بسم ﷲ الرحمن الرحيم
األخ الكريم  ..............حفظكم ﷲ /السالم عليكم ورحمة ﷲ وبركاته
ھذه رسالة وصلتني منك قبل مدة )أظن في شھر صفر الماضي( لكني تركتھا على جنب على أمل أن أجد وقتا ً لكتابة
ُ
ق نفعته كلمة
رد على أسئلة األخ ،فال أحب أن أھمل أسئلة اإلخوة ما
استطعت إلى إجابتھم سبيالً ،فكم من أخ صاد ٍ
ونفعتنا معه ،لكن ﷲ المستعان من األشغال ،فلم تتوفر لي الفرصة إال ھذه األيام ،فقلت أكتب أجوبة ولو مختصرة
عليھا لعل ﷲ يفيد بھا وينفع ،فأرجو إرسال الجواب له ،وھذا أوان الشروع في المقصود ،والجواب ھو ما بين
معكوفين ضمن الرسالة  ،با التوفيق.
:

بسم ﷲ الرحمن الرحيم
السالم عليكم و رحمة ﷲ و بركاته
شيخنا الكريم و ﷲ اني ألحبك في ﷲ
]وعليكم السالم ورحمة ﷲ وبركاته ،وأحبك ﷲ الذي أحببتني فيه[
شيخنا الفاضل أحسن ﷲ عزائكم في شيخنا ابن جبرين
ھناك عندي بعض اإلشكاليات
كنت اناقش احد االخوة عن الذھاب للجھاد  -وھو ممن جاھد في االفغان بعد سبتمبر  , -وحكمه
فذكرت له انه فرض عين قال ھل المجاھدين محتاجون لك كشخص الذي اعلمه انھم محتاجون
للمال اكثر من االشخاص بل بالعكس قبل اسبوع كنت على اتصال مع احد االخوة  ,فذكر انه بعد
االنتھاء من التدريب بقي قرابة  6أشھر بدون النزول للمعارك خير بين عملية استشھادية فلم يرغب
 ,ولم ينزل للساحة .انتھى نقله
ھل كالمه صحيح ؟؟ ان كان كذلك فھل يتعيين او يكون كفائي .
اذا كان كالمه غير صحيح فھل الحكم فرض عين ,وھل استأذن والداي ام ال استأذنھم
]الحمد والصالة والسالم على رسول ﷲ وآله وصحبه ومن وااله ،وبعد /نعم المجاھدون بالنسبة
لساحة أفغانستان وباكستان ال يحتاجون في ھذه المرحلة )وأؤكد على كلمة "في ھذه المرحلة" ألن
ھذا التقرير قد يتغير من حين إلى آخر( إلى أعداد كثيرة من المجاھدين المقاتلين ،فالحمد األعداد
المتاحة الموجودة من مھاجرين وأنصار )أھل البلد( كثيرة جداً ،لكن ھذا إنما ھو بسبب قدرة الساحة
ونظامھا الجھادي )الجماعة أو الجماعات الجھادية الموجودة ھناك( على استيعاب الناس من جھة
تسليحھم وتدريبھم وتعليمھم وتفقيھھم وترقيتھم نفسيا ً ووعيا ً...إلخ بل حتى استيعابھم من جھة المعيشة
 :تسكينھم )يعني اإلقامة( وإعاشتھم بمعنى مصاريف أكلھم وشربھم...إلخ ،فالمجاھدون سواء إمارة
أفغانستان اإلسالمية )الطالبان( أو القاعدة أو غيرھا ليس عندھم القدرة على استيعاب أعداد كبيرة جداً
لھذا السبب أي بسبب عدم القدرة المالية وما شابھھا ،وحتى القدرة المتعلقة بالوضع الجيوغرافي،
ولذلك فنرى أننا في مرحلة انتقاء واختيار ،فندعو الكوادر المتخصصة التي يحتاجھا الجھاد بالدرجة
األولى ،ثم المقاتلون العاديون بحسب الحاجة بحسب ما يقرر قيادات الجھاد وأولو أمره ،فنقبل
األعداد شيئا ً فشيئا ً وباالختيار والتزكية ،وبا التوفيق ..ھذا بالنسبة لساحتنا ھنا ،والساحات األخرى
غير
ك ٌل بحسبه ،وقد تكون ساحةٌ من الساحات محتاجةً إلى أعداد في وق ٍ
ت تكون فيه ساحةٌ أخرى َ
ق،
محتاجة ،وھكذا .لكن ھل ھذا يجعلنا نقول إن الجھاد اليوم فرضُ كفاية؟ في رأيي أن ھذا غي ُر دقي ٍ
وأنا ال أستطيع إطالق القول بأن الجھاد اآلن فرض كفاية ،ألن الكفاية غير حاصلة في الواقع ،ألن

دفع العد ّو ،أو حصو ُل العدد الذي يندفع بھم العد ّو بحيث
معنى الكفاية كما وضّحه العلماء ھو حصو ُل ِ
حاصل ،وإنما كفايتنا ھذه التي
يكون بصدد أن يندفع فال يُحتا ُج إلى أكثر منھم ،وھذا في الحقيقة غير
ٍ
ُ
تحدثت عنھا راجعة إلى عدم قدرتنا على استيعاب أعداد كبيرة ،وھو راجع في جزء كبير منه إلى
تقصير أھل المال في األمة ،وتقصير الكفاءات العلمية والقيادية والكوادر المتخصصة الراقية التي
ت لي األموال وھات الكوادر وترى ماذا نفتح لك
أنعم ﷲ عليھا بنعمة التميّز في المھارات ،وإال فھا ِ
من جبھات ومعسكرات ،وما نصنع في أعداء ﷲ بعون ﷲ ،وﷲ المستعان وحسبنا ﷲ ونعم الوكيل،
ثم ألن ھذه الكفاية مؤقتة فأنا قد أقول لك ال نحتاج اليوم إلى أعداد ،لكن بعد أيام ربما أنادي وأقول
ھل ّموا يا شباب اإلسالم نحن محتاجون إلى أعداد أكثر من المقاتلين ،ألن ھذه حربٌ  ،والحرب تأكل
الرجال ،وﷲ المولى ،وكذلك الجبھات تُفتَ ُح بحسب القدرة وبحسب الحكمة والمصلحة ،فھذا البد من
ُ
نبھت إليه بتقييدي الكالم بساحتنا وما شابھھا من الساحات ،لكن ما األم ُر فيما
االنتباه له .ثم شي ٌء آخر
ً
وراء ذلك من أرض اإلسالم بل ومن الدنيا كلھا ،أما األولى )أرض اإلسالم( فال شك أن كثيرا من
أراضي المسلمين محتلّة مستول ًى عليھا من قبل الكفار وبعضھا من قرون ،وﷲ المستعان ،من
األندلس غربا ً وأطراف أوروبا الجنوبية ووسط أسيا والبلقان والقوقاز وما قاربھا ،إلى تركستان
الشرقية في الصين إلى الكثير من بلدان جنوب شرقي آسيا ،سنغافورة والفلبين والتايالند وغيرھا بل
والھند أو أجزاء كبيرة منھا وغيرھا ،كلھا كانت في وقت من األوقات بالد إسالم ودار إسالم ثم
أخذھا العدو الكافر ،فيجب على المسلمين استعادتھا وتخليصھا من يد الكفار ،ثم سائر بالد اإلسالم
من بالد العرب والعجم تحت سلطة حكومات كافرة مرتدة من بني جلدتنا ،وھؤالء يجب قتالھم
وجھادھم ،يجب على كل قادر القيام في ذلك ،وقتالھم شرعا ً مق ّد ٌم على طلب الكفار األصليين في
لعارض رجّح
بالدھم ،في األصل ،إنما حصل التق ّدم للكفار األصليين اآلن )أمريكا وأحالفھا(
ٍ
تقديمھم ،فمن يقوم بجھاد ھؤال ِء؟ وكيف نقول إن الجھاد فرضُ كفاية؟! إنا إذاً لجُرآ ُء!  .وأما الثاني
)وھو قولي ومن الدنيا كلھا( فألن سائر الدنيا تنتظر منا أن نفتحھا باإلسالم بأن نغزو بالد الكفار
ونفتحھا حتى ال تكون فتنة ويكون الدين وال تكون للكفر سلطة غالبة قاھرة تمنع الناس من
قوم به ،فقد أثم
اإلسالم ،ھذا واجبٌ كفائي في األصل على أمة اإلسالم ،وأنت ترى أنه مھ َد ٌر غير َم ٍ
الجمي ُع إذاً إال من أعذر إلى ﷲ بأن عمل المقدور عليه بالنسبة له ،ولذلك نقول في تحرير معنى كون
الجھاد فرض عين علينا اآلن إنه يجب على كل مسلم القيام فيه بما يستطيع وبما يناسبه وبما يكون
مطلوبا ً منه ،وخالصتُهُ كما قلتُهُ مراراً ھي كلمة الشيخ عبد ﷲ عزام رحمه ﷲ ْ :
"ال َح ْق بالقافلة" فمن
لحق بقافلة الجھاد والمجاھدين بأن بذل نفسه واستع ّد وقال بلسان حاله قبل مقاله  :ھأنا ذا سھ ٌم من
فلترم بي قيادة المسلمين حيث شاءت ،فيقال  :أنت يا فالن اذھب إلى الشيشان فھم
سھام المسلمين
ِ
ِ
محتاجون لمثلك وألن الذھاب إليھا متيسّر لك مثال ،وأنت يا فالن اذھب إلى المكان الفالني ،وأنت يا
وإعالم أو
ومال وتجار ٍة أو كتاب ٍة وكلمة ودعوة
ق في مكانك واعمل بكذا وكذا من اقتصا ٍد
فالن اب َ
ٍ
ٍ
علم ،وأنت يا فالن كذا وكذا ..فمن أمكنه أن يتواصل مع قيادات الجھاد فيعرف ما ھو المناسب
طلب ٍ
في حقه والمطلوب منه ،بتجرّد وصدق وإخالص ،فھذا واضحٌ ،و َمن لم يستطع ،وھم أكثر الناس،
فھذا يسير مع الخطط العامة المعروفة ،ويبذل جھده ما استطاع ،ويتقي ﷲ ،ويتشاور مع األقرب
فاألقرب دينا وعلما ً من أھل العلم والجھاد الصالحين األمناء ،وﷲ يوفقه ويسدده ،وھو بذلك قد أ ّدى
وبرأت ذمته إن شاء ﷲ ،وﷲ يتقبل من المتقين .ولذلك فالحق أنه ال يلزم استئذان الوالدين
الذي عليه ِ
في الجھاد في أيامنا ،وﷲ أعلم وال حول وال قوة إال با .
وأما أن األخ المشار إليه بقي ينتظر ستة أشھر أو أكثر أو أقل قبل أن تتاح له فرصة عمل عسكري
)المشاركة في العمليات( فھذا عاد ﱞ
ي شائ ُع الحدوث ،بحسب الموسم الذي صادفه ،أو بحسب عوامل
متعددة ،وليس العيش في أفغانستان والقبائل كله عمليات وكله قت ٌل ونح ٌر ألعداء ﷲ ،بل ھو حياةٌ
كاملة ،فيھا التدريب ،وفيھا القتال بحسب وقته ومناسباته ولياقة الشخص له الحاجة إليه فيه،وھكذا،

وفيھا األعمال األخرى المكملة للجھاد والتي البد منھا كاألعمال اللوجستية واإلدارية وباقي
التخصصات المتنوعة الكثيرة ،لكن في الغالب أن كل أح ٍد تتاح له فرصة المشاركة في القتال
)العمليات القتالية الحربية( مقلﱞ ومستكثر ،بل البد أن يعطى الفرصة ،إنما "يبغالھا شوية صبر"
أحياناً ،والتوفيق بيد ﷲ تعالى وحده ،فعلى األخ إذا جاء إلى ساحات الجھاد أن يضع ھذا نصب عينيه
ويجھّز نفسه ويوطّنھا على الصبر واالنتظار والكون حيث يؤ َمر أن يكون وال يستعجل في شيء،
وحياة الجھاد كلھا خي ٌر وبركةٌ وأج ٌر ومليئة باألعمال الصالحة ،واإلخوة في تنظيم قاعدة الجھاد
عندھم ورقة يعطونھا لألخ الذي ينفر إلى الجھاد يقرأھا قبل نفيره فيھا تذكير بأشياء وتوضيح ألشياء
مھمة ،نرى أن ھذه مھ ﱞم جداً االطالع عليھا قبل النفير والبحث عنھا ،ويمكن أن تطلب من اإلخوة في
"الجبھة اإلعالمية اإلسالمية العالمية" ..وأسأل ﷲ لي ولك ولكل أحبابنا الھدى والسداد واإلعانة[.
* و ما االفضل لشخص يطلب العلم وھو في بداية طريق الطلب ووجد الطريق للجھاد ان ينفر ام
يكمل طلب العلم ويتمكن منه ثم ينفر ؟؟ أيضا بم تنصحون قراة كتب للزاد االيماني للمجاھد .
حال ،وال يقا ُل فيه شي ٌء واح ٌد للجميع وفي جميع
وحال إلى
]ھذا يختلف من شخص إلى شخص
ٍ
ٍ
األحوال ،فيستشير من يثق فيه ممن يمكنه من أھل العلم والرأي والنصح الموثوقين األمناء ،ويتوكل
على ﷲ ،لكن على الجملة من باب اإلعانة لك في تقدير الموقف  :فإن كان ھذا الطالب ممن فتح عليه
في العلم وير َجى أن يكون من أھله ويترقّى فيه ويحصّل ،وال يخشى على نفسه فتنةً وتغيّراً إلى سو ٍء
والعياذ با  ،فاألحسن أن يت ّم دراسته وطلبه وھو على نيّة الجھا ِد والنفير متى ما كان النفي ُر ھو
المطلوبُ منه حقاً ،ھذه النيّة شرطٌ ،وبدونھا ال تبرأ ذمته ،وضابطھا أن يكون بحيث لو تبيّن أن النفير
ھو المطلوب منه شرعا ً اآلن في اللحظة لنفر وترك الدراسة وترك كل شيء ..وأما الكتب التي
أنصح بھا فمنھا  :مشارع األشواق البن النحاس ،ومنھا رسالة بعنوان كشف شبھات المخذلين عن
الجھاد ،جمع حارث المصري ،تجدھا على النت وفي المكتبة الشاملة االلكترونية ،ومنھا كتاب :
الوابل الصيب من الكلم الطيب والجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ،كالھما البن القيم،
وكتاب حصوننا مھددة من داخلھا لمحمد محمد حسين ،والكتب الطيبة كثيرة جداً ،والحمد  ،وﷲ
الموفق[.
* ھناك شروط و موانع وضعھا العلماء لتكفير المعين فھل ھذه الشروط ال بد من توفرھا و انتفاء
الموانع في الشخص باالسفسار منه مباشرة ام يكفي حاله العام كفي بالد الحرمين الذين يستھزؤن
بالدين في المسلسالت ھم درسوا التوحيد وعلموا ان االستھزاء بالدين كفر فال أظن انھم ال يعلمون
الحكم وغيره فھل يحكم عليھم بالحالة العامة ام البد من معرفتھا بالتثبت.
]المعيﱠن ال يُح َكم عليه بالكفر إال إذا علمنا وجود شروط انطباق الحكم عليه وانتفاء موانعه ،وھذا
يعرفه العلماء ،وأما العامة و َمن ال مدخل لھم في العلم ،فيُنھَوْ ن عن الخوض في تكفير أح ٍد ممن
تكفيرُھم اجتھاد ّ
ي استدالل ّي ،بل ھو عم ُل أھل العلم ،والعام ّي غير المتخصص في العلم يقول  :ال
أعلم اسألوا العلماء ،ھذا واجبه ،مع إيمانه اإلجمالي با تعالى ودينه ورسله...إلخ وكفره اإلجمال ّي
بالطاغوت ،إنما ھنالك من كفر الكافرين ما يستوي في علمه العام ّي مع العالِم ،مثل كفر الكفار
األصليين وھم غير المنتسبين إلى اإلسالم أصال ،ومثل  :المرتد الصريح الذي أعلن بالخروج من ملة
اإلسالم واالنتقال عنھا والعياذ با  ،ونحو ذلك ،ومنه  :سابّ ﷲ تعالى ورسوله ودينه والمستھزئ
با تعالى وبدينه وآياته وبرسوله ،لكن بشرط أن يكون السبّ أو االاستھزاء صريحا ً ال يُخت ُ
َلف فيه،
ُ
بحيث يقال  :ھل ھذا من السبّ واالستھزاء أو ال؟ فھذا يُت َرك للعلماء ،وبالجملة
أما ما كان محتمالً،
فاالحتياط في ھذا الباب متأكد جداً بل واجبٌ  ،وإال ھلك اإلنسان ،نسأل ﷲ السالمة والعافية ،فھذا بابُ

ّ
داع ..وعليه
ويحذرون من الخوض فيه بغير حق وبغير قوة
خطر الزال علماء الملة يھابونه
ٍ
ٍ
فالمسؤول عنھم ممن قلتَ إنھم في بالد الحرمين يستھزؤون في المسلسالت بالدين ،فيُر َجع في
تحقيق ذلك إلى َمن اطلع على حالھم ويعرف أم َرھم من أھل العلم ھناك ،وبا التوفيق ..وجزاك ﷲ
ى وتقوى من ﷲ ،وثبّتني ﷲ وإياك على
خيراً ووفقك ﷲ لكل
خير ،وللجھاد في سبيله على ھد ً
ٍ
صراطه المستقيم ،ورزقني وإياك الشھادة في سبيله مقبلين غير مدبرين موقنين صادقين حنفاء،
والحمد رب العالمين وصلى ﷲ على محمد وآله صحبه أجمعين ..والسالم عليكم ورحمة ﷲ
وبركاته .أخوك عطية ﷲ أبو عبد الرحمن .منتصف شھر جمادى األولى من سنة 1431ھــ[
* شيخنا ال تنسوني من دعائكم ان يثبتني ﷲ على صراطه المستقيم و أن يستعملنا في نصرة دينه
جزاكم ﷲ خيرا وبارك بكم وجمعنا بكم في مستقر رحمته وفي بالد العز و الريادة
و أسلم ألبنك الصغير
حفظكم ﷲ.
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