق والتوحيد والسنة 

النبوية املطهرة مع أعداء الله أهل الرشك والكفر واإللحاد 

والفسوق والعصيان والفجور والظلم والطغيان، ولوال 

اليقني أن الله تعاىل هو الذي يدّبر األمر، وإمنا عىل 

املؤمنني أن يأخذوا باألسباب ويتوكلوا عليه سبحانه 

ويدخلوا عليهم الباب، والباقي عىل الله وحده، ولوال 

اليقني مبعنى قوله تعاىل : }وما رميَت إذ رميَت ولكن الله 

رمى{ وقول النبي صىل الله عليه وآله وسلم : »من عادى 

يل ولّيـاً فقد آذنته بالحرب«، لوال ذلك ملا كان هنالك 

بصيُص أمل لإلنسان، لو أننا اعتمدنا فقط عىل الحسابات 

املادية..!

}وما النرُص إال من عند الله{ }إن ينرصكم الله فال غالَب 

لكم وإن يخذلكم فَمن ذا الذي ينرصكم من بعده{ 

}وَمن يعتصم بالله فقد ُهِدَي إىل رصاط مستقيم{ }قال 

ال عاصم اليوم من أمر الله إال َمن رحم{ }فاصْب إن وعَد 

الله حق وال يستخّفنك الذين ال يوقنون{.

الله،  عطية  شيخنا  الختام،  في    : اليقين  مركز 
لألمة،  توجهها  قصيرة  بكلمة  ُتدلي  أن  منك  ُطلب  إن 

عنه،  المتقاعسين  أو  الجهادي  للمنهج  وللمخالفين 

لتقنعهم بصواب منهجكم، فما تقول لهم؟

 

الشيخ عطية الله : أما الكلمة لألمة بعامة واملقصود 

جمهورها من املسلمني، فإذا كان كالمي يبلُغ لعموم 

املسلمني فإين أبرّشهم بأن الخري قادم، فاستعينوا بالله 

واصبوا واثبتوا يا عباد الله ومتسكوا بدينكم واعتصموا 

بحبل الله، واعلموا أن الله خلقنا ليبتلينا وميتحننا يف 

هذه الدنيا وبها، فالدنيا دار امتحان وهي دار الغرور، 

زائلة فانية عن قريب، وليس بني اإلنسان وبني انتهاء مدة 

االمتحان إال أن يفاجئه املوت، فليستعد اإلنسان للموت، 

كام قال الله عز وجل : }يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق 

تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون{.

وأما املخالفون للخط الجهادي واملتقاعسون عن الجهاد، 

ـّر  فهم طبعا ليسوا درجة واحدة، فهناك َمن ُيوَعظ وُيذك

وتتىل عليه آيات الجهاد وأحاديثه وفقهه، ترغيبا وترهيباً، 

ح له مسائله وتزال عنه الشبهات، وهذا كثري مبذول  وُتوضَّ

ولله الحمد واملنة، وكل من طلب الحق وحرَص عليه 

وجده غالباً، فإن مل يجده فقد أعذر ونجا إن شاء الله.  

ومنهم من يقال له : }اعملوا عىل مكانتكم إنا عاملون 

واننتظروا إنا منتظرون{ و }قل كل يعمل عىل شاكلته 

فربكم أعلم مبن هو أهدى سبيال{ و }قل إين عىل بّينة 

من ريب{ }ومن يرد الله فتنته فلن متلك له من الله شيئا{ 

و »كل ميرّس ملا خلق له« ، والله هو الهادي إىل سواء 

السبيل.

ومنهم َمن يقال له : ال عليك يف العداوة والخصومة 

وشدة الصدود والصد، وملَ االستعجال؟ انتظر وتلّبث حتى 

يفتح الله بالحق.!

إتاحة  لكم  نشكر  الله  عطية  شيخ   : اليقين  مركز 
هذه الفرصة الطيبة وجزاكم الله خيراً.

الشيخ عطية الله : وجزاكم الله خرياً، وبارك الله يف 

جهودكم، وأستغفر الله العظيم من كل ذنب، وسبحانك 

اللهم وبحمدك أشهد أال إله إال أنت أستغفرك وأتوب 

إليك، والحمد لله أوال وآخراً وظاهراً وباطنا، وصىل الله 

وسلم وبارك عىل عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن 

تبعهم بإحسان.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
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