احلمد هلل رب العاملني ،والعاقبة للمتقني ،والصالة والسالم على النيب األمني سيدان دمحم ،وعلى آله
وصحبه أمجعني ،وبعد؛
يرى بعض الناس اليوم -ممن هزم نفسيا لقلة ثقته بوعد هللا وعدم فقهه سنن هللا وأقداره ،وعدم فهمه
لطبيعة الصراع وأبعاده -أن الساحة انتهت ،ومل يبق ثورة وال جهاد؛ فها هم "مجاعة الدولة" انتهوا يف
املوصل أو كادوا ،وأايمهم يف الرقة معدودة مث ينتهي األمر وتدور الدائرة علينا ،ويتفرغ اجلميع لنا ،ومل تبق لنا
إال إدلب!!
مث يبدأ هذا البعض بطرح حلول غريبة ،فمنهم من ترك الساحة والذ بدولة ما ،ومنهم من يستدعي
تدخل دولة ما ابسم احلماية -اليت حقيقتها االحتالل لنا ووأد جهادان وثورتنا يف ظل التفامهات الدولية
الرامية لذلك ،-ومنهم من يريد غطاء يتومهه ساترا وليس هو كذلك -مبعزل عن طبيعة هذا الغطاء،-
ومنهم من يقول :لو استقبلت من أمري ما استدبرت ملا جعلتها ثورة ولبقيت يف كنف النظام ،ومنهم من
عاد حلضن الوطن مشبحا أو غري مشبح.
والتحليل الوحيد هلذه احللول املختلفة هو كون أصحاهبا قد أصيبوا ابهلزمية النفسية وفقدوا روح املقاومة
وإرادة االستمرار ومواصلة الطريق.
وليعلم اجلميع أن هؤالء ليسوا مجيعا من املنافقني ،بل فيهم صادقون خملصون ،ولكنهم مهزومون فاقدون
إلرادة املتابعة ،ايئسون من إمكانية التغيري ،وهؤالء هم من املرجفني واملخذلني واملثبطني -وإن مل يقصدوا أن
يكونوا كذلك ،-فالعربة -يف هذا الصدد -مبا يقولونه وما يفعلونه ال مبا يقصدونه وينوونه ،قال تعاىل:
ﱡﭐﭐﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ

ﲶ ﲷ ﲸﱠ [األحزاب .]06:فاملنافقون غريُ املرجفني وغري الذين يف قلوهبم مرض ،وال يشرتط يف املرجفني
أن يكونوا منافقني ،وإن كان املنافقون ابلضرورة مرجفني ،فكل منافق مرجف ،وليس ابلضرورة أن يكون
كل مرجف منافق ،غري أن اإلرجاف من خصال أهل النفاق.
وحنن هنا لن نطيل القول يف الرد على أقاويل تلك الفاات ،ولكنا نلفت نظر الثابتني على الطريق -
وهم كثر بفضل هللا ،نسأل هللا أن يصحبهم مبعيته وأن جيعلنا منهم -إىل النقاط التالية:
 هذه هي طبيعة االبتالء اليت يبتلي هللا هبا أولياءه ،حىت يتجردوا له ،وعندها يتأهلون لتنزل نصر هللاعليهم:

ﱡﭐﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱﲲ ﲳ ﲴ

ﲵ ﲶ ﲷ ﲸﱠ [يوسف.]116:
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 -ليس حالنا اليوم أبشد من حال من قال هللا

فيهم :ﱡﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ

ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﱠ [األحزاب] .ومع هذا كان رسولنا صلى هللا
يح ُال َ
اّللهُ
سَُ ...
يح ُفَا ِر َُ
يت ُ َم َفاتِ َُ
اّللهُأَ ْكبَ هُر ُأه ْع ِط هُ
امَُ ...
ش ُِ
يت ُ َم َفاتِ َُ
اّللهُأَ ْكبَ هُر ُأه ْع ِط هُ
عليه وسلم يقول مبشراَُ « :
ِ
ِ
وف ِابلْب ي ِ
ت
يت ُ َم َفاتِ َُ
أَ ْكبَ هُر ُأه ْع ِط هُ
يح ُالْيَ َم ُِن» ،وكان املنافقون يقولون" :أََال تَ ْع َجبُو َن م ْن ُُمَ َّمد يَع ُد َان أَ ْن نَطُ َ َ ْ
الر ِوم ،وَحنن ها هنا َال َيْمن أَح ُد َان أَ ْن ي ْذهب إِ َىل الْغَائِ ِط ،و ِ
ِ
ِِ
هللا لَ َما يَعِ ُد َان إَِّال
س َو ُّ َ ْ ُ َ ُ َ َ َ ُ َ
َ
َ َ َ
الْ َعتيق َوأَ ْن نَ ْغنَ َم ُكنُ َوز فَار َ
غُُرورا".
 املؤمن احلق ال جيعل اللحظة الراهنة تستويل عليه وتسلب تفكريه احلايل واملستقبلي ،بل ينظر لألمرمن منطلق انتسابه لألمة ال للطائفة أو العرق أو الدولة أو غريها ،ينظر لألمور من كل الزوااي دون الغفلة
عن حركة أقدار هللا كيف يصرف األمور.
انظر حلجم التغري الضخم الذي طرأ على شعوب الثورات خصوصا والشعوب اإلسالمية عموما ،واعلم
أن هللا يهيئ أهل اإلسالم -خصوصا يف شام اإلسالم -ألمر عظيم ،وانظر أين كان اجلهاد قبل ثالثني سنة
وأين هو اليوم ،حىت تعلم مصداق هذا ،واعلم أن حطني هي مثرة معارك جزئية كثرية عرب عقود مديدة،
منها ما كانت اجلولة فيه ألهل اإلسالم ،وأغلبها كانت اجلولة فيه لعدوهم ،مث كانت الغلبة ملن ثبت على
طريق اجلهاد ،وجلت املمالك الصليبية عن أرض املسلمني.
وقل مثل هذا عن التتار واجتياحهم ألمة اإلسالم وإسقاطهم عاصمة اخلالفة بغداد ،مث كانت عني
جالوت ،ويف وقت خييل فيه لكل حي حينها استحالة وقوف قطز جبيشه املتواضع أمام اجلي الذي أسقط
نصف املعمورة!!

ﱸﱹﱺﱻﱼﱾﱿﲀﱠ [البقرة.]242:
ﱽ
ﱡﭐﱴﱵﱶ ﱷ

 سنة هللا يف ابتالء املؤمنني واملكر ابلكافرين واستدراجهم متر عرب حلقة أو دورة اترخيية يعيها من يقرأالسنن الرابنية من خالل فهمه للقرآن والتاريخ ،وواقع الصراع ،ال انطالقا من ثورة وجهاد الشام بشكل
مبتور عما قبله وعما حوله على مستوى األمة ،بل بقراءة مستوعبة للصراع احلايل على مستوى األمة ،وحىت
لو قصران األمر على ساحة الشام فإن حجم التغريات على املستوى العاملي منذ انطالق هذه الثورة املباركة
ينبئ أبن االستمرار فيها والثبات عليها رغم كل اآلالم والتضحيات هو الكفيل إبذن هللا بكسر القيود اليت
تقيد حركة هذه األمة.
 حجم التدخل الكبري لكل القوى يف الشام (أمريكان  -روس  -إيرانيني  -دول وظيفية) يعكسقواي بل إن
مقدار خوفهم من املسلمني ،وال يعكس ضعف املسلمني كما يرى املنهزمون ،فالعدو ليس ً
عيون البعض هي من تراه كذلك ،واملسلمون ليسوا ِضعافا بل هناك اهنزام نفسي عند البعض.

2

ولقد أراد أهل اإلسالم يف الشام لثورهتم أن تسقط نظاما واحدا ،غري أن يد هللا تعاىل توجهها جهة
تغيري أنظمة أبسرها من خالل تغري بنية النظام الدويل كما نلحظ ،وقد كان للثورات -خصوصا الشام-
دور واضح يف هذا ،وقد أدرك النظام الدويل ذلك جيدا فراح يضرب الثورات ابلثورات املضادة ،واملشهد
الظاهر ملن ال يقرأ األمور بعمق هو جناح الثورات املضادة وقرب انتهاء اجلهاد والثورة يف عدد من بالد
الثورات ،وليس األمر كذلك ،فإن حالة عدم االستقرار للنظام الدويل من خالل استمرار اجلهاد كفيلة ببعثرة
هذه املنظومات ،وهذا يتطلب املزيد من الصرب والثبات ،حىت وإن بدا املشهد أسوأ مما كان عليه ما قبل
بَ ُ،وأَ َُنُ َم َُعُالْعه ْس ُِرُيَ ِس َرا».
جُ َم َُعُالْ َك ْر ُِ
ص ِْْبَ ُ،وأَ َُنُالْ َف َر َُ
َص َُرُ َم َُعُال َ
الثورات يف بعض البالدَ « ،وا ْعلَ ُْمُأَ َُنُالن ْ
فكل ما ترونه من أحداث على أرض الشام أو غريها من احنسار لقوى اجملاهدين عن بعض املناطق،
وسيطرة العدو على بعض املناطق ،أو تدخل الدول الكربى يف احلرب ،ما هو يف عمر األمة إال أمور آنية،
ما تلبث أن تتغري بسرعة تفوق توقعات العدو نفسه لصاحل أهل اإلسالم عندما نستمر على طريق اجلهاد
وال ندخل يف مصيدة العدو حبرفنا عن طريق اجلهاد إىل السبل األخرى ،وعندما تتبىن األمة خيار اجلهاد
انفضة عنها غبار الذل واالستكانة واليأس والقنوط.
ومن جياهد يف بقعة مباركة كالشام َّ
يقدر هلا أن تكون معركة أمة كما هو حاهلا اآلن -يعلم العدو مدى
خطرها على بناء بناه عرب قرون -فعليه أن ال يستغرب من احتشاد كل أصناف العدو لضرب جهاده،
وابلتايل فعليه أن ال ييأس وال يقنط؛ ألن هذا متوقع أصال حبكم فهمنا لطبيعة املعركة القائمة ،ومن يفهم
عن هللا سننه يف أقداره يعلم يقينا أهنا السنن؛ فيحتشد الكافرون مبا خييل للناظر أهنا هناية اإلسالم وأهله
«الُلَه َُم ُإِ ُْن ُته ْهلِ ُْ ِ ِ ِ
صابَُةَ ُ ِم ُْن ُأ َْه ُِل ُ ِْ
ض ُأَبَ ًدا» وتبلغ القلوب احلناجر
ف ُ ْاْل َْر ُِ
اْل ْس ََلِمَُُ ،ل ُته ْعبَ ُْد ُِ ُ
ه
ك ُ َهذ ُه ُالْع َ
وتتحزب األحزاب ،وتزيغ قلوب وتتطاير أفادة ،وينكص من ينكص ويهم آخرون به مث تتداركهم رمحة هللا:

ﱈﱊ ﱋﱌﱍﱠ [آل عمران ،]122:ويصل أهل اإلميان إىل
ﱉ
ﱡﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ
الدرجة اليت عرب عنها القرآن
ﲇﲈﲉ

ﱡﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ

ﲊ ﲋ ﲌﱠ [األحزاب] ،ولكن املتقني ممن عرفوا كيف تتصرف يد احلكمة اإلهلية

يف أقدارها يعلم أن احتشاد األحزاب عالمة استبشار:

ﱡﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ

ﳜ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢﱠ [األحزاب،]22:
ﳝ
ﳚﳛ

يف ذات الوقت الذي يرى فيه آخرون أهنا

القاضية.
ومن هنا فمن السذاجة أن يعترب بعض قصريي النظر أن هذا اجلهاد يف الثغر املبارك "الشام" إن اقتصر
به أصحابه على ثغرهم ،مراعاة ألفهام الناس ولطبيعة املعركة ومراحلها ،ولضرورة حتييد من أمكن من
األحزاب كما هو هديه ملسو هيلع هللا ىلص يف غزواته ،أنه هبذا يتحول إىل جهاد قطري ُملي ،وال خيتلف عنهم كثريا بعض
من يف قلبه مرض -مرض قلة الثقة مبوعود هللا وقلة فهم سنن هللا وأقداره -ممن راحوا يظنون أهنم لو قاموا
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ابلتماهي مع الدول يف متطلباهتا ،أهنم يف منجاة من مكر التآمر الدويل الذي مل يرض من مرسي كل ما
قدمه ،ومل يرض من تركيا أردوغان كل ما قدمته فراح يتآمر عليها ،ومل يرض من قطر كل ما بذلته فحرك
عليها وكالءه ،فأىن يسمح بكيان يف الشام خيرج عن مراده بغري القوة ومواصلة اجلهاد؟!
إن من يسلم بكون معركة الشام معركة أمة ال معركة خنبة أو طائفة أو أهنا معركة ُملية ختص السوريني
لوحدهم ،يدرك جيدا ضرورة عدم التشغيب على معركة األمة هذه عرب رميها ابلقطرية ،أو تلوينها أبلوان ال
تنفع ،أو تغطيتها أبغطية ال تقي حًرا وال قًرا ،كما يدرك أمهية الرتكيز على مواصلة الطريق اجلهادي يف هذا
الثغر الذي يرجى له إزاحة الذل عن األمة ،وابلتايل فمن أدرك حقيقة معركة الشام وأهنا معركة األمة حبق،
تصاغر عن وصفها بتلك األوصاف ،ويكفيه أن يلزم ثغره جماهدا مع املسلمني يف الشام -برهم وفاجرهم-
إن كان حبق يريد ألمته خريا ،وأما إن كان ال يرى اجلهاد لألمة ابألمة ،أو كان يشك حلظة أن ثغر الشام
اليوم هو من أهم ثغور األمة على اإلطالق ،والذي يرجى من جناح اجلهاد فيه تغري حال األمة أبسرها،
فليتب إىل هللا أوال من هذا الذنب الذي اقرتفه حيث تكلم بغري علمَّ ،
وخذل املسلمني من املهاجرين
واألنصار عن واجب الوقت بعدم القعود حلظة عن اجلهاد ،وليُعِد قراءة املشهد على مستوى األمة انفيا عن
نفسه ِ
الكرب واالستعالء على أمته اليت جتاهد بربها وفاجرها ،وانفيا عن نفسه صفة العلم الذي حقيقته
اجلهل املركب.
وأما من يرى أن جنم اجلهاد إىل أفول فنذكره أبن معارك اإلسالم هكذا هي دائما ،ودونكم بدر وأحد
واخلندق ومؤتة واجلسر والقادسية وحطني وعني جالوت ،ونذكره أبن املسلمني يف الشام زمن الصحب
الكرام احنازوا عن محص وبعلبك ودمشق وكادوا ينسحبون جهة صحراء اجلزيرة أكثر ،مث كانت الريموك؛
الريموك اليت لو خسرها املسلمون لرمبا انتهى وجودهم حينها من الشام.
ختاما؛ يقول قائلون :ال زال اخلوارج يفسدون ،وأهل الغلو يتشدقون ،وابئعو التضحيات يتحضرون،
وقُطَّاف الثمار يرتبصون ،واألحزاب حيتشدون ،وأقول :هذه سنة هللا يف ابتالء الناس حىت مييز اخلبيث من
الطيبَّ ،
وإن جهادا -يسري يف رعاية هللا -يكون ابنتصاره نصر األمة كلها سيتعرض من البالء ملا يناسب
مهمته يف رفع الذل عن األمةِ ،
فشمروا واستعدوا فهي وهللا املالحم وإرهاصاهتا ..واآلن اآلن جاء القتال.
واحلمد هلل رب العاملني
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