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تـقـع قرـيـة الـلـه- ـفـي - رحمه عزام الله عبد الشهيد ولد
الحارثية سايلة اسامها فلسطين من الوساط الشمال في

ـي ـواء ـف ـن ـل ـام جنـي ـارة اسـاـمه ـحـي ـفـي م،1941 ـع ـح
ـعـزام مـصـطفى يوسـاـف الـحـاج واـلـده واسام الشواهنة،

والدته أما ابنه، اساتشهادا من سانة بعد المنية وافته الذي
صــلة لها ثانية عائلة من الحمد، حسين صالح زكية فهي

اساتـشـهادا قـبـل المنـيـة وافتـهـا وـقـد ـعـزام، ـبـآل قراـبـة
الـشـهداء مـقـبرة ـفـي ودافـنـت  تقريبا بسنة عزام الشيخ
 ببابي.
اـلـتي الـشـهرة ولـعـل ، أصل مشهورة عائلة عزام وعائلة
أبطالهـا مـن بطـل بـروز نتيجـة العائلـة هـذه بها حظيت
ـر، سان في وهو  أول الدعوة يحمل ليوثها، من وليث مبـك



وقرـبـه وـصـفائه طـهـره ـفـي صباه منذ أقرانه بين عرف
تعالى. الله من
فـي وترـعـرع فشـب القرـيـة، أراـضـي علـى الشهيد دارج

برعــايته ويقومــان عليــه، يســهران والــديه، أحضــان
ـفـي يتـجـاوز ـلـم وـهـو قريـتـه مراـبـع بين وتنقل وتربيته،

 حياته. من الول العقد سانه
طـفـولته أن يلـمـس ـصـغير وهو الشهيد لحياة المتتبع إن

ـة ليـسـت ـدتي ـلـي تـقـول الطـفـولتا، كبقـي - وـهـي واـل
ـى أداـخـل - كنت كنفها في تربى وقد الشهيد شقيقة عـل

ـفـي منهـمـك وـهـو البتدائـيـة المرحـلـة في وهو الله عبد
رفـقـا أـخـي لـه: يـا ـفـأقول كتـبـه، بيـن ويطـالع داراسـاـته

ـو بنفـسـك، ـع تلـعـب ذهـبـت ـل ـك ـم ـذين أقراـن ـون اـل يلعـب
لـيـس الـقـول عـلـى يزيد - ل الله - رحمه فكان ويرتعون،

 . الن وقته

 مبكر: نبوغ
ـيـتردادا فـكـان المبـكـرة، طـفـولته مـنـذ  لمـعـا الشهيد كان
ـيـتردادا ـمـا أـكـثر وـكـان أسـاـرته، ـمـن وأقاربه أرحامه على
ـلـي يـقـول عـمـره، ـمـن الرابعة يتجاوز لم وهو بيتنا على
توفي - وقد الله - رحمه العزام محمودا صالح الحاج جدي

يقول: الشهيد، والد خال وهو والدي، والد وهو  م1970
ـمـن الخامـسـة داون وـهـو  ـكـثيرا علينا يدخل عبدالله كان

 له: وأقول بأذنيه أمسك فكنت عمره،
) ـشـيخا سايـصـبح أـنـه (كناـيـة ـشـملة أذنا أذناك عبدالله يا

- وورـعـه وتـقـواه بـصـلحه  مـشـهورا ـصـالح الـحـاج وكان
ـكـان - وهـكـذا  أـحـدا الـلـه عـلـى نزـكـي ول ـكـذلك نحسـبه

(اتـقـوا الـمـؤمن فراسـاـة إنـهـا المنطـقـة، أـهـل ـلـه يشهد
الله). بنور ينظر فإنه المؤمن فراساة

ـمـن المبـكـر النـبـوغ ـهـذا يـكـون أن  غريـبـا المـهـم: لـيـس
فـقـد بـعـد، البـلـوغ سـاـن يتـجـاوز ـلـم وهو عبدالله الشهيد

ـا يزال ل وهو بذلك مدرساته ومدير أسااتذته له شهد طالـب
ـة ـصـفوف في انخرط كما البتدائية، المرحلة في الحرـك

البـلـوغ، سـاـن داون المسلمون) وـهـو (الخوان السالمية
ـذا ـا لـيـس ولـه ـرى أن  غريـب ـام المراـقـب ـن ـوان الـع للـخ

ـو الردان ـفـي المـسـلمين ـتردادا (أـب ـة عـلـى ماـجـد) ـي قرـي
ل وـهـو داراسـاـته، ـمـن الوـلـى مراحـلـه ـفـي وهو الشهيد

ماجد أبو هذا ذكر كما البتدائى الساداس الصف في يزال



ـشـابا ـيـرى ـكـي ـمـرة ـمـن أـكـثر قريتـنـا زار ولقد بنفسه،
عـبـدالله اسـاـمه البـتـدائي الـسـاداس الـصـف ـفـي  صغيرا
 وجهه. على تلوح والذكاء النجابة مخايل يرى كان عزام،
العقـد يتجـاوز ـلـم وـهـو صـيته وذاع اشـتهر فقـد  إجمال
 عمره. من الرابع

صغير: وهو الدعوة حمل
أظـفـاره، نعوـمـة مـنـذ للـقـرآن  تالـيـا  مـصـليا عرفناه لقد

ــه ــاؤه وعرـف ــيرته أقرـب ــل وعـش ــده، وأـه ــه بـل وعرفـت
فراـغـة، وـقـت مـن واـحـدة لحظة يضيع ل كان فلسطين،

المرحـلـة ـفـي وـهـو اللـيـل يـقـوم أن ـبـه الـمـر وـصـل بل
. المتوساطة البتدائية

فاداـخـل اللـيـل ـفـي أفـيـق زكـيـة: كـنـت الحاجة أمه تقول
بنفـسـك  رفـقـا وـلـدي له: ـيـا فأقول يصلي، به وإذا عليه

راـحـة ـمـن لـنـا لها: وهل فيقول واساترح، فراشك والزم
الـلـه ـبـذكر (أل بالعـبـاداة بـهـذا? أي إل والقـلـوب للنفوس
القلوب). تطمئن

ـفـي والتهـجـد اللـيـل قـيـام ـحـب ـهـذا بفعـلـه ـغـرس وـقـد
وعشيرته. وأهله أرحامه نفوس

ـصـلة عـلـى يـحـافظ للمـسـجد  ملزـمـا إل أراه كـنـت وـمـا
باـلـذكر المـصـلين آذان يقرع  وواعظا  ومدرساا الجماعة،

الحسنة. والموعظة
الـلـه- وـقـد -رحـمـه قريتـنـا مـسـجد بإـمـام الـمـر بـلـغ لقد

ـة داراسـاـتي قـبـل الكتاتيب في عليه تتلمذتا -أن البتدائـي
ـفـي داروسـاـه عـلـى الـنـاس لقبال  نظرا الشهيد من يغار

داون  ـصـغيرا  ـشـابا ـيـزال ل وـهـو الجمـعـة ـيـوم المـسـجد
طريـقـه ـفـي يـقـف أن وـحـاول عـمـره، ـمـن الثاني العقد

ـت ول الوساــائل، بشــتى ـر زـل ـك أذـك ـف ذـل ساــنة الموـق
حيـث الغربـيـة الـضـفة إـلـى اليـهـودا داـخـول وقبل م5691
ـبـإذن إل دارس ي أن لـحـد تـسـمح ل الوقاف داائرة كانت

ـذ إلى يلتفت يكن لم الشهيد الشيخ ولكن منها، مسبق ـه
بعسكري يخيفه أن المسجد إمام حاول مرة فأذكر المر،

فـنـزل الـنـاس، ـمـع ليـصـلي المـسـجد إـلـى دااـخـل أرداـنـي
ـجـاء الـلـه عـبـد ـشـيخ وـقـال: ـيـا المسجد ظهر عن المام

ـلـم الـشـهيد الـشـيخ ولـكـن العـسـكري، العسكري... ـجـاء
ـى وتوضأ العسكري وداخل الكلم، لهذا يلتفت مـصـف عـل



يـسـتمع وجـلـس ركـعـتين وـصـلى المسجد وداخل الوضوء
الشهيد. لدرس

وعمله: داراساته مراحل في
مدرسـاـة ـفـي والعداداـيـة البتدائـيـة عـلـوم الشهيد تلقى

خضــورية بكليــة العــالي تعليمــه واصــل ثــم القريــة،
كان أنه ورغم إمتياز، بدرجة  دابلوما منها ونال الزراعية،

ـلـي يـقـول أذـكـاهم، ـكـان أـنـه إل الكلية في أقرانه أصغر
الشهيد: والد
ـكـان أـنـه إل  سـاـنا الطلب أـصـغر ـكـان الـلـه عـبـد أن رغم

ـاهم، ـت أذـك ـدما فكـن ـب عـن ـارته أذـه ـي لزـي خضــورية ـف
عنــدما حولي يتجمعون الطلب -طولكرم- كان الزراعية

الـصـغير?! - الولـد ويقولـون: تريـد بـي ويحيـطـون أصل
أريد لهم: نعم - فأقول الكلية في أقرانه أصغر كان لنه
الله. عبد

أدار قرـيـة ـفـي  معلما تعيينه تم خضورية من تخرجه وبعد
ذـلـك ـفـي والـسـبب الـكـرك، منطـقـة الردان- في -جنوب
اـلـتي للخلـفـاتا  نـظـرا رأسـاـه، ومـسـقط بلده عن إبعاداه
من الشهيد كان حيث الكلية، مدير وبين بينه قائمة كانت

يـصـبر يـكـن ـلـم ولكـنـه والداني، القاصي ويعرفه الوائل
يـعـرف ل فـكـان واـلـدوران، الـلـف يقبل ول الضيم، على

مـمـا الـسـيف، ـمـن أحد بل الحق في  صلبا بهذا، المهادانة
بعــض الخلفــاتا هــذه فــتركت المــدير حفيظــة أثــار

ـبـأن لنفـسـه، يـثـأر الكلـيـة ـمـدير جعلت التي الحساساياتا
له. كعقوبة الغربية الضفة خارج الشهيد بتعيين يوصي

ـن( مدرساة إلى نقل عمله من سانة وبعد ـاء1برقـي ) [قـض
ـانوا الذين المعلمين بمعظم التقيت وقد جنين].، مـعـه ـك

ـلـي يـقـول قريتـنـا، ـفـي ـغـداء وجـبـة على داعاهم أن يوم
أحدهم:

بـكـثرة المعلمـيـن جمـيـع ـعـن يختـلـف الـلـه عبد الشيخ إن
جنبيه بين من يبعثها التي الحارة وكلماته للقرآن، تلوته

إـلـى حصصهم من ينصرفون عندما السااتذة إن للطلب،
السندوـشـاتا غرفتـهـم- يتـنـاولون -إلى الساتراحة فترة

ـغـرف إـحـدى إـلـى لوـحـده ـيـذهب إـنـه الـشـاي، ويشربون
يـضـيع ول الـقـرآن يـقـرأ الطلب، من خلت وقد المدرساة

منها. يستفيد أن داون فراغه من واحدة لحظة



العلمي، التحصيل في الحد هذا عند يقف لم الشهيد لكن
ـرس أنه حتى الشريعة، بدراساة  شغوفا كان فقد ـي ـغ ـف

وـقـد ـصـغير، وأـنـا الـشـريعة داراسـاـة ـحـب نفـسـي أعماق
ـرتا ـا داراسـاـتها ـفـي فـك ـالث الـصـف ـفـي ـطـالب وأـن الـث

العداداي.
ـفـي الـشـريعة كلـيـة إـلـى الـشـهيد الشيخ المهم: إنتسب

الـشـريعة في الليسانس شهاداة منها ونال دامشق جامعة
م.6691  جدا جيد بتقدير

الشام: بعلماء الشهيد صلة
الـشـام علـمـاء خـيـار عـلـى داراسـاـته أثـنـاء الـشـهيد تـعـرف
ـحـوى، سـاـعيد والشيخ الصالح، أدايب محمد الدكتور أمثال

رمـضـان ومل الـبـوطي، رمـضـان سـاـعيد محـمـد واـلـدكتور
ـت رمضان مل زار وقد الشام، بلدا في الشافعية شيخ بـي

ـلـه فـقـال الـكـل، ـعـن ـفـامتنع الطـعـام له وقدم الشهيد
فاسـاـتحيا الـلـه، عـبـد طـعـام ـمـن كل يرافقه الذي صاحبه
ـوطي الدكتور ابني طعام من آكل ل وقال: أنا وأكل، الـب
ـمـن راتـبـه لن الـشـريعة، كلـيـة ـفـي  اسـاـتاذا يعـمـل الذي

ـة ـتي الدوـل ـا اختلـطـت اـل ـالحلل أموالـه ـرام ـب ـع والـح ـم
الخمر. وضرائب المكوس

منـهـا يظـهـر اـلـتي المواقف هذه بمثل الشهيد تأثر ولقد
ـاء، ورع ـا العلـم ـاته ـفـي الـشـهيد التـقـى كـم بالـشـيخ حـي

لهم. وجهاداه للطواغيت بعداوته المشهور حديد مروان

فلسطين: في الشهيد جهادا
ــد ــة الـضــفة احتلل بـع سـاــقطت حـيــث م7691 الغربـي

أن للشـهيد يـرق ـلـم فلـسـطين، دااخـل يعـيـش والـشـهيد
يومـهـا رأيـتـه ولـقـد اليـهـوداي الحتلل ظلل ـفـي يعـيـش
أـنـه نفـسـه فـيـه رأى الذي الجديد الوضع هذا من يتململ
الهـجـرة عـلـى فـصـمم وقفـصـه، عشه دااخل  مكبل يعيش

عـلـى والـتـدرب الـعـدادا بمرحـلـة ليـقـوم فلـسـطين ـمـن
السلح.

إـلـى اليهوداـيـة اـلـدباباتا داـخـول وـهـو عيـنـه بأم رآه ما إن
ـهيد نـفـس على أثر نزهة- قد في -وكأنها فلسطين الـش

ـلـذلك واسـاـتعداداه، أهبـتـه للـمـر يأـخـذ جعـلـه مـمـا ، كثيرا
المسلمين. ولقصى وربه لدينه فيه يثأر الذي اليوم



بـعـد الـسـلح، عـلـى للـتـدرب سـاـانحة الفرصة والن: فإن
ـمـن لـبـد إذن الردان، أرض ـمـن الـفـدائي للعمل السماح
المباركة. الرض لنقاذ  جديا المر في التفكير

مدرسـاـة ـفـي  معلـمـا يعـمـل الـشـهيد كان الوقت هذا في
نـفـس ـفـي ـشـقة ـفـي يقـيـم وكان للبناتا، الثانوية التاج

بـصـوتا وإذا هاداـئـة، ليـلـة وـفـي عـمـان، في غرفة الجبل
الـشـباب بـعـض أـفـواه ـمـن الحـمـاس، مـنـه ينبـعـث نـشـيد

ـفـي الشهيد: فقـلـت يقول فلسطين، أرض على للقتال
يـسـبقك أن الـلـه عـبـد ـيـا علـيـك الـعـار ـمـن نفسي: أليس

بالجـهـادا أوـلـى القصى? ـمـن سااحاتا إلى الشباب هؤلء
?منا

فلـسـطين إـلـى باـلـدخول أوـلـى المـسـلم الـشـباب أليس
?القدس روابي إلى والوصول

عـمـان، ـمـن بـعـائلته  فورا وانتقل اساتقاتله، وقدم ذهب
غرـفـة إـلـى ـعـائلته ـمـع فيها يسكن كان التي الشقة من
ـوم، غرفة هي المطبخ، هي واحدة، طين!! غرفة من الـن

الحماماتا. وهي للساتقبال، معدة وهي
الـشــباب ـمــن مجموـعــة الـشــهيد الـشــيخ فاسـاــتنهض

قواـعـد اتـخـذوا الردان ـفـي السالمية الحركة وبمشاورة
في اليهودا على عملياتهم وبدأوا الردان، شمال في لهم

فلسطين.

الشهيد: جهادا من الفعل رداودا
ـمـن الـقـارب، ـمـن مجموـعـة جاءتا أن يوم أذكر زلت ول

حـيـث طريـقـه، ـعـن بالـعـدول لقناعه الشهيد والد بينهم
مؤـهـل موظف من  خصوصا ، مستغربا يومها الجهادا كان

ل الجـهـادا أن النـاس نـظـر ـفـي كـان لـنـه شـهاداة، يحمل
!الموظف غير أو العمل عن العاطل إل به يقوم
ـشـقيقته تـسـكن ـكـانت حيث الرصيفة قرية في هذا كان
أن  ـمـؤمل كـنـت أـنـا بـنـي واـلـده: ـيـا له محمد) فقال (أم

ـمـع ـتـدور ـبـك وإذا عـمـان، ـفـي الكـبـار القضاة من تكون
ـهـو يبـكـي وـبـدأ الجـبـال، في الشباب -مع الصغار الولدا

والوالدة.
غاـضـبا الـشـهيد - فـهـب جالـسـا كـنـت -وـقـد يومها وأذكر
وأنـتـم الجـنـة إـلـى أداـعـوكم وـقـال: أـنـا مـكـانه ـمـن وقام

النـجـاة إـلـى أداـعـوكم ـمـالي ـقـوم (ـيـا النار إلى تدعونني
النار). إلى وتدعونني



)14(المؤمن: 
ـكـان أن مـنـذ للواـلـدين إذن ل أـنـه ـيـرى يومـهـا ـمـن فـهـو

فلسطين. أرض على  مجاهدا
الجهـاداي الـخـط هـذا ارتـضـت محـمـد: فـقـد أم زوجته اما

معه. وصبرتا لنفسه الشهيد قبله الذي
فلسطين: في جهاداه بعد ما

فلسطين- -في الجهادا سااحة في وهو عزام الشهيد كان
بـيـت لقاـعـدة  أمـيـرا ـكـان -حـيـث المـغـارة ـفـي وهو يقرأ

الزـهـر إـلـى انتـسـب ـقـد ـمـرو)- وـكـان (ـفـي المـقـدس
الـجـو ـهـذا ـظـل وـفـي الماجـسـتير، شهاداة على للحصول

ـعـدم ـمـن ـخـائف وـهـو للمتـحـان تـقـدم ـثـم ـيـدرس، كان
الشهيد فأرسال الهامش، على كانت القراءة لن النجاح،
النتيـجـة، ـلـه يرسـاـل أن الـقـاهرة ـفـي الخوة لحد يومها
الـشـهيد فأرسـاـل الماجـسـتير، ـفـي ناـجـح له: إنك فأبرق
ـذا ـائل الخأ لـه ـت ـق ـتحييت : أـن ـول أن اسـا ـدلك إن تـق مـع

ـهيد فأرسال الدكتوراه، في يقبل ول مقبول ـة للـش برقـي
اـلـدكتوراه! مخـطـط وأرسـاـل  ـجـدا جـيـد تقديرك أن ثانية
بكاملها. الدورة على الول به وإذا

جامعي: أساتاذ إلى مدرساة معلم من
أنـهـم م0791 سانة أوائل في يومها الشريعة كلية أعلنت

المقـبـولين ـضـمن ـمـن فـكـان فتـقـدم معـيـدين، يرـيـدون
ـثـم فيـهـا،  محاـضـرا فأصبح الشريعة، كلية في للتدريس

عـلـى للحـصـول الزـهـر إـلـى بعـثـة ـفـي سـاـنة بـعـد أرسال
فـعـادا م،3791 عليهاـعـام حـصـل حيث الدكتوراه، شهاداة

ـة فــي  مدرساــا ـة، الجامـع ـي الردانـي ـترة وـف ـداداه ـف إـع
سـاـيد أخـبـار عنـهـم وأـخـذ قـطـب، ـبـآل التـقـى لـلـدكتوراه

لهـا تعرضـت التي والفتن وإعدامه، ساجنه وفترة قطب،
أفراداها. اعتقال أثناء السالمية الحركة

مقلوبة: الموازين
ـرة كانت الجهادا قواعد في الشهيد كان لما ـارب نـظ الـق

ـه له نظرتهم عن  تماما تختلف والصدقاء أن ـيـوم ولهـل
ـان ـا ـك ـة، الـمـدارس ـفـي  معلـم ـد أو الثانوـي أـصـبح أن بـع

الردانية. الجامعة في  اساتاذا
وأولداه، زوجـتــه تـجــاه النـســاء نـظــراتا تغـيــرتا لـقــد

فأـصـبحت موـظـف، زوـجـة ـكـانت لنـهـا لـهـا واـحـترامهم



-ـمـع الـصـغار الولدا ـمـع الجـبـال في تنتقل مجاهد زوجة
الناس. نظر الشباب- في

لها، القارب نساء زيارة عدم من الشهيد زوج شكت لقد
منهن  خيرا الله بإذن ساتصبحين أنت لها: إطمئني فقال

ـذين الله لن الخرة، قبل الدنيا في ـهـاجروا يقول: (واـل
 حسنة) الدنيا في لنبوئنهم ظلموا ما بعد من الله في

)14(النحل: 
طائـعـة إلـيـه وـجـاءتا الـشـهيد على الدنيا فتحت أن ويوم

يـعـدلها ل الجـهـادا وبرـكـة نعـمـة أن زوجـتـه  فعل أحـسـت
مال. ول منصب ول وظيفة

البرـكـة ولـكـن أـضـعاف، عـشـرة الـشـهيد راـتـب أصبح لقد
ـكـان أن الطـيـن) ـيـوم (غرـفـة بيته على تخيم كانت التي

الجامـعـة، ـفـي  اسـاـتاذا أـصـبح أن بـعـد فقدتا قد  مجاهدا
الـشـيخ أـهـل وفـقـد والكمالـيـاتا، الحـيـاة تـكـاليف فزاداتا
ـكـانت اـلـتي والبرـكـة والنعمة الحقيقية السعاداة الشهيد
فلسطين. في الشيخ جهادا أيام تغمرهم

الوراء: إلى نقلة
نظري- -في جامعي أساتاذ إلى مجاهد من النقلة هذه إن

نـظـر وـفـي ـعـزام الـشـهيد إحساس في طبيعة غير نقلة
الجهادا. حلوة ذاقوا الذين المجاهدين

الـلـه- ذرـعـا -رحـمـه الـشـهيد يضيق أن  غريبا ليس ولهذا
الجـهـادا ـعـن يـعـبر وـهـو وجـهـه، في الجهادا أبواب بإيصادا

الـشـهيد فمـعـاوداة للـسـمك، كالماء بأنه للمجاهد بالنسبة
علـيـه نـغـص الروتينـيـة والحـيـاة اـلـوظيفي، العـمـل إـلـى

حياته. صفو عليه وكدر عيشه،
أن ـيـرى أنه إل طائعة وجاءته عليه فتحت الدنيا أن ورغم

اـلـدور ـهـو ـهـذا ولـيـس الحقيقية، الحياة هي ليست هذه
وهو  كبيرا  شوطا الجنة طريق في ساار وقد به، المنوط

جيل رـبـى أنه من بالرغم الورا، إلى يعودا الن نفسه يرى
لـنـا: إنـنـا يقوـلـون بـهـم نلتـقـي ـمـن ومعظم الردان، في

ـع الن لكنا الله عبد ثم الله ولول بالشهيد، تأثرنا ـع نرـت ـم
ـا وإن الـضـائعين، ـة ننـسـى فل ننـسـى كـن ـة أروـق الجامـع

والخاصــة، العامة محاضراته في له شهدتا التي الردانية
مـئـاتا ـيـديه عـلـى ترـبـى وـقـد فيـهـا، الواـضـحة وبـصـماته

ليوم يعدهم كان والذين ربه، إلى العائد المسلم الشباب



فلـسـطين، ـعـن الحتلل نـيـر بهم ليزيل العدو مع اللقاء
القرآن. داولة بهم ويقيم
بـقـرار الردانـيـة الجامـعـة من فصله فتم يمهل، لم ولهذا

العام. العسكري الحاكم من

أفغانستان: في جهاداه
لكنـنـا ـكـبير، مجـلـد إـلـى يحـتـاج النقـطـة هذه عن الحديث
عليها: الضوء بعض سانلقي
أـبـواب وإغلق الجامـعـة ـمـن فـصـله بـعـد الـشـهيد إلتـفـت
عليـهـا ـيـؤداي  أرـضـا يجد عله فلسطين أرض على الجهادا
أفغانـسـتان، أرض ـفـوق لـمـع  ـنـورا ـفـرأى القتال، عباداة

هناك. من يكون النفراج فقال: لعل
الـسـنانيري كـمـال الـشـيخ وبين بينه تم الذي للقاء وكان
ـفـي المـسـعى الجـهـادا- عـنـد أرض زار الـلـه- اـلـذي رحمه
يحـمـل أن وعزـمـه الـشـهيد تـصـميم ـفـي ـكـبير أثر الحرم
أفغانستان. إلى ويتوجه أمتعته

الجامعــة فــي وجيــزة فــترة وعمــل الشــهيد ارتحــل
ـمـن  قريـبـا ليـكـون آـبـادا، إسـاـلم ـفـي العالمية السالمية

وـتـوثقت الجـهـادا، ـبـأمراء يتـصـل وـبـدأ الفـغـاني، الجهادا
بهم. صلته
فـي أيـام ثلثـة فـي محاـضـراته جـمـع ـقـد الشـهيد وكان

أن وـجـد ولـمـا للجـهـادا، السـاـبوع بقـيـة لينصرف السابوع
محاـضـراته فحـصـر ـعـادا الجـهـادا لمور لتكفي اليام هذه

ـفـي عمـلـه أن وـجـد ولـمـا ـيـومين، الجامـعـة- ـفـي -ـفـي
وتفــرغ الجامعة من اساتقال جهاداه ساير يعرقل الجامعة

للجهادا.  نهائيا
أرض عـلـى الجـهـادا قـلـب إـلـى بـحـق الـشـهيد تـحـول لـقـد

الجـهـادا بـهـذا عرف الذي فهو المفكر، وعقله أفغانستان
ـي جهادا من بعيدة نقلة نقله الذي وهو العالم، في إقليـم

الجـهـادا أـضـحى ـحـتى ـعـالمي، إسـاـلمي جهادا إلى محلي
مكان. كل في والناس السامر حديث وأخباره

ـمـؤامراتا عـنـه ـيـدفع الجـهـادا، لـهـذا  ترسـاـا الشهيد وكان
إـلـى الـشـهيد فـكـر وتـحـول الخصام، اللداء وكيد العداء

الـظــالمين مـضــاجع أقـضــت عملـيــة جهاداـيــة مدرسـاــة
ثم  أول الله بفضل وتحول الرض، أرجاء في والكافرين
إـلـى أفغانـسـتان دااـخـل المـعـارك ـفـي  عملـيـا بمشاركته
ـحـب سـاـرى أن بـعـد تـبـارى، ل عالمـيـة جهاداـيـة شخـصـية



ـه، في وتغلغل وعروقه، دامائه في الجهادا وـصـقلت روـح
ـبـه وـصـل ـحـتى سـاـوقه، عـلـى واسـاـتوى ونـضـج نفسيته،

عـمـري بـأن أشعر اساتشهاداه: ؛إنني قبل يصرح أن المر
الجـهـادا ـفـي ونـصـف سـاـنواتا سـاـبع سـاـنواتا، تـسـع الن

وبقية فلسطين، في الجهادا في ونصف وسانة الفغاني،
.«عندي قيمة له ليس عمري
ـذا ـآمر ولـه ـه ـت ـداء علـي ـذ أـع ـدين ـه ـدوا اـل ـاته ورـص حرـك

أـكـبر ـفـي سـاـيارته وتفجـيـر باغتـيـاله ـقـاموا ثم وساكناته
النهار. وضح وفي بيشاور شوارع

عزام الشهيد داماء تصبح - أن ظني - في المر وصل لقد
اللـه فاختاره قلمه مدادا من السالمية للمة وأنفع أجدى

ـذ ، شــهيدا ـه وأـخ ـن مـع ـن زهرتـي ـده أفلذ ـم ـد كـب (محـم
وإبراهيم).

عـلـى روـحـه يحـمـل اساتـشـهاداه قـبـل  يوميا نراه كنا لقد
، مستبـشـرا  فرحا يقبضها أن فاطرها على يعرضها كفه
صاداقا الشهاداة وطلب نفسه، حظ من نفسه فرغت لقد

الزكية، دامائه من المسك رائحة الناس وتنسم فأعطيها،
ـفـي وـضـع عـنـدما وجـهـه عـلـى العريضة البتسامة ورأوا
إـنـه عليـيـن، ـفـي الشهداء منازل وأنزله الله رحمه قبره،
مجيب. ساميع

*بدمـــه  الجــهادا أحــيا شــهيد
 جـمـاداي4 التارـيـخ: 80الـعـددا:  المعرـكـة لهيب في [نشر

].1989  دايسمبر2 الموافق هـ1410 الولى
عاـهـدوا ـمـا ـصـدقوا رـجـال المؤمنين تعالى:    من قال 

وـمـا ينتـظـر ـمـن ومنهم نحبه قضى من فمنهم عليه الله
   تبديل بدلوا

)32(الحزاب: 
وـمـاأظن نفـسـي عـلـى وقع الذي المزلزل النبأ كان لقد

الـعـالم فـجـع لـقـد ، منه أشد حياتي في خبرا تلقيت أنني
وـهـم الرض أرـجـاء ـشـتى ـفـي والمـسـلمون السـاـلمي

المجاـهـدين مـسـيرة وقائد المجاهد اساتشهادا نبأ يتلقون
ـعـزام عـبـدالله اـلـدكتور الـشـهيد أفغانـسـتان ـفـي العرب
ـؤامرة إثر جناته فسيح واساكنه الله رحمه ـة الـم الجرامـي
اللـيـل سـاـبع مـسـجد إلى طريقه في وهو لها تعرض التي

السيارة فمرتا م،42/11/98 بتاريخ الجمعة خطبة للقاء
. تا. ن كـغـم02( ـبـوزن لـغـم فوق من يستقلها كان التي



العـمـل وبـهـذا المجرـمـون، الحاـقـدون زرعه قد ) كان تا
. الجبان اللئيم

الـهـواء، ـفـي أجزاؤـهـا وتـطـايرتا الـسـيارة انفجرتا وقد
ـد ـج وـق ـن نـت ـذا ـع ـار ـه ـة شــهيد اساتشــهادا النفـج الـم

ـدكتور السـاـلمية ـدالله اـل ـمـن زهرتـيـن ومـعـه ـعـزام عـب
) . وإبراهيم الكبر نجله ( محمد كبده فلذاتا
كوكـبــة ـتــوداع وـهــي الغفـيــرة الجـمــوع سـاــارتا وـقــد

ـبرة وإبراهيم) إلى ومحمد، الغالي، الشهداء(شهيدنا مـق
رب عـبـد الـشـيخ علـيـه ـصـلى أن بـعـد ـبـابي ـفـي الشهداء

الـعـرب المجاـهـدين ـمـن غفـيـر وجـمـع سـاـياف الرسـاـول
. الجنازة حضر ممن المسلمين من وغيرهم والفغان

ـم ـى ـث ـى ألـق ـة عـل ـض الشــهداء كوكـب ـاداة بـع ـادا ـق الجـه
ـاني ـة وزراء رئـيـس سـاـياف الـشـيخ يتـقـدمهم الفـغ داوـل

أمـيـر رـبـاني اـلـدين برـهـان والـشـيخ المؤقتة المجاهدين
المجاهدين حكومة في العمار ووزير السالمية الجمعية
مـسـيرة ـفـي الـشـهيد ـبـدور فيـهـا أـشـاداوا تأبينية كلماتا
والمـسـلمين، للسالم وخدمته وبمناقبه الفغاني الجهادا

ـي والشيخ يوساف أبو والخأ عباداة أبو الخأ ألقى كما فتـح
عـلـى كلـمـة أيـضـا ألقـيـت كـمـا تأبينـيـة، كلـمـاتا الرفاعي

. الشهداء أرواح

ونجليه: الغالي شهيدنا كراماتا
أفـضـل رائـحـة حياتي في أر لم التي - المسك رائحة -1

أـنـوف ـفـي عبـقـت واـلـتي الزـكـي دامه من - انبعثت منها
ـتـم ـحـتى الزكـيـة الرائحة هذه وبقيت حضر، ممن الخوة

. دافنه
كـمـا نـتـج النفـجـار أن رغم التشويه من جسده حفظ -2

ـا أـحـدث ) وـقـد .تا . ن تا كـغـم02( ـعـن قلـنـا ـهـائل داوـي
ـي حفرة وحفر الكهرباء، تيار وقطع ـاثرتا الرض، ـف وتـن
عـلـى الـشـيخ جثة وجدتا . وقد الهواء في السيارة أجزاء

. الحاداث من مقربة
ويـبـد الحـنـاء كرائـحـة زكـيـة رائـحـة الولدا من إنبعثت -3

ـة نميز الله: حتى من حكمة - أنها أعلم - والله ولي رائـح
ـلـو بحـيـث الـغـالي الشيخ شهيدنا من صدرتا أنها المسك

ـمـن نمـيـز ـلـم المـسـك رائـحـة منهم صدر قد الجميع كان
ـا ـن أيهـم ـدرتا،وـم ـة ـص ـرى ناحـي ـهاداة أـخ ـاتا فالـش دارـج

. ومراتب



الجريمة: حدوث بعد الفعل رداودا
ـن بشيء الخبر هذا العالمية النباء وكالتا تناقلت لقد ـم

ـد المر أن شعروا عندما ولكن المر، بداية في التعتيم ـج
ـه نزل قد فئاته بمختلف السالمي العالم وأن خطير علـي
القـلـوب زـلـزل ـقـد الـخـبر هذا وأن الصواعق نزول الخبر

ـثـم بـهـا، يستـضـيئون كانوا منارة لختفاء نظرا والعقول
المـصـاب هذا مع يتعاطفوا أن أوليائهم إلى يوحون بدأوا

. أنفسهم في يخفونه لمر الجلل
ـو ـم وـه ـد أنـه ـوا أن بـع ـذه قتـل الساــلمية الشخصــية ـه

أن يرـيـدون لـهـا يترـصـدون ـكـانوا طالـمـا اـلـتي الجهاداـيـة
للجـيـل خلـفـه اـلـذي الجـهـاداي الفـكـري المنـهـاج يجهضوا
الجـهـاداي المنـهـج وقتلوا حيا قتلوه قد فيكونون المسلم

. بعده من المسلمة الجيال عليه لتتربى خلفه الذي

 نفوس على الجريمة أصداء
الفغاني: الجهادا قاداة
الجـهـادا ـقـاداة نـفـوس عـلـى المزـلـزل الخبر هذا نزل لقد

مـن ـكـان وـقـد البـشـر، عـلـى الـصـواعق ـنـزول الفـغـاني
ـاني الجهادا قاداة مع شهيدنا يتوجه أن المقرر ـى الفـغ إـل
يسافر أن أخيرا قرر ولكنه الجمعة، يوم صباح آبادا إسالم

إـلـى متوجـهـون الجـهـادا قاداة كان .وقد الجمعة صلة بعد
النـبـأ ساماعهم وبمجردا الجريمة، حدوث لحظة آبادا إسالم
سـاـياف الـشـيخ داخل . وقد بيشاور مدينة إلى فورا عاداوا
البـكـاء، ـشـدة ـمـن نفـسـه تمالك فما الشهداء جثث ورأى
ـا الجمعة ليلة رأى قد بأنه أبلغني وقد ـقـد ـيـديه ـبـأن رؤـي

في مارأيت تفسير أداري ل صباحا يقول: فقمت قطعتا،
آـبـادا أسـاـلم إلى تحركت ثم ساياف: الشيخ المنام! يقول

الـخـبر تلقـيـت وعندما الرؤيا، هذه من شيء نفسي وفي
الرؤيا. هذه تفسير عرفت الهاتف عبر
عـبـدالله الـشـهيد رافـقـت يقول: لـقـد سايافا سامعت لقد
خارجـهـا، وـفـي أفغانـسـتان دااـخـل الرحلتا من كثير في

. وعلمه فقهه أمام نفسي أساتصغر والله فكنت
حكمتـيـار اـلـدين قـلـب المهـنـدس ـصـرح أـخـرى جهة ومن

ــس ــر السـاــلمي الـحــزب رئـي ــة ووزـي ــة الخارجـي لدوـل
الدكتور الكبير المجاهد اساتشهادا أن المؤقته المجاهدين

والعـمـل الحرـكـة مـجـال في فجوة ترك قد عزام عبدالله



بـيـت ـفـي ألقاـهـا كلـمـة ـفـي يـقـول وأـضـاف السـاـلمي،
ـت كان - حيث المجاهدين داولة وزراء لرئيس الحكومة بـي

ـفـي العلـمـاء بـيـن ـنـادارة شخصية كان الشهيد - أن الجر
. العصر هذا

بيـشـاور ـشـوارع ـفـي الن أـمـر إذ حكمتيار:إنني وأضاف
بل كاليـتـام أـصـبحوا أنـهـم فأشعر العربي الشباب فأرى
لساتـشـهادا ـكـان .وـقـد اـلـدنيا عن شهيدنا رحيل بعد والد

والمـهـاجرين المجاـهـدين نفوس على الثر أعظم الشيخ
 الفغان.

داوـلـة ـفـي العمار وزير رباني الدين برهان الشيخ يقول
بل الفغان المجاهدون سامع المؤقته: عندما المجاهدين

ـكـأن ـعـزام عـبـدالله الـشـيخ اساتـشـهادا نـبـأ والمـهـاجرون
. أفغانستان أرض ضرب زلزال

زواجـــــــــــــــــــــــه:
ـاته شريكة اختار قد  م5691 سانة وكان محـمـد)، ( أم حـي
ـيـدي عـلـى ترـبـت ـقـد اـلـدين، على محافظ بيت من وهي

ـشـمال ) ـفـي الـشـوف ( أم قرـيـة ـهـاجرمن الذي والدها
وـقـد قريتنا، - إلى اليهودا قبل من طرداهم بعد فلسطين

عائلته مع والدها ارتحل ثم بيتنا، في وجيزة فترة ساكنوا
. طولكرم منطقة ) في الغصون ( داير قرية إلى
يجـهـزوا أن وواـلـدته واـلـده من الشهيد الشيخ طلب وقد

ـعـز الـلـه بفضل وتم الغصون، داير إلى انطلقوا ثم هدية،
. ) بينهما ( الزواج القران عقد وجل
عـبـدالله الشـيخ بيـن تـم الـذي المبـارك الزواج هذا ومن
نجـلـه ذـكـور:محـمـد خمـسـة أنجـبـت حـيـاته وشريكة عزام
( وعـمـره واـلـده ـمـع ـشـهيدا رـبـه إـلـى ذـهـب الذي الكبر

الله اختاره الذي وإبراهيم )، عاما81( وحذيفة )، سانة02
( وحـمـزة )،  سـاـنة51( إبراهـيـم وعـمـر والده، مع شهيدا

).  سانواتا5(  ) ومصعب31
)، سـاـنة32( وعمرـهـا فاطـمـة مـنـه أنجـبـت الـنـاث وـمـن
). سانة41( وعمرها وسامية )، سانة22( عمرها ووفاء

لليهودا: الشهيد عداوة
والقـطـاع الغربـيـة للـضـفة اليـهـوداي الحتلل بـعـد وأذكر

الجدـيـد، الوـضـع ـمـن يتملـمـل الـشـيخ كان تقريبا بأسابوع



نـظـرا الردان ـشـرق إـلـى الغربـيـة الضفة يغادار أن فقرر
لنه:

ـودا  مقيدا ا أساير  ذليل يعيش أن له يرق لم الحتلل، بقـي
تعالى: لقوله وامتثل

 ) فيها فتهاجروا واساعة الله أرض تكن ألم (
)79(النساء: 

ول حيلة يملكون ل الذين المستضعفين من ليكون حتى
الية: عليه فتنطبق سابيل يهتدون

فـيـم قالوا أنفسهم ظالمي الملئكة توفاهم الذين إن (
). الرض في مستضعفين كنا قالوا كنتم

)79(النساء: 
ـمـن يـخـرج أن الـشـهيد شيخنا حاول أن يوم أذكره ومما 

ـقـائلين أقرـبـائي ـمـن ومجموـعـة والدي به تشبث القرية
الـشـهيد وتتركـنـا? فأـجـاب تخرج كيف عبدالله له: ياشيخ

ـا ـه يومـه ـه - رحـم ـا الـل ـايش أن أسـاـتطيع ل - (أـن ـمـع أتـع
ـام اليـهـودا يمر أن مني ترضون كيف اليهودا، ـاظري- أـم ـن

).?اليدي مكتوف - وأنا وجههم في أقف أن داون
الـقـدام عـلـى مشـيا يخـرج أن الشـهيد الشيخ عزم لذلك
أـهـالي ـمـن ـكـبير رجل بينهم الشباب من مجموعة ومعه

منتصف وفي الشرق باتجاه يتحركون هم وبينما القرية،
اساـــرائيلية، عســـكرية بدوريـــة اصـــطدموا الطريـــق

فـكـان الـخـوة، بتـفـتيش الجنودا أحد وقام فاساتوقفتهم،
ـفـي يـده الجنـدي مـد فلمـا الشـهيد، الشيخ ينتظر الدور
المـصـحف يـقـع ل ـحـتى الجـنـدي بـيـد أمـسـك الشيخ جيب

يجــوز ل الكافر لن اليهوداي بيد يحمله كان الذي الصغير
إـلـى اليـهـوداي الجندي فرجع ، المصحف من نمكنه أن لنا

يقتـــل أن وأرادا البندقيـــة، أقســـام وساـــحب الـــوراء
الشهيد، الشيخ فتشهد شهيدنا، ضمنهم ومن المجموعة

أن الجـنـدي يرـجـو يرافقـهـم اـلـذي الـكـبير الرـجـل وتقدم
الضباط أحد وتدخل أبنائي، إنهم له قائل ساراحهم يطلق
ـعـن أسـاـفرتا مـحـاورة الجندي وبين بينه داار الذي اليهودا
. ساراحهم إطلق

وـصـل ـحـتى الردان باتـجـاه سـاـيره الشهيد الشيخ تابع ثم
لمدة السعوداية في والتعليم التربية مع تعاقد وقد إليها،
ـقـد الـفـدائي العـمـل وـكـان الردان إـلـى بـعـدها رجع سانة
. الردانية الساحة على ظهر



 اليهودا: قتال على الشباب الشهيد تحريض
سـاـنة الردان إـلـى الـسـعوداية ـمـن الـشـهيد الـشـيخ رـجـع

من أنباء أصدق السيف أن يرى الله رحمه وكان م،8691
ل المم وأن السيف، يرافقها أن لبد الكلمة وأن الكتب،
عـلـى قـضـاه عمره من الول فالشطر بالضعفاء، تعترف

الـسـلح اسـاـتعمال فرصة له تتاح أن داون فلسطين أرض
فلـسـطين قـضـية ـلـدخول نـظـرا أرـضـها عـلـى ـيـدب وهو

ـذي والركودا وللجمودا الدولية، المحافل إلى السالمية اـل
.  م7691 - 9491 سانة بين واكبها
للوقوف السلح واساتعمال التدريب فكرة عاوداتا ولذلك

ـدأ الشهيد،وكيف الشيخ أفكار تداعب اليهودا وجه في يـه
أرض عـلـى تـسـرح اليـهـودا حثاـلـة ـيـرى وـهـو آـنـذاك ـبـاله

?! فحــرض المســلمين مقدساــاتا وتــدنس فلســطين
ـباب ـتنهض الـش ـم واسـا ـدرب هممـه ـى للـت ـتعمال عـل اسـا

. اليهودا لمقاتلة السلح
الـشـباب ـمـن مجموـعـاتا ـمـع الـشـهيد الـشـيخ اتـخـذ وـقـد

ـلم ـدة المـس ـم قاـع ـي لـه ـمال ـف ـان الردان ـش ـاس ـك الـن
أمـيـرا الـشـهيد وـكـان )، الـشـيوخأ ( قواعد عليها يطلقون
إـلـى منـهـا ـمـرو) للنطلق ـفـي المـقـدس ( بيت لقاعدة

 المسلحة. اليهوداية العصاباتا لمواجهة فلسطين
ـد ـترك وـق ـيخ اـش ـي الـش ـض ـف ـاتا بـع ـى العملـي أرض عـل

أعظمها:- من كان فلسطين
خاـضـها اـلـتي الخـضـر الـحـزام أو المـشـروع أول: معركة

السـوري، مصـعب أبـو فيها جرح التي إخوانه مع الشهيد
. الشمالي الغور منطقة في المعركة هذه حصلت وقد

معرـكـة عليـهـا أشرف التي العملياتا بين من ثانيا: وكان
م0791  حزيران5

ـو بينهم من كان المجاهدين من ساتة فيها اشترك وقد أـب
ـة ( بن وإبراهيم ) الحموي، الدالبي ( مهدي أساماعيل بـل

ــي الفلـســطيني، وبلل )، ــدوا مكـشــوفة أرض وـف تـص
ـدبابتين ـام، وكاساــحة ـل ـان ألـغ ـان وـك ـر دااـي ـدفاع وزـي اـل
ليطـوف أمريكيـا وآخـر كـنـديا مراسال أرسال قد اليهوداي

. انتهى قد الفدائي العمل أن ويريهم الحدودا، على بهم
ـبـاطن ـمـن الـمـؤمن ـكـالجن لـهـم يخرجون الله بجند واذا

الـصـحفيان،واـعـترف وـجـرح الـقـذائف، وانهالت الرض،
ولـكـن والـضـباط، الجـنـودا ـمـن ـقـتيل عـشـر ـبـاثني اليهودا
ـن ثلثة اساتشهد وقد بكثير، هذا من أكثر العداء قتلى ـم



ـاب في هذا .(إنظر المعركة هذه في الخوان حـمـاس كـت
. ) الشهيد  لنفس67-77

ـرب في والفدائيين الرداني الجيش بين جرى ما ولكن ـح
ـيخ مواصلة داون حال م0791 الساودا أيلول ـهيد الـش الـش

. الحدودا وأغلقت فلسطين أرض على الجهادا وإخوانه
ـم ـك وـل ـؤلء ن يـم ـن ـه ـلة ـم ـاداهم مواـص ـى جـه أرض عـل

ـكـانوا اـلـتي المعارك ويلتا اليهودا لذاقوا وإل فلسطين
. نهارا جهارا اليهودا بها يصلون

والعمل: العلم إلى الشهيد عوداة
تـجـد وقلما وقلمه، بسلحه يجاهد الله رحمه الشهيد كان

قواـعـد ـفـي وـهـو ـكـان فقد لذا العصر، هذا في نظيرا له
ـشـهاداة وـنـال الزـهـر جامـعـة إـلـى انتـسـب ـقـد الـشـمال

عـمـل حـيـث  م،9691 سـاـنة الفقه أصول في الماجستير
/ م0791 عـمـان ـفـي الشريعة كلية في محاضرا ذلك بعد

ـدكتوراه، ـشـهاداة لنـيـل القاهرة إلى أوفد ثم م،1791 اـل
الـشـرف بمرتـبـة الفـقـه أـصـول ـفـي عليـهـا حـصـل وـقـد

. م3791 الولى
الـشـريعة) ( كلـيـة الردانـيـة الجامـعـة في مدرساا عمل ثم

ـ-ـ 3791 سانة من مـئـاتا ـيـديه عـلـى تربى حيث م،0891 
ليــوم يعدهم كان والذين ربه إلى العائد المسلم الشباب
الـمـة رـقـاب ـعـن الحتلل نـيـر ليزـيـل الـعـدو ـمـع اللـقـاء

ـحـتى تمهـلـه ـلـم الدوـلـة ولـكـن فلـسـطين، في المسلمة
الرداـنـي العـسـكري الـحـاكم ـقـرار فـصـدر أمنيـتـه، يحقق

. م0891 الجامعة من بفصله

: الردانية الجامعة من الشهيد فصل سابب
أن اسـاـتطاع وـقـد نوعـهـا، من فريدة شخصية الشيخ كان

كلـيـاتا مختـلـف ـفـي الطلـبـة ـصـفوف بـيـن أفـكـاره ينشر
لصلبة عليه تضيق بدأتا الدولة أن وجدنا ولهذا الجامعة،

الردان ـفــي المـســلم الـشــباب ـكــان ولـهــذا ـمــواقفه،
ـه يطلـقـون التـشـابه ) لوـجـودا الردان قـطـب ( سـاـيد علـي

ولذلك والطواغيت، الحكام وجه في الوقوف في بينهما
أداى مـمـا عـصـره حـكـام وجه في وقف قد سايدقطب نجد
. حياته ذلك يكلفه أن إلى



فـكـر عـلـى ترـبـى ـبـل الـطـراز، ـهـذا من شهيدنا كان وقد
ـة يصدع فكان وبأسالوبه، به وتأثر قطب سايد الـحـق بكلـم

. النتائج كانت مهما
ـد ـع وـق ـن وـق ـدي بـي ـرة ذاتا ـشـهيدنا ـي ـدة ـم ـرأي جرـي اـل

المـشـايخ ـمـن مجموـعـة يـضـم كرـكـتير بـهـا وإذا الردانية،
يرـمـز الصورة أسافل وفي )،61(م بندقية يحملون وهم
أمريكية. مخابراتا أنهم إلى

أن منه وطلب الصحفية المؤساسه بمدير الشهيد فاتصل
الـمـدير فرـفـض الصحيفة، هذه في أصدره ما على يعتذر

. أنذر من اعذر الشهيد: لقد له فقال الطلب، هذا
قــام الذي الرداني العسكري بالحاكم يتصل بالمدير وإذا

. م0891سانة الجامعة من بفصله قرار بإصدار

الردان: من الشهيد خروج
نـشـاطه ـمـن وتحد الشهيد على تضيق المن أجهزة بدأتا

ـدروس، المحاضراتا وإلقاء الدعوة نشر في وحركته واـل
ـان ـعـن يبـحـث أن فـقـرر ـدعوة، آـخـر مـك ـادار لـل إـلـى فـغ

المـلـك جامـعـة ـمـع م1891 ـعـام عـمـل حـيـث الـسـعوداية
. جدة في عبدالعزيز

ـمـن فطـلـب النعـيـم، أعـطـاف بين العيش يطق لم ولكنه
/ الدولـيـة السـاـلمية الجامـعـة ـفـي العـمـل الجامعة مدير
الفـغـاني، الجـهـادا ـمـن قريـبـا ليـكـون آـبـادا، إسـاـلم ـفـي

 م.1891سانة فيها للعمل فانتدب

جامعة من الشهيد إساتقالة
العزيز: عبد الملك

ـمـن ـجـدة إلى م3891 عام نهاية في الشهيد الشيخ رجع
جــدة في الجامعة إداارة فوجد النتداب، فترة تجديد أجل

الجامعة ورفضت فيها، يدرس حتى برنامجا له أنزلت قد
( ـفـي السـاـلمية الجامـعـة لحـسـاب الـعـارة عـقـد تجديد
الرابطــة مع وتعاقد اساتقالته الشيخ فقدم )، آبادا إسالم
ـمـع التعاـقـد أن والـصـحيح الـصـل في ) [هكذا1م(4891

مستـشـارا م]. وـعـادا1986 ـعـام نهاـيـة ـفـي كان الرابطة
. الفغاني الجهادا في للتعليم

ـدما ـترب وعـن ـدين ـمـن اـق ـان المجاـه ـد الفـغ ـضـالته وـج
مـنـذ عنـهـم أبـحـث كـنـت اـلـذين وقال: ـهـؤلء المنشوداة،

وقد ،2891 عام في الجهاداي العمل بدأ حيث بعيد، زمن



ـكـان اـلـذي الـخـدماتا مكـتـب بتأسـاـيس م4891 ـعـام قام
ـاني، الجهادا خدمة في العرب الخوة يوجه وليزال الفـغ

)[الجامـعـة2السـاـلمية( الجامـعـة من اساتقالته قدم وقد
ـفـي للعـمـل وتفرغ آبادا].، إسالم في العالمية السالمية

معـظـم اسـاـتقطب اـلـذي المكتب ولهذا الفغاني، الجهادا
ـكـثيرة نشاطاتا لفغانستان القادامين العرب المجاهدين

المجاـهـدين - بـيـن - تقريـبـا أفغانـسـتان أنـحـاء ـكـل ـفـي
. وإعلمية واجتماعية وصحية وعسكرية وتربوية تعليمية

ـكـالطودا فـكـان الـطـواغيت، ظـلـم على الشهيد صبر لقد
ـامخ ـي ل الـش ـامته يحـن ـه إل ـه ـز لـل ـار، العزـي ـآثر القـه ـف
ـمـع القـعـودا عـلـى الجـهـادا وآـثـر الـقـوال، عـلـى الفـعـال
والولدان. النساء من الخوالف

اـلـتي الكاذـبـة والمناـصـب الـخـاداع البريق على الجهادا آثر
ـم التي والذل الطين مستنقع إلى أصحابها تجذب تكلفـه

. الكرامة تتطلبه ما أضعاف الذل مذابح على يقدموا أن
ـــد ـــان لـق ـــن ـك ـــمن ـم ـــايا ـض ـــا وـص ـــهيد: أيـه الـش

ووـجـوداكم الجـهـادا، وعزـكـم الجهـادا، المسلمون:حـيـاتكم
لكم قيمة الدعاة: ل أيها بالجهادا، مصيريا ارتباطا مرتبط

ـدتم أسالحتكم امتشقتم إذا إل الشمس تحت ـراء وأـب خـض
. والظالمين والكفار الطواغيت

جـهـادا بدون ينتصر أن يمكن الله داين أن يظنون الذين إن
طبيـعـة ـيـدركون ل واهـمـون ـهـؤلء وأشلء وداماء وقتال

الدين. هذا
الجهادا عملق إغتيال

ـالله ونـعـوذ ونـسـتغفره، ونستعينه نحمده لله الحمد إن ـب
فل الـلـه يـهـده ـمـن أعمالـنـا، وسـاـيئاتا أنفسنا شرور من

وبعد: له، هاداي فل يضلل ومن له، مضل
لكــثير حياتهم في غالبا يعرفون ل العظماء من كثيرا إن
ـعـن غـيـابهم بـعـد للخرـيـن بـصـماتهم وإنـمـا الـنـاس، من

وانطباقها أقوالهم صدق الناس ويرى والشهودا، الوجودا
ل التاريـخ عظـمـاء مـن  كثيرا نرى أننا كما أفعالهم، على

ـقـول ـصـدق وقد فقدانهم، بعد إل بقيمتهم الناس يحس
المقام: هذا في الشاعر

  جـــــــــدهـــــــم جد إذا قومي سايذكرني
 البدر يفتقـــــــــــد الظلماء الليلة وفي
ـهد أن يوم السالمي العالم شعر لذلك ـد اساتـش - المجاـه
الشيخ - (الشهيد أفغانستان في العرب المجاهدين شيخ



ـاء على اليوم ذلك في خيم ظلما ) أن عزام عبدالله أرـج
لفـقـدانهم المعـمـورة أرـجـاء عـلـى ـبـل السـاـلمي العالم
. الجهادا أعلم من بارزا علما

للـيـة:    ويتـخـذ مصداقا لشهيدنا وجل عز الله اختيار إن
ـا تخفى ربانية لحكمة كان ربما    شهداء منكم رـغـم عليـن

. نفوسانا على عظيما ألما كان فراقه أن
قـطـب سـاـيد المـعـروف السـاـلمي المفـكـر اساتشهادا إن

ـمـن أـكـثر السـاـلمي الـعـالم إيقاظ في الثر أكبر له كان
خـضـم ( ـفـي كـتـابه ـفـي الـغـالي ـشـهيدنا يرى كما حياته

اـلـتي الـسـنة ـفـي يـقـول: (إـنـه حـيـث )،2/37 المعرـكـة
طبـعـاتا، سـاـبع الظلل طـبـع قـطـب سـاـيد فيـهـا اساتشهد

عندما صدق ولقد حياته، أثناء الثانية الطبعة تتم لم بينما
متنا إذا حتى الشمع من عرائس ساتبقى كلماتنا قال: إن

الحياء) . بين وعاشت حية انتفضت أجلها من
ـى أفكاره على لتزال اساتشهاداه بعد الجيال إن ثم لتحـي
. بعده من الجيال بها

بإـقـدامهم أنـهـم الـلـه أـعـداء ـظـن ـقـد شهيدنا فإن كذلك
ـكـبيرا، نجاـحـا حقـقـوا أنـهـم مـنـه والتخـلـص اغتياله على

ل ـقـد عظيـمـا غلـطـا ارتكـبـوا ـقـد أنـهـم يعلـمـون ل وـهـم
. حين بعد وإنما المرحلة هذه في يدركونه

فـصـله أن البـعـض فـظـن الجامـعـة من الشهيد فصل لقد
وإذا وللمـسـلمين، ـلـه بالنـسـبة ـشـرا ـكـان الجامـعـة ـمـن

فعلتـهـم، عـلـى يـنـدمون العـمـل ـهـذا على أقدموا بالذين
ـورا الجامعة قفص دااخل أبقوه لو يتمنون بهم واذا محـص
ـا، بـيـن ـا خروـجـه لن أروقتـه سـاـاحة إـلـى ووـصـوله منـه

السالمية، للمة عميما  خيرا كان أفغانستان في الجهادا
. الصدقاء قبل العداء ذلك عرف

ونـحـن الجـهـادا، عملق لقـتـل الدين هذا أعداء بيت ولذلك
ونـحـددا القتـلـة عـلـى أـيـدينا نـضـع أن نـسـتطيع ل كنا وإن

ـهـم الجـهـادا اـعـداء أن نـجـزم أن نـسـتطيع لكنـنـا هوياتهم
بـهـا ليلقوا وراء من ونسجوها المؤامرة هذه دابروا الذين

. لتنفيذها أذنابهم إلى
الساـلمية، الـمـة لشـهيد يترصدون الجهادا أعداء بدأ لقد

للحيلولــة ونشاطه حركته من ويحدون أنفاساه ويحصون
ونـحـن السـاـلمي، العالم في العلماء همم اساتيقاظ من
ـتي الدوافع على ونتعرف الساباب نتلمس أن أردانا إذا اـل



أن يمـكـن الـشـهيد قتل على يقدمون الجهادا أعداء جعلت
يلي: فيما نحصرها

عملية: جهاداية مدرساة صاحب أول: بكونه
ـاني الجـهـادا سـاـاحة إـلـى الـشـهيد ـقـدم لـقـد سـاـنة الفـغ

ويـسـتنهض القـتـال، على المؤمنين يحرض وبدأ م،2891
ـم ـدوم الـشـباب هـم ـى للـق ـزال، سـاـاحاتا إـل ـوقظ الـن وـي

ـز الله داين فإن رقاداكم من أفيقوا أن العلماء إحساس ـع
شوكة له وتصبح الرض وجه على يقوم أن يمكن ل وجل

السلح). واساتعمال القتال ( الله سابيل في بالجهادا إل
فـي الجهـادا حـكـم بشـأن الشهيد من فتوى أول وصدرتا

المـسـلمين أرض ـمـن ـشـبر أي أو وأفغانستان فلسطين
مـسـلم ـكـل عـلـى عـيـن ـفـرض أـنـه الكـفـار قبل من دايس

ـف فــي عــذر ول والنفــس، بالمــال لصــحاب إل التخـل
. العذار

انطلق الذي الصوتا هذا من الحكام أوصال ارتجفت وقد
ـمـا طـبـق الـعـالم ـهـذا أن وخاـصـة المعـمـورة، أرـجـاء في

ـعـن اـلـدنيا وـطـرح سـاـلحه فامتـشـق نفـسـه عـلـى يقول
جبال قمم يتسلق تراه وأنت متعجبا لتقف وإنك عاتقيه،

تلك لعاداة ويمهدها الطريق يشق الثلوج بين أفغانستان
. الراشدة) (الخلفة المفقوداة المنارة

للجهادا: الفقهي المصطلح
فهـمـا أطـلـق إذا الجـهـادا معـنـى يفهـمـون الناس كان لقد

الجـهـادا معـنـى يذكرون الناس كان عندما وغالبا مغلوطا،
بالسـيف، القتـال منهـا كـثيرة أمـور إلى ذهنهم ينصرف

ـر إلى الحسنة والموعظة بالكلمة السالم نشر ومنها غـي
. والياتا الحادايث من يأخذونها أمور من ذلك
أذـهـانهم ـعـن ـغـابت بحقيقة العلماء يواجه بالشهيد وإذا
الله:( القتال سابيل في القتال يعني أطلق إذا الجهادا أن

الـمـام رواه اـلـذي بالـحـديث ) مـسـتدل والسنان بالسلح
صحيح: بسند أحمد
قـتـال ـهـو ـقـال الـلـه سابيل في الجهادا ما رساول يا (قيل

ـفـي أطلـقـت إذا الـلـه سـاـبيل ـفـي كلـمـة أن ـثـم الكفار)،
ـل، قيام ول الذكر ول الدعوة تعني ل والسنة الكتاب اللـي

الكـفـار قـتـال والمفـسـرين المحدثين باتفاق تعني وإنما
بالسلح.



وفـقـه المـجـرداة النظرـيـة الدراساة يمقت الله رحمه كان
ـمـن العلـمـاء ـمـن كثير يفعله بما يؤمن يكن ولم الوراق،

تلقى التي الرنانة المحاضراتا وإلقاء بالتأليف الشتغال
الموـصـل الطرـيـق هو هذا أن منهم ظنا المنابر فوق من

ـمـن وـجـدنا ولـهـذا الرض، فوق السالمية الدولة لقامة
وصاياه: آخر

ـشـيء الجـهـادا ـتـرك مـسـئولية ـعـن يعفي ل أنه أرى (إني
ـي تربية، أو تأليفا أو داعوة ذلك كان ساواء ـل أن أرى إـن ـك

ـتـرك تبـعـة عنـقـه ـفـي مـنـوط الـيـوم الرض ـفـي مـسـلم
ـلم الله- وكل سابيل في - القتال الجهادا ـل مـس وزر يحـم

الضرر- داون أولي الله- غير لقي من وكل البندقية، ترك
تــارك لنه آثما الله يلقى فإنه يده في البندقية تكون أن

ـفـي مـسـلم ـكـل عـلـى عـيـن فرض الن والقتال للقتال،
الرض).

الحرـكـة ـمـن وعملـيـة ـجـاداة محاوـلـة أول هذه كانت ولما
وإقاـمـة الراـشـدة الخلـفـة لـعـاداة الفغانـيـة السـاـلمية

الـشـرق وـقـف أفغانـسـتان أرض عـلـى السـاـلمية الدولة
وـهـذا الـشـهيد فـعـل أذهلـهـم وـقـد طريقها، في والغرب
حفيظـة فأـثـار الـسـلح، يحـمـل اـلـذي السـاـلمي التجـمـع
ساقوط منذ أمرهم أجمعوا أنهم وخاصة والغرب، الشرق
للسـاـلم يـعـودا أن يسمحوا لن أنهم م4291 سانة الخلفة
خلفة.
ـدما أمريكا أن ندرك ولعلنا انتـصـار م4891 سـاـنة رأتا عـن

عـلـى الجـهـادا ـقـاداة وإـصـرار اـلـروس وخروج المجاهدين
ـة ـة إقاـم ـف الساــلمية الدوـل ـت كـي ـي وقـف ـم ـف وجهـه

وتـصـفيتهم إبـعـاداهم والـطـرق الوسـاـائل بشتى وحاولت
. جسديا

باغتـيـال ـثـم الـحـق، ـضـياء بقـتـل المسلـسـل هذا بدأ وقد
ونرـجـو )، ـعـزام عـبـدالله الـشـيخ ( الشهيد الجهادا عملق

. الثيم المخطط هذا من الجهادا قاداة يحفظ أن الله
ـافون الجهادا وأعداء السالم أعداء كان الساباب لهذه يـخ
. الغالي شهيدنا من

السالمية الجمعية أمير رباني الدين برهان الشيخ يقول
الشهيد: روح على رثاء كلمة في
يـسـمع الشخـصـياتا.. عـنـدما ـمـن كان الكريم شيخنا (إن

وإن والضطراب القلق فيهم يثير المة هذه أعداء اسامه



الشيخ وان نعرفه، مما أكثر الشيخ يعرفون كانوا أعداءنا
والجبابرة). والصهيونية للشيوعية لدوداا عدوا كان

ـفـي للجـهـادا ترسـاـا ـكـان الشهيد الثاني: أن ثانيا: الدافع
أفغانستان:

الـطـراز ـهـذا ـمـن عالما يروا أن المة هذه أعداء يعهد لم
إقاـمـة أـجـل من والملحدة الكفرة ويقاتل السلح يحمل

في عهدوه - مثلما القرن هذا - في الرض في الله داين
ـفـي يجاـهـد للجـهـادا، ترسـاـا الشهيد . كان الغالي شهيدنا
الـنـاطق الـحـق ـصـوتا وـكـان وسـاـنانه، بقلـمـه اللـه سابيل
ـادا أعداء فأرادا العالم، في الجهادا باسام ـكتوا أن الجـه يـس

. الصوتا هذا
الروسـاـي الدب على أفغانستان في الجهادا انتصر أن بعد

قـلــم أن وبـعــد قمقـمــه، إـلــى الـعــوداة عـلــى وأـجــبره
ـرق بين بترتيب المؤامرة بدأتا أظافره، المجاهدون الـش

ـرب ـون ل أن والـغ ـو الساــلم يـك ـديل ـه ـد الـب ـروج بـع ـخ
وـضـع تحدـيـد أولها كان تباعا المؤامراتا فجاءتا الروس،

عريضة قاعدة أفغانستان أرض على ساتقام التي الدولة
المحروقة، ظاهرشاه بورقة .. المتاجرة محايدة ... داولة
الخأ يـقـول الصفوف، لشق الوهابية مسألة إثارة محاولة
أفغانستان: دااخل من قدم وقد أنس عبدالله

اسـاـم وتـذكر الوهابية مسألة على تركز كابل إذاعة كانت
قبــل أساــبوع ولمــدة بالساــم عــزام عبــدالله الشــيخ

اساتشهاداه.
ـوم ـدأتا أن وـي ـؤامرة ـب ـى الـم ـودا عـل ـي الوـج ـى العرـب عـل

ـجـاءوا ـهـؤلء أن المختلـفـة باـشـكالها الفغانـيـة الـسـاحة
- عليكم ليفرضوا جاءوا أنهم أو الوهابية، أفكار لينشروا

الحكــم - نظام وجهادا ومساعداتا أموال من يقدموه بما
. يريدونه الذي

من تثار شبه أو إليه يوجه ساهم إلى الجهادا تعرض وكلما
مـا عليهـا يـردا الشـهيد الشـيخ لـهـا انبرى الله أعداء قبل

. بيان وحجة قوة من أوتي
وعجزوا ذرعا والغرب الشرق به ضاق أيضا السبب ولهذا

ول الجهـادا ميـدان ساـاحة في ل لوجه وجها مواجهته عن
. والكلم البيان عبر
فأرادا الجهادا، قاداة فوق مظلة كأنه للجهادا ترساا كان لقد

أن يـسـتطيعوا ـحـتى اـلـترس ـهـذا يـسـقط أن الـلـه أـعـداء
لـهـؤلء نـقـول ولـكـن المـبـارك، الجـهـادا ـهـذا إـلـى ينفذرا



ـهـذه وأن سـاـهمكم، وـطـاش ظنـكـم خيب الله إن العداء
متأخرة. جاءتا الجهادا على المؤامرة

 الثالث: الدافع
أفغانـسـتان ـمـن الجـهـادا تصدير على يعمل الشهيد لكون
ودانـسـت الكـفـار بأرـجـل دايـسـت اـلـتي الرض بـقـاع إـلـى

فــي للجهــادا يحســب العــالم أصــبح لقــد بأرجاساــهم،
حتى امتد الجهادا نفس أن خاصة حساب، ألف أفغانستان

قـبـل ـمـن للغزو تعرضت التي المناطق معظم إلى وصل
ـهـذا سـاـريان ـعـن يتـحـدث وـهـو الشهيد يقول الله، أعداء
فلسطين: ) إلى الجهادا ( نور النور
أرض ـفـوق لـهـا تعرـضـت التي الضغوط بعد أداركت (وقد

النتفاـضـة أن يـرون كـان اليهـودا أن .... وفهمت الجهادا
الجـهـادا ...لن حـيـن بـعـد وـلـو قادامة المباركة الرض في

ـفـي سـاـرى إذا ـحـدوداا يعرف ل الظلم في يسري كالنور
هـدم [ـشـريط )1الهـشـيم)( يسرى الذي وكالنار الظلم
وبناؤها]. الخلفة

منذ أحس ): ( كنت89 صفحة (حماس كتابه في ويقول 
بسبب قادامة هزة من خيفة يتوجسون اليهودا أن سانواتا
ـظـن ـصـدق ولـقـد أفغانـسـتان)، ـفـي حدث الذي الزلزال
فلـسـطين أرض عـلـى المبارـكـة بالنتفاـضـة وإذا الشهيد
ـقـاله ـمـا أجـمـل وـمـا اليـهـودا، أـقـدام تـحـت الرض تزلزل

أفغانستان أرض على الجهادا تعانق عن يعبر وهو الشهيد
يقول: حيث فلسطين أرض على المباركة النتفاضة مع

). أفغانستان دااخل في يجري لما أصداء إل هي ما ( 
الـشـهداء ـمـواطن ـمـن يـخـافون وأذنابه الكفر فان كذلك
مليـا الـقـذافي فـكـر ) فقـد المختـار عمـر الشهيد ( مثل

أن لبد نفسه في فقال عليه تدور أن يمكن الدوائر وأن
وذـهـب البـلـدوزر فرـكـب ، عـلـي يثار أن قبل بالثورة أبدأ
. الشهيد كلم المساجين) من وأخرج السجون إلى

ــذلك ــإن ـك ــادا ـف ــى الجـه ــرك أفغانســـتان أرض عـل ـح
وـفـي والفـلـبين كرداساتان في الرض في المستضعفين

لن الـعـالم، ـفـي الدولـيـة الـمـوازين وقـلـب مـكـان، ـكـل
حـمـل إل يرعبـهـم ول الجـهـادا، مـن إل يـخـافون ل الطغاة
. السلح

الشخصية هذه من التخلص من لبد الجهادا أعداء قال  إذا
العرـبـي الـعـالم إـلـى الجـهـادا تـصـدر ـبـدأتا التي الجهاداية



ـد ول الرض، ـفـي المستضعفين وإلى والسالمي ـمـن ـب
. الجهادا رموز قتل
ذاتا حكمتيار، المهندس لغتيال محاولتا عدة جرتا وقد
اـلـبيت لنـسـف ـمـؤامرة بيـتـك من أخرج بالهاتف وإذا مرة

ـفـي وـهـو سـاـيارته تعرـضـت وـقـد الموجـهـة، بالـصـواريخ
) ( متفـجـراتا ألغام " لحقل "ورساك معسكر إلى طريقه
وإذا حكمتـيـار سـاـيارة ـمـرتا إذا حتى الطريق، في زرعت

ونجـا فـانفجرتا ساـيارته أمـام داخلـت ـقـد بـاص بسـيارة
الله. بفضل حكمتيار

للـشـيخ وـقـال الباكـسـتانيين ـمـن الطـيـبين أـحـد جاء وقد
) ملـيـون06( مبـلـغ  إـلـي داـفـع : لـقـد رباني الدين برهان
ـة ـانتبه لقتـلـك روبـي الـمـؤامرة ـكـانت . وـقـد لنفـسـك ـف

ـزام عبدالله الشيخ الشهيد سايارة فجرتا التي الخيرة ـع
. جناته فسيح الله أساكنه
الـشـهيد: روح عـلـى تأبينية كلمة في ساياف الشيخ يقول

يرـيـدون اـلـتي والخياـنـاتا والتـحـدياتا المؤامرة هذه (إن
يعرقـلـوا أن يـسـتطيعوا ـلـن الجـهـادا كـيـان يـهـدداوا أن بها

الجهـادا هـذا عـن نتخلـى ولـن العظيم، الموكب هذا ساير
بـهـذا أجلـهـا ـمـن وضحينا أجلها من قاتلنا التي والهداف

العظيم). البطل
الفـغـاني الجهـادا ـحـول الشهيد لن  الرابع: نظرا الدافع

 عالمي. إسالمي جهادا إلى
تـحـت الـمـة وـحـدة ينـشـد السالمية المة شهيد كان لقد
آـخـر ـحـتى عـمـل وـقـد ذلك، أجل من ويعمل الجهادا، علم

المجاـهـدين، ـقـاداة كلـمـة جـمـع أـجـل من حياته من لحظة
الـشـهيد أن أـمـامي رـبـاني اـلـدين برهان الشيخ ذكر فقد
اللـيـل منتـصـف اساتشهاداه) ـفـي ( ليلة الجمعة ليلة جاءه

أمـيـر ـمـع ـصـلح وثيـقـة عـلـى ليوـقـع الـنـوم ـمـن وأيقـظـه
تحقـقـت تـعـالى الـلـه وبفضل حكمتيار، السالمي الحزب

القاداة. بين ينشدها كان التي المنية هذه
ـمـن  إـلـي أحب أولداي جميع موتا : إن كثيرا ردادا وطالما

. الفغاني الجهادا قاداة يختلف أن
ـشـتى ـفـي السالمية المة ضمائر الشهيد اساتصرخأ وقد

والسـاـلمية العربـيـة البلدا في التجار فحث العالم، أنحاء
ـه، سـاـبيل ـفـي أـمـوالهم يـقـدموا أن ـصـرخته وـصـرخأ الـل

ينـفـروا أن للعلماء والسالمية العربية البلدا في المدوية



ونفسه بقدراته مسلم كل يساهم وأن الجهادا، أرض إلى
المبارك. الجهادا بهذا وعلمه
الكــثيرون فجــادا العميــق، صــداه النــداء لهــذا فكــان

الشباب من مجموعاتا الجهادا أرض إلى وقدم بأموالهم،
كلـهـا وانـصـهرتا الجموع هذه والتقت القطار، كافة من
الله. سابيل في تجاهد أسااساها على العقيدة بوتقة في
ـة وإذا ـة الساــلمية بالـم ـة الطــراف المترامـي المقطـع

جســم في جديد من تتجمع المعمورة أنحاء في الوصال
ـوا متكاـمـل ـا ليكوـن ـه رسـاـول وـصـفهم كـم ص:(مـثـل الـل

ـؤمنين ـواداهم ـفـي الـم ـم ـت ـاطفهم وتراحمـه ـل وتـع كمـث
الجـسـد سـاـائر ـلـه ـتـداعى عـضـو مـنـه اـشـتكى إذا الجـسـد
). والسهر بالحمى

ـحـتى والغرب، الشرق وجه في عقبة أكبر شكلت وهذه 
عليـنـا السـاـلمي الـعـالم أثرتا ؛أنت لروسايا أمريكا قالت

يهمنا ل ونحن المسلمين، فأيقظت لفغانستان، بغزوك
ـان ـط، الفـغ ـل فـق ـا ـب ـالم أن يهمـن ـه الساــلمي الـع كـل
الخلـفـة ـهـدم ) [ـشـريط1القـضـية« ( ـهـذه مع متعاطف

ـشـيخ إـنـه المـسـألة هذه في السبب عن وبناؤها]. ابحثوا
تـصـفيته ـمـن بد ل  إذا أفغانستان، في العرب المجاهدين

جسديا.
عـلـى انتـصـروا ـقـد أنهم - القتلة الجهادا - أعداء ظن لقد

عظيـمـا  انتـصـارا حـقـق ـقـد أـنـه ليدرون ولكنهم الشهيد
ـدانين فــي مــواجهته عــن عجــزوا لنهــم عليهــم المـي

الـخـبيث الغدر أسالوب إلى فلجأوا والسياساي، العسكري
. الغتيال طريق عن

- الـشـهاداة- وارتـقـى الحـسـنين إـحـدى ـنـال قد بهذا فهو
ـهـل ( ـقـل الـمـاداة أسـاـر عـلـى انتـصـر أن بـعـد عليين إلى

 ) الحسنين إحدى إل بنا تربصون
)25(التوبة: 

ـمـن أفغانـسـتان، ـفـي الجـهـادا الخامس: لتـصـفية الدافع
ـضـد تـحـاك اـلـتي الـمـؤامراتا ـيـدرك نور من بصيرة عنده

) وحلفائـهـا ( أمريـكـا الـغـرب ـمـن أفغانستان في الجهادا
لتوـضـع تـعـد الغربـيـة الـقـوى حـبـال نرى ونحن روسايا مع

ل ـحـتى الجـهـادا وخـنـق الحـبـل زردا ليتم الجهادا عنق حول
قائمة. له تقوم
حربـهـم ـفـي يعمـلـون والمؤامراتا المحاولتا بهذه وهم

محاور: عدة على للجهادا



ـمـن ـكـان جـسـدية تـصـفية الجهادا رموز تصفية -محاولة1
عـبـدالله السـاـلمية( الـشـيخ الـمـة ـشـهيد اغتيال ضمنها
). عزام

ـة -2 الـمـة جـسـم ـعـن الفـغـاني الجـهـادا فـصـل محاوـل
يـتـألم فل بـصـمت المجاـهـدين ابتلع يـتـم حتى السالمية

السالمي. العالم لهم
الفـغـان ـصـفوف بـيـن القومـيـة النعرة إثارة محاولة -3

وخاصة الوساائل، بشتى العربي الوجودا على وتحريضهم
نظاـمـا عليـكـم ليفرـضـوا ـجـاءوا الـعـرب أن الشائعاتا بث

. ومساعداتا أموال من لكم يقدموه بما معينا
طريق إلى وصلوا المجاهدين أن العالم إقناع محاولة -4

ـحـل ـمـن ـبـد ول بالسلح القضية تحسم لن وأنه مسدودا،
الدولية) . المحافل ( عبر سالميا حل القضية
الدين: هذا ولعداء الجهادا لعداء نقول ولكننا

ـذور إن ـادا ـب ـتي الجـه ـذرها اـل ـهيد ـب ـة ـش ـلمية الـم السـا
ـداء به قام ما وأن حين، بعد ولو أكلها ساتؤتي ـادا أـع الجـه

ـن ـم ـم ـادا عملق قتلـه ـا الجـه ـو إنـم ـال انتصــار ـه للجـي
الجهاداـيـة المدرسـاـة عـلـى ـتـتربى ساتبقى التي المسلمة

خلفه. تركها التي العملية
. شهيدا ماتا من ماتا ما لهم ونقول
جهاداـيـا فكرـيـا تراـثـا للمـسـلمين خـلـف ـمـن يموتا وكيف
?!وبدموعه قلبه بماء يكتبه أن قبل بدمائه خطه
ـة إل  يعر ل  مجاهدا جيل ربى من يموتا كيف الـسـيف لـغ
?!والطغاة الظلمة وجه في

وـهـي القـلـوب آذان تـقـرع كلماته لتزال من يموتا كيف
?!الله سابيل في الجهادا على تحثهم

الـشـرطة ـعـبر وخطبه محاضراته لتزال من يموتا كيف
?! الرضية الكرة أرجاء في تدوي والمرئية المسموعة

. شهيدا ماتا من ماتا ما حقا
أحياء بل أمواتا الله سابيل في قتلوا الذين تحسبن ول  

.  يرزقون ربهم عند
)961عمران:  (آل
 عزام الشهيد اليها ارتقى التي السنام قمة

ـشـرور ـمـن ـبـالله ونـعـوذ ونـسـتعينه، نحمده الحمدلله إن
ومن له، مضل فل الله يهده من أعمالنا، وسايئاتا أنفسنا
وبعد: له، هاداي فل يضلل



سـاـنام ذروة ـهـو الله سابيل في الجهادا أن فيه لشك مما
السـاـلم سـاـنام الـحـديث:( وذروة ـفـي ـجـاء كـمـا السالم
لزـمـة تبـقـى الفراـئـض كبقـيـة الجهادا وفريضة )، الجهادا

ـي ـق ـف ـاداام المـسـلم عـن ـك ـم ـمـن سـاـلبت أراـضـي هناـل
داـيـن أن وـمـاداام الـكـافرين، بأرـجـاس ودانست المسلمين

ساــنة الخلفة ساقوط بعد والوجودا الشهودا عن غائبا الله
م4291

ـفـي يقبـعـون اـلـذين النـفـر أولئك وجل عز الله حذر وقد
ـأكلون مـسـاكنهم ـم ويـشـربون ـي ـذاب وـه ـانئون( بالـع ـه
ـودا ـمـن الله داين فيه يجتث الذي الوقت الليم) في الوـج

ـى ـدي عـل ـاء أـي ـة بشــرته أبـن يتســمون ممــن الجغرافـي
 فقال: بالمسلمين،

ول غيركم قوما ويستبدل أليما عذابا يعذبكم تنفروا إل (
 ) قدير شيء كل على والله شيئا تضروه
)93التوبة:  (ساورة
والـسـراب الكاذـبـة بالـمـاني يتعلـلـون الـنـاس ـمـن وكثير

ـمـع الجـهـادا ـعـن قـعـوداهم لنفـسـهم يبرروا حتى الخاداع
ـول وداخل، وهن عقيدتهم في هؤلء وغالبا الخوالف، يـق

 ):1/7المعركة/ج خضم ( في كتابه في الشهيد
ـفـي للجـهـادا النـفـرة عن الله في عقيدة ذو يحجم وما (

وهن بها صاحبه إيمان وفي داخل العقيدة وفي إل سابيله
اتا ص:  مـن الرسـاـول ) يقـول وضعف وـلـم يغـز وـلـم م
[رواه )1(  نـفـاق من شعبة على ماتا بغزو نفسه يحدث
].3/56 الننوي شرح انظر مسلم
الرض أصقاع في المسلمين نخاطب المنطلق هذا ومن
ـفـي الجـهـادا إـلـى للنفـيـر يتحرـكـوا أن السالم دايار وفي

الـسـلم داار إـلـى يـصـلوا حتى والمال بالنفس الله سابيل
. مقتدر مليك عند صدق مقعد في

ـد ـاري روى وـق ـلم البـخ ـول أن ومـس ـه رسـا ـال: ص الـل ـق
في الجهادا إل يخرجه ل سابيله في خرج لمن الله (تضمن
أداخله أن ضامن فهو برسالي وتصديق بي وإيمان سابيلي

أجر من نال بما منه خرج الذي منزله إلى أرجعه أو الجنة
غنيمة). أو

ـكـان - إن الـلـه سـاـبيل ـفـي جهادا هو بالمال والمشاركة 
الدرـجـة اختلـفـت - وإن ـبـالنفس المـشـاركة ـعـن معذورا

ـحـث ـقـد والـسـلم الـصـلة عليه النبي نجد لهذا ذلك، في
جـهـز الـصـحيحين:( ـمـن ـفـي ـجـاء كما الغزاة تجهيز على



أهلــه في غازيا خلف ومن غزا فقد الله سابيل في غازيا
للمتخلفين والسلم الصلة عليه ويقول )، غزا فقد بخير
كان بخير وماله أهله في الخارج خلف الجهادا:( أيكم عن
). الخارج أجر نصف مثل له
هو السالم سانام ذروة إلى الصعودا ومحاولة الرتقاء إن

ـة ـامقة القـم ـي الـس ـذا ـف ـدين، ـه ـل اـل ـى وليـص ـذا إـل ـه
وـحـب الـمـاداة أسـاـر ـمـن تـحـرر ـمـن إل الرفـيـع المستوى

. العبيد وذل الشهواتا وقيد الهواء
من بفضل السالم سانام ذروة إلى ارتقى قد شهيدنا إن

مـمـن القلـئـل العلماء أفذاذ إل إليها ليصل كان وما الله،
ـادا حلوة وذاق الصافي النبع ذلك من روحه تشربت الجـه

.
ذـلـك إـلـى اسـاـتطاع - ـمـا يـحـاول الغالي شهيدنا كان لقد

القـمـة ـهـذه إـلـى بـهـم ويرتفع بالناس يرتقي سابيل- أن
وـكـان إليـهـا، الـلـه رفـعـه الـسـنام) حـيـث (ذروة السامقة

نـظـرة الرض ـفـي المستـضـعفين المـسـلمين إـلـى ينظر
فــي الوحشية اللكماتا إليهم توجه وهم وحسرة إشفاق

يقتـلـون السـاـلمي البـعـث طلـئـع ـيـرى ـكـان مـكـان، كل
ـديهم أعـنـاقهم ـفـي الغلل وتوضع ويسجنون، داون وأـي

ـة لنفســهم يملكــوا أن وداون ، ساــاكنا يحركــوا أن حيـل
ـمـن ـبـوا ـنـص اـلـذين والطـغـاة الجـبـابرة عـلـى بها يرداون

. الله داون من تعبد بشرية أصناما أنفسهم
قليل المرتفعة الروابي بعض من إليه ينظر البعض وكان
إـلـى وصلوا قد أنهم بظنهم - وهم عليها يجلسون والتي

لزاـلـوا أنـهـم النهاية في أنفسهم - ليجدوا السالم قمة
ـبـه وـصـل وـقـد أـمـامهم يـسـرع وـهـو اـلـواداي، قـعـر ـفـي

أـمـامهم: ينـشـد وـهـو السـاـلم سـاـنام قـمـة إـلـى المـقـام
. للقلم المجد ليس  للسيف المجد
ـمـن تبـقـى للـمـور نظرتـهـم لن هؤلء أمثال نعذر ونحن
إـلـى وـصـلوا ـقـد أنـهـم يظنون فهم ووصلوا، انتهوا حيث

ـعـن تخلـفـوا ـقـد أنـهـم ليعلـمـون وـهـم المـطـاف نهاـيـة
. بالقافلة اللحوق

(القـتـال الـلـه سـاـبيل ـفـي الجـهـادا أن ـيـرى الـشـهيد ـكـان
والمـسـاجد التعبدـيـة الـشـعائر لحـفـظ لزم بالسلح) أمر

هذه كل المسلمين، وعقيدة واللحى والمسابح والهيئاتا
للية: مصداقا والسلح بالجهادا محمية المور



وبيع صوامع لهدمت ببعض بعضهم الناس الله دافع ولول 
. كثيرا الله اسام فيها يذكر ومساجد وصلواتا
)04(الحج: 

ـالنور) يـسـتقطب ـكـان الـشـهيد إن طاـقـاتا ويجـمـع ( ـك
ـلمين، ـباب المـس ـون والـش ـن يلتـف ـوله، ـم ـا ـح ـدور كـم ـي

ـه حياته في محسوداا كان وقد الضوء، على الفراش ولعـل
سـاـر الـجـذابه لكلـمـاته ـكـان إذ ، مماته في محسوداا يكون

حيثمــا حوله من الشباب والتفاف عليه الناس إقبال في
. ارتحل وحيثما حل

وتبـعـوه- وـهـو - فلحقوه السلح يحمل الشباب رآه لذلك
أن بإمـكـانه ـكـان علمـيـة دارجة وصاحب العلماء، من عالم

الـهـواء وتـشـده ويـسـترخي اـلـوثير الفراش على يجلس
ـه يـهـدأ أن نفـسـه على حرم لكنه ، الطين مستنقع إلى ـل
قـلـوب تـحـرق المحـنـة ـنـار ـيـرى وـهـو قرار له يقر أو بال

. المسلمين
أن ـمـاأطقت ( والـلـه لولداه وـصـاياه ضمن من رأينا لقد

فراخها، مع الدجاجة تعيش كما معكم قفصي في أعيش
تـحـرق المحـنـة وـنـار النـفـس ـبـاردا أحـيـا أن اسـاـتطع وـلـم

). المسلمين قلوب
ـا إذ : ونـحـن الـشـهيد مـنـاقب بـعـض عـلـى نـقـف أن أرداـن

ـيـدي بـيـن سانـضـع ولكن كثيرة، فسنجدها الشهيد مناقب
منها: نعتبر دارساا لنا تكون علها منها بعضا القارىء

ـانت التي البارزة السمة هي والباء: وهذه أول:-العزة ـك
والـطـواغيت، الـعـداء تـجـاه الـشـهيد شخصية على تظهر

أـعـزة الـمـؤمنين عـلـى تعالى:( أذلة الله قول امتثل وقد
ـلـم نجده لذلك )، الله سابيل في يجاهدون الكافرين على
الجـبـار،وـلـم العزـيـز لـخـالقه إل حـيـاته ـطـول هامته يحن

ـمـن فـصـل أن وـيـوم والجـبـابرة، للطغاة رأساه يطأطىء
ومحاوـلـة لسـاـتدراجه ـعـدة محاولتا هناك جرتا الجامعة

إـلـى إـعـاداته أـجـل ـمـن اـلـترغيب طرـيـق ـعـن ـعـوداه غمز
وعـنـد مـقـابلته، آـنـذاك الداخلـيـة وزـيـر فطـلـب الجامـعـة،

ـابر على تهاجمنا الوزير: أنت له قال اللقاء ـم المـن وتتكـل
للـشـيخ اـلـوزير نـصـيحة ـكـانت الـحـديث نهاية وفي علينا،

ـذي الصحفية المؤساسه لمدير يعتذر أن الشهيد ـدداه اـل ـه
ـرأي جريدة في وضعت التي الصورة تلك على الشهيد اـل
ـا: الشهيد عليه فردا العلماء، على فيها تهكم والتي يومـه
اعتذاره). قبلت ما لي واعتذر جاء لو (والله



بــن العز أمثال الصالح السلف بعزة تذكرنا الحاداثة وهذه
إـلـى يـعـودا أن يرـجـونه الـنـاس ـجـاءه أن ـيـوم السلم عبد

فـقـال: الـحـاكم ـيـدي يقبل أن مقابل القضاء في منصبه
وقـبـل لوـجـاء والـلـه وادا، في ونحن وادا في أنتم ناس (يا

). قبلت ما يدي
ـد عندما والحماساة: ونحن ثانيا:- الشجاعة ـم أن نرـي نتكـل

الغالـبـة السمة هي أنها نظن الشهيد في بارزة سامة عن
ـدعوة أبواب الدعاة طرق لقد شخصيته، على ـدوا اـل فوـج

الـنـاس تـحـدث وعـنـدما قلعـهـا، من حصينة قلعة الشهيد
. أعلمه من بارزا علما وجدوه الجهادا عن

اساتـشـهاداه قـبـل الـشـهيد كتبـهـا مقاـلـة آـخـر ـكـان وـقـد
ـعـن المـقـال مقدمة في الجائعة) تحدث (الساودا بعنوان

ــجاعة ــا وأن الـش ــب، عماداـه ــب وأن القـل امتل إذا القـل
ـمـن يـخـاف ول الله، إل أحدا يخشى ل يعودا فإنه باليمان

ـوغى سااحاتا في الموتا على يقبل بل الموتا بـشـكل اـل
. النظير منقطع

ـهيد على انطبقت قد الصفاتا هذه وجدنا ولقد ـة ـش الـم
ـلـم نظـيـر، لـهـا لـيـس المعرـكـة في فشجاعته السالمية،

ـمـع للـعـدو المامـيـة الخـطـوط يتـقـدم أن إل يرـضـى يكن
ل أن اقـنـاعه ومـحـاولتهم داائـمـا علـيـه المجاـهـدين حرص

أرض ـلـه ـشـهدتا وـقـد علـيـه، خوـفـا الـمـام إـلـى يتـقـدم
ـدهار، جــاجي فــي أفغانســتان ففــي (المأساــدة) وقـن

وـصـل ـحـتى ساهلية منطقة في الصفوف اخترق قندهار
. الشيوعيين مواقع من متر)0051( بعد على
ـفـي رمـضـان ـمـن الواـخـر العـشـر يعتكـفـون الناس كان

الماـضـية الـسـنواتا اعتـكـف فـقـد الـشـهيد أـمـا المساجد،
الماـضـي، الـعـام وخصوـصـا رمـضـان ـمـن الواـخـر العشر
سـاـاحة ـفـي رمـضـان ـمـن الواـخـر العشر في رابط فلقد

الـعـدو ـعـن يبعد أبوابها على وكان آبادا)، ( جلل المعركة
. للقتال مقاعد للمؤمنين يبوىء وهو كيلومتراتا عدة
ـي الكبير الثر ص الرساول لشجاعة كان وقد ـية ـف شخـص

اشتد إذا عليهم:(كنا الله رضوان الصحابة يقول الشهيد،
وإـنـه ص، الـلـه برسـاـول اتقيـنـا اـلـوطيس وحـمـى الـبـأس
). العدو إلى أقربنا ليكون

قلـبـه تمل اـلـتي الـغـامرة الـسـعاداة ـعـن يعبر الشهيد كان
من يقول:(ماأجملها حيث الجهاداية الحياة هذه يحيا وهو
جبـل قـمـة ارتـقـى واحد كل المجاهدين بين تقضيها أيام



ـم تسمع ل الليل جن إذا سالحه... حتى وراء مرابطا منـه
). الساجي الظلم صمت يقطع التكبير صوتا إل

ـراتا يوم كل الموتا يرى هؤلء: (إنه أمثال عن ويقول ـم
المسلمة، للمة والعزة والسعاداة الحقيقية الحياة ليوفر
ـمـن المسلمون ليهنأ ويحزن الناس، لينام ليلة كل يسهر

 )1ورائه)(
10. /ص وبصائر عبر انظر )1(

وـهـدير الـسـلح ـصـليل سـاـماع إل لذنه يلذ ل الشهيد كان
غـمـار وـخـوض والرـصـاص الـقـذائف ونغـمـاتا الطائراتا،

. والحروب المعارك
ـتـرك أنه هذا في الترف: وحسبك عن والبعد ثالثا: الزهد

الجهــادا علــى وأقـبــل عــاتقيه، عــن وطرحهــا الــدنيا
. الشهاداة نال حتى والساتشهادا

ترك م7691 سانة بعد فلسطين أرض على قاتل أن ويوم
غرفة في الثلثة وأولداه زوجته تسكن أن وآثر الوظيفة

ول مطاـبـخ ول تهوـيـة بل مظلـمـة تـكـون أن تـكـادا واـحـدة
ـة في العمل ترك أنه زهده في وحسبك حماماتا، الجامـع
أن ـشـعر عـنـدما للجـهـادا ) وتـفـرغ آـبـادا (إسالم السالمية

ـغـادار إـنـه .ـثـم جـهـاداه ساير وتعرقل تعيقه الوظيفة هذه
أن بإمـكـانه وـكـان لعياله، ورساوله الله تاركا الدنيا الحياة
اـلـدنيا ـمـن ـخـرج وقد الوفير، والمال الثراء صاحب يكون
الجـهـادا سـاـاحة إـلـى ـقـدم لـقـد ، ـشـيئا منـهـا يأخذ أن داون

. الجهادا لصالح يملك ما كل ووظف وعياله وماله بنفسه
روى كـمـا ص الـلـه رسـاـول نـهـج عـلـى يسير هذا في وهو

ا ص اللـه رساـول صـحيح: ( أن بسند أحمد المام تـرك م
).1)( بعيرا ول شاة ول دارهما ول داينارا

)4272(  برقم المسند  )1(
يومـهـا يقـتـل أن علـيـه ـخـاف وـقـد مـحـبيه بعض جاءه لقد

ـه ) وـعـرض الجهادا على جنيف مؤامرة ( يوم منـصـبا علـي
تـلـك ـمـن يحمـيـه ـحـتى إسـاـلمية لجامعة  مديرا يصبح بأن

رسـاـول ـعـاش كما يعيش أن آثر الشهيد ولكن ، المؤامرة
ص الـلـه رسـاـول أن حـسـن بـسـند الترـمـذي روى ص، الله

ذهـبـا مـكـة بطـحـاء ـلـي يجـعـل أن رـبـي علي قال:( عرض
جعـت فـإذا يومـا وأشـبع يومـا أجـوع بـل يـارب ل فقلت

)1)( وحمدتك شكرتك شبعت وإذا وداعوتك إليك تضرعت
 ـبـاب9/209 العرـبـي اـبـن بـشـرح الترـمـذي صحيح [انظر

الزهد].



طائـعـة علـيـه أقبـلـت وـقـد لنالـهـا اـلـدنيا الشهيد أرادا ولو
ـى الجهادا حياة وآثر الترف، يمقت كان ولكنه بزينتها، عـل
ـه رحـمـه كان ولقد النعيم، أطراف في التقلب ـبر الـل يعـت
. الجهادا أعمدة من الزهد

الـصـبر يعـتـبر وـهـو يـصـبر ل وصبره: وكيف رابعا:- حلمه
من والصبر )،1/3 المعركة خضم ( في الجهادا أعمدة أحد

، صبر بدون جهادا هناك يكون أن يمكن ول الجهادا، طبيعة
)2سـاـاخن( ـمـرق ـمـن فـيـه بـمـا الـقـدر أنكفأ أن يوم أذكر

فـيـه بـمـا الـشـاي إبريق انكفأ والصحيح الصل في [هكذا
ـالبيت وإذا مصعب الصغير ابنه يد سااخن]. على ماء من ـب

ـه! إن سابحان بهدوء الشهيد لهم فقال يرتبك، ـوتا الـل بـي
فـيـه اـلـبيت تجد فأحيانا مصائب، عدة من تخلو ل الفغان

وـهـذا ابنـتـه، عـيـن قلـعـت أو ابـنـه، وـجـه ـشـوه وقد مأتم،
محتـسـبون، ـصـابرون ذـلـك مع وهم رجله، أو يده قطعت

بقـضـاء جميـعـا ويرـضـون الـصـمت يلفه فجأة بالبيت وإذا
الله.
ـلـم ولكنـهـم محاـصـرته الرض في الطواغيت حاول وقد

اـلـتي الـسـامقة القـمـة ـهـذه إـلـى يـصـلوا أن يـسـتطيعوا
فعـلـوا? وجـهـوا فـمـاذا السـاـلم، سانام ذروة فوق تعيش

ـكـل ـمـن الـعـداء ليتناوـشـه أذـنـابهم وحرـكـوا سـاـهامهم
ـة في بالسوء ألسنتهم المنافقون وليطلق جانب، محاوـل

عـنـد ذـلـك واحتـسـب وثـبـت ـصـبر ولكـنـه سامعته، لتشويه
الشاعر: قال كما يقول حاله لسان وكان الغيوب، علم

ـــإما ـاة فـــ ـر حـي ـــديق تـس ـا     الصــــ ـاتا وإـم ـظ مـم يغـي
العـــــــــــدا

ونـيـل المنايــــــــا ورودا      غايـتـان لـهـا الـشـريف ونفس
 المنـــــا

ـدأتا أنيابهم عن النفاق أهل كشر أن ويوم الـشـرطة وـب
قال سامعته لتشويه ضده تكتب والمنشوراتا المسموعة

- رحـمـه فـقـال ـهـؤلء، عـلـى تردا أنك الخوة: لو بعض له
أردا ـعـن فـضـل أقرأـهـا أن وـقـت عـنـدي ـمـا الله- : والـلـه

يـقـول ـحـاله لـسـان وكان الله، إلى أمره وكل لقد عليها،
وكـسـرتا أـحـد ـيـوم وجـهـه ـشـج عندما ص النبي قال كما

علـيـه فـقـال عليـهـم، داـعـوتا لو أصحابه له فقال رباعيته
قال: رحمة) ثم بعثت وإنما لعانا أبعث لم السلم: ( إني

البـخـاري [رواه )1يعلمون)( ل فإنهم قومي اهد (اللهم



ـبـدء  كـتـاب3237 برـقـم الكوـمـاني ـشـرح مختصرا/ انظر
الخلق].

ـكـان ولكـنـه لنفـسـه، منتصرا حياته في الشهيد ومارأيت
تخـلـق ولقد وجهه، ويحمر يغضب الله حرماتا انتهكت إذا

أـصـحابه بـعـض يـقـول ص، الـلـه رسـاـول بخـلـق ـهـذا ـفـي
منتصرا ص الله رساول الحسن: (مارأيت بن علي ومنهم

ـه، محارم من حرمة تكن لم ما قط ظلمها مظلمة من الـل
ـه سـاـبيل في يجاهد أن إل قط شيئا بيده ضرب وما )( الـل

 كـتـاب85-15/84 النـنـوي ـشـرح مـسـلم- انـظـر )[رواه2
الفضائل].

عـلـو عـلـى الـلـه رحـمـه الـشـهيد خامسا:- التواـضـع: ـكـان
ـهـذا ـفـي الـنـاس أـشـد كان رتبته ورفعة وشهرته منصبه
ـمـن ـكـثير ـلـي ـقـال الـكـبر، ـعـن وأبـعـدهم تواضعا العصر
اـلـذين اـلـدكاترة جمـيـع ـعـن يختـلـف اـلـدكتور هذا الخوة

شعبي، رجل إنه يقول بعضهم وكان الشهادااتا، يحملون
يعلمهــم ومريديه طلبه مع يجلس الجامعة في وهو كان

طلبه كان القويم، والخلق والعلم المعرفة منه وينهلون
عـنـدما وـكـان وبيـنـه بينـهـم بـفـارق يـشـعرون ل ومريدوه

السـاـلمية التربـيـة مخيـمـاتا إـلـى أو الجبهاتا إلى يذهب
كـمـا وأولداي أنا عاملوني للخوة يقول أفغانستان دااخل

مـنـه التواـضـع منتهى هذا . وكان منكم واحد أي تعاملون
ـف ـد ل كـي ـار وـق ـاة اخـت ـادا حـي ـاداة أـصـعب وـهـي الجـه عـب

المناـصـب أعـلـى يتقـلـد أن ورفض النفس، على وأشقها
. الرفيعة

الكرـيـم رسـاـولنا ـهـذا ـفـي له قدوة خير الشهيد كان وقد
ـا ملكا يكون أن رفض الذي والسلم الصلة عليه ـا نبـي كـم
الله صحيح:(إن بسند أحمد المام رواه الذي الحديث في
أن فاخـتـار عـبـدا نبـيـا أو ملـكـا نبـيـا يكون أن بين نبيه خير

].7160 /برقم1 المسند [انظر )1)( عبدا نبيا يكون
ـى لحتجنا الشهيد مناقب نستقصي ذهبنا ولو ـفار إـل أسـا

ـصـفائه ـعـن أو إيـثـاره ?! ـعـن نتـحـدث ماذا عن ، وأسافار
ـائه ـه ـعـن أو وحـي وإخلـصـه ـصـدقه ـعـن أو وـجـوداه كرـم
ذـلـك عـن فـحـدث الـحـق، عـنـد ووقوفه تعالى لله وتجرداه

وـمـا هـفـوة، وـلـه إل ـعـالم من ما المقابل وفي ولحرج،
محيـطـا ـكـان الـغـالي وـشـهيدنا كـبـوة، وـلـه إل ـجـوادا ـمـن

ـهـذا وسـاـط في تغرق فهي هفوة منه صدرتا وإذا هادارا،
. حسنة أساوة الله رساول قول في ولنا المحيط،



إن بـيـده نفـسـي واـلـذي عثراتهم، الهيئاتا ذوي أقيلوا (
) الرحمن بيد ويده ليعثر أحدكم

الشهاداة عن الباحث
الوـلـى  جـمـاداي7 التارـيـخ: 128 الـعـددا المعركة [لهيبت
م].1990  نوفمبر24الموافق:  هـ1411
ـذكر ـا ـت ساــلمان - قصــة نطالعهــا - ونحــن الســيرة لـن

ـفـي رأساه مسقط غادار عنه- الذي الله -رضي الفارساي
مدينة إلى مدينة من وتنقله الحقيقة، عن  باحثا أصفهان

الله رساول مدينة في رحاله وألقى المر به اساتقر حتى
حثيـثـا إليـهـا سـاـعى اـلـتي أمنيـتـه وينال مراداه، ليلقى ص

مـنـا ص:(سـاـلمان ـنـبيه من العظيم الوساام ذلك نال حتى
). البيت آل

وبـيـن بيـنـه ـكـان ـعـزام الـشـهيد الله!! إن سابحان فقلت
ـعـن البـحـث ـفـي ـشـبه وـجـه الفارسـاـي سالمان الصحابي

وإن عنـهـا، منهـمـا واـحـد ـكـل بـحـث طالما عظيمة، أمنية
الـصـحابي سـاـعى فقد الخر، عن واحد كل أمنية اختلفت
فـكـان العظـيـم، اـلـدين بهذا اللتحاق شرف لينال الجليل

سـاـعى بينـمـا أمنيـتـه، ـلـه الـلـه فحقق الحقيقة، عن  باحثا
ـفـي الـشـهاداة لنـيـل العظيـمـة أمنيـتـه إـلـى عزام الشهيد
 كذلك. أمنيته له الله الله،فحقق سابيل

فلسطين: في الشهاداة طلب
ـكـان أن ـيـوم عـمـره، ـمـن الول الـشـطر في رافقته لقد

سـاـلحه امتـشـق أن ـيـوم ورأيـتـه فلـسـطين، ـفـي يعـيـش
تتـقـدم ـكـانت  اـلـتي7691 سانة اليهوداية الدباباتا ليواجه
. العدو مع الحدودا عبر قريتنا باتجاه
داون فلسطين، أرض على عمره من الول الشطر عاش

الـتـدرب ـفـي  حقيقيـا  إـعـداداا نفسه إعدادا من يتمكن أن
ـمـن الـفـترة ـهـذه ; أن يـقـرر هذا جعله مما السلح، على

طهـر ـفـترة كـانت وإن ميزاـنـه، في قيمة لها ليس حياته
شبابه ريعان فترة في يتمنى كان ونقاء، وعباداة وصفاء

الـثـالث العقد داون وهو فلسطين أرض على قضاها التي
ولـكـن الـسـلح، عـلـى  وـتـدربا  إعداداا تكون أن عمره من

الـشـهيد جعـلـت الغربية للضفة اليهوداي الحتلل ظروف
السابوع في منها فخرج فلسطين، من الهجرة في يفكر
ـدما7691 سانة لها اليهوداي الحتلل من الول ـشـعر  عـن



ساــبيل يهتدي ول حيلة لنفسه يملك ل  مكبل سايعيش أنه
.

على والتدرب الحقيقي، العدادا مرحلة إلى لينتقل خرج
مفـهـوم كان عندما المباركة، للرض  فاتحا ليعودا السلح
ـفـي ينـعـدم ـلـم ولكـنـه الـمـة، أذـهـان ـعـن  غائـبـا الجـهـادا

فبقـيـت أعماقـهـا ـفـي الجـهـادا ـجـذوة وبقـيـت وـجـدانها،
ـة داائرة في تعمل فلسطين في السالمية القياداة التربـي
الجـهـادا راـيـة ليحـمـل والـسـنة الكتاب منهجه جيل لخراج
اليهودا. براثن من المباركة الرض ويحرر

مهيئة: الظروف
م7691 سـاـنة الغربـيـة الـضـفة سـاـقوط بعد المجال ترك 

ـاس ـدربوا أن للـن ـى يـت الفرصــة فأصــبحت الســلح، عـل
يعوضــه أن يمكن فلسطين في الشهيد فاتا وما مواتية،

ليلة وذاتا عمان، جبال أحد في يقيم الشهيد فكان الن،
للقتال شديد بحماس يهتفون الشباب من بمجموعة واذا
ـفـي ـعـزام: فقـلـت الـشـهيد ـقـال فلـسـطين، أرض على

هؤلء يسبقك أن ياعبدالله عليك العار من نفسي: أليس
ـبيل في بالجهادا منا أولى ؟! من القصى سااحاتا إلى سـا
ـول في المسلم الشباب من أولى ؟! من الله ـى الوـص إـل

؟! القدس روابي
ـمـع الـشـهيد فـهـب سـاـانحة، والفرصة مهيئة، فالظروف
الحركــة وبمشــاورة المســلم الشــباب مــن مجموعــة
الـشـمال ـفـي لهم قواعد واتخذوا الردان، في السالمية

ـفـي اليـهـودا عـلـى عملياتهم وبدأوا السلح، على للتدرب
روابي على الشهاداة يومها الشهيد تمنى لقد فلسطين،
سابق: الله قول ولكن فلسطين،

ـأي نـفـس تدري وما  غدا تكسب ماذا نفس تدري وما ؛ ـب
.« تموتا أرض

)43(لقمان: 
فلسطين: في تخطئه الشهاداة

ـة، العملياتا بعض في بنفسه الشهيد شارك لقد الجهاداـي
ـلـه يـخـتر لم تعالى الله ولكن عملياتا، عدة على وأشرف
ـقـد الـشـهاداة إن بل فلسطين، أرض على آنذاك الشهاداة
على اليهوداي الطيران بها قام هجوم عملية في أخطأته

ـمـع القاـعـدة بـجـوار  جالـسـا الشهيد كان حيث قاعدتهم،
وـهـي المعاداـيـة الـطـائراتا فـجـاءتا إخوانه، من مجموعة



اساتكـشـافية، مهـمـة ـفـي وكأنها  عال ارتفاع على تحلق
حاـجـة، لقـضـاء مـكـانه ـمـن الشهيد وقام ، بعيدا ذهبت ثم

على تغير بالطائراتا وإذا مكانه، وجلس الخوة أحد فجاء
يـصـب وـلـم البـعـض، واساتـشـهد البـعـض فأصيب المكان،
بقية. الجل في لن يومها الشهيد

الوراء: إلى بعيدة نقلة
ـفـي المـشـاركة ـمـن الـخـوة ومنع الحدودا، أغلقت عندما
ـزاول الشهيد رجع فلسطين، أرض على الجهادا العـمـل ـي

العلـمـي تحـصـيله ـتـابع ـثـم مـنـه، اساتقال الذي الوظيفي
كلـيـة ـفـي  مدرسـاـا ورـجـع اـلـدكتوراه، دارجة على وحصل

الـمـر ـهـذا أن ولـشـك الردانـيـة، الجامـعـة ـفـي الـشـريعة
والساتشهادا الجهادا بحب جبلت التي النفوس على صعب

. الله سابيل في
المـسـلم الـشـباب ـمـن  جيل  ـعـد ي ـكـان أنه من وبالرغم

ويـحـرر فلـسـطين ـعـن اليـهـوداي الحتلل نير بهم ليزيل
ـة بهم ويقيم المسلمين، أقصى بهم ـلمين، داوـل إل المـس
مجاهد - من النقلة هذه أن يرى كان الشهيد إحساس أن

ـشـوطا سـاـار أن طبيعـيـة; بـعـد - غـيـر ـجـامعي أساتاذ إلى
ولما الجنة تدخلوا أن حسبتم أم الجنة:؛ طريق في  بعيدا
وـهـو «، الـصـابرين ويعـلـم منـكـم جاهدوا الذين الله يعلم
الطرـيـق، ـهـذا ـعـن ورـجـع  ـكـثيرا ابتـعـد ـقـد نفـسـه ـيـرى

المـسـجد، دااـخـل ـفـي الردان ـفـي معه نجلس كنا وعندما
واـحـد يـقـول: (ـكـل ـثـم التـعـارف الـخـوة من يطلب كان

ـمه يعرف داوره يأتي فعندما )، أمنيته يذكر ـول: باسـا ويـق
). الله سابيل في شهاداة طالب ( أمنيتي

الروتيـنـي- اـلـوظيفي العـمـل ـهـذا أن يـشـعر كان أنه كما
ـان وإن ـي ـك ـى  جيل يرـب ـلم- لـيـس عـل ـو السـا ـدور ـه اـل

هـنـاك إن ـبـه، يـقـوم أن ـعـاتقه على والملقى به المنوط
ـهـذا ـبـه الـلـه لينـفـع أفغانستان، في ينتظره أعظم  داورا

ـفـي الجـهـادا ـبـه وينفع السالمية، والمة المبارك الجهادا
الجـهـادا بـيـن الوصل حلقة هو الله رحمه فكان مكان، كل
العالم. في السالمي الجهادا وحركاتا أفغانستان في
وأبواب أمامه، أغلقت قد فلسطين في الجهادا ابواب إن

ـة، الجامعة من بفصله وبينها بينه حيل قد الدعوة الردانـي
الـضـغوط - نتيجة الردان بأرض  ذرعا يضيق جعله هذا كل

. منها بالخروج - ويفكر



أفغانستان: في تصيبه الشهاداة
والتـقـــى باكـســـتان أرض الـشـــهيد وـصـــل أن وـيـــوم

يعـيـش أنه يصدق لم العزيزة أفغانستان في بالمجاهدين
وحـمـل المنـشـوداة، ـضـالته وـجـد حـيـث الواقع، أرض في

ويخـطـب يحاـضـر ـبـدأ ـثـم المجاـهـدين، مع  مجاهدا الراية
ـب ـادا، ـعـن ويكـت ـدأ الجـه ـاركهم ينـقـل وـب ـارهم مـع وأخـب

الـشـباب هـمـم يـسـتنهض السالمي، للعالم وانتصاراتهم
الجـهـادا، سـاـاحة إـلـى الـقـدوم ـفـي مكان كل في المسلم

أن لـهـا وبـيـن رقاداها، من ليوقظها السالمية المة ويهز
السانحة. فرصتها هذه
وـضـمائر قـلـوب ـفـي الحـسـاس اـلـوتر عـلـى يـضـرب وبدأ

البـغـاتا ـفـإن وغفلتـكـم سـاـباتكم ـمـن أفيقوا العلماء; أن
العمـيـق نومـهـا من المة يوقظ ل وأنه يستنسر، بأرضكم

الـقـذائف وداوي الـسـلح، ـصـليل ـمـن أكثر فيه تغط الذي
العلماء فتحرك الشهداء، وداماء الرصاص وأزيز والقنابل

مـن الشـهيد رـهـا ـصـد الـتي الجهادايـة الفـتـاوي أثر على
بعـضـهم وـكـأن فيتناقـشـون بها-، وواجههم الجهادا أرض

واجتهـادا آراء أنهـا مـع الزمـان هـذا في  إل بها يسمع لم
العلم. والساداة الئمة

جهاداـيـة مدرسـاـة ـصـاحب بـحـق الـغـالي شهيدنا أصبح لقد
إـلـى إقليـمـي جـهـادا ـمـن الفـغـاني الجـهـادا ونقل عملية،

ـكـل ـفـي السالمية المة به وربط عالمي، إسالمي جهادا
لـهـذا الـنـابض والقـلـب المفـكـر العـقـل هو وأصبح مكان،
كلـمـا الجـهـادا، هذا ترس الشهيد كان كما العظيم، الجهادا
ـفـي وـجـدناه ساـهامهم بتصـويب منه النيل العداء حاول

الضاليل ويدحض الشبه، ويردا العداء، كيد يدفع الميدان
كبيرا  رمزا فأصبح وقيادااته، الجهادا رموز إلى توجه التي
فحـقـد تـبـارى، ل عالمـيـة جهاداـيـة وشخـصـية رموزه، من

وـعـدوا وسـاـكناته حرـكـاته ورـصـدوا الجـهـادا، أـعـداء علـيـه
ـه، ـوا أنفاسـا ـم ووجـه ـن عملءـه ـه للطـع ـل فـي ـمـن والنـي

ـه شخصــيته، ـان ولكـن ـالطودا ـك ـب لقــد الشــامخ، ـك طـل
ـفـي المـعـارك قبل من وخاض فأعطيها، بصدق الشهاداة

وبالرغم مكان، كل في الجهادا أعداء وتحدى أفغانستان،
إل الجـهـادا أرض أـغـادار لهم: لن قال والوعيد التهديد من

ثلث: بإحدى
بيـشـاور، ـفـي أقتل أن وإما أفغانستان، في أقتل أن إما

. باكستان من  مكبل أخرج أن وإما



ـاه لـقـد ـه يحـمـل اساتـشـهاداه قـبـل رأيـن كـفـه عـلـى روـح
ـى يعرضــها ـا عـل ـل فاطرـه ـوم ـك فرحــا يقبضــها، أن ـي

ـفـي الـشـهاداة يتمـنـى وـجـل، ـعـز الـلـه بلـقـاء مستبـشـرا
اـلـذي الخاـلـد داـعـاؤه فـكـان أـمـانيه، أغلى هي بل سابيله،
ـبير: (اللـهـم الـصـغير حفـظـه ـا والـك ـا سـاـعداء أحيـن وأمتـن
). ص المصطفى زمرة في واحشرنا شهداء

ونهاره، ليله في يداعبه كان كبير وحلم عزيزة أمنية إنها
مديـنـة مـن وتنـقـل مـكـان، كل في  طويل عنها بحث وقد
أفغانسـتان جبـال بيـن قريـة إلـى قرية ومن مدينة، إلى

ــهولها ــا وسـا ــا، ووهاداـه ــد وأودايتـه ــبح لـق ــادا أـص الجـه
وحركــاته وكلمــاته وقلبــه لســانه علــى والساتشــهادا

دامــه فــي الجهــادا حــب فســرى وإشــاراته، وساــكناته
يـصـرح جعـلـه ـحـتى وقلـبـه، روـحـه في وتغلغل وعروقه،

فـقـط، سـاـنواتا تـسـع الن عـمـري اساتـشـهاداه:( إن قبل
أفغانـسـتان، أرض عـلـى الجـهـادا في ونصف سانواتا سابع

تبقى وما فلسطين، أرض على الجهادا في ونصف وسانة
أعـداء هـذا جـعـل ). وقـد عـنـدي قيمة له ليس عمري من

ــة والعملء الجهـــادا أن المـــأجورين الشـــقياء والخوـن
ـشـوارع أـكـبر ـفـي سـاـيارته يفـجـروا وأن لقتله، يخططوا
. النهار وضح - باكستان- وفي بيشاور

ـمـن المـسـك الـنـاس وتنـسـم أمنيته، نال فقد الشهيد أما
ـدما وجـهـه أساارير انبساط ورأوا الزكية، دامائه وـضـع عـن

التـقـت حـيـث الخاتـمـة وبـهـذه ربه، بلقاء  فرحا قبره في
للمــة  عميمــا  خيــرا لتكــون قلمــه مــدادا مــع دامــاؤه

السالمية.

*السالمية الجهادا« بالحركة ؛إمام الشهيد صلة

أسـاـرة أحضان في العشرين القرن في الجهادا إمام شب
ـالي كان بل وفروعها، بأصولها بالتدين عرفت كريمة أـه
ـهـذه عـلـى - يطلـقـون ـهـذا يومـنـا إـلـى - ولزالوا القرية

اللـحـى، وأـصـحاب ـعـزام« - المـشـائخ، عائـلـة - ؛ العائـلـة
معظم لن لحاهم، يرخون ممن فيها الفرادا لكثرة  نظرا

هذه ظل . وفي لحاهم حلق على اعتاداوا قد كانوا الناس
لبانـهـا ـمـن ورـضـع وترـعـرع، الـغـالي شهيدنا نشأ العائلة

نبـوغه كـان الصـافي، معينـهـا مـن وـشـرب ـصـغير، وـهـو



البـلـوغ، سـاـن يتـجـاوز ـلـم وـهـو أقراـنـه، بـيـن ـمـن  مبـكـرا
. البتدائية المرحلة في  طالبا يومها ولزال

بين طوتا - التي الحارثية - سايلة القرية هذه ظل وفي 
ـمـن ـشـاب عـلـى ف تـعـر صغير وهو الجهادا إمام أحضانها
وـهـو السـاـلم، إـلـى لـلـدعوة  حماسـاـا يتوـقـد كان شبابها
ـمـن وـهـو الله-، - رحمه الهاداي عبد أساعد شفيق الساتاذ
الشـهيد، وبين بينه وطيدة علقة وحصلت القرية، ساكان
وتعـارفت، تـآلفت ـقـد القلـوب أن إل ساـنه صـغر وعلـى

الحـلـم، سـاـن يبـلـغ أن قـبـل الـشـهيد بيد الشاب هذا وأخذ
. وقد المسلمين الخوان داعوة على عينيه وفتح فه وعر
ـقـد العلـمـاء ـمـن مجموـعـة ـمـع أساعد شفيق الساتاذ كان

جنـيـن مديـنـة ـفـي السـاـلمية للحركة صغيرة نواة شكلوا
وأـخـوه ـجـرار توفـيـق الـشـيخ المديـنـة مـفـتي بينـهـم ـمـن

زيـد أبـو فـؤادا محـمـد - والشـيخ الله - رحمه فريز الشيخ
وـكـان بلل، سـاـعيد والـشـيخ ، حالـيـا المدينة أوقاف مدير

ـواكب العلماء، بهؤلء اتصال على يومها الشهيد ـذلك ـف ـب
ـفـي جنيـن مديـنـة ـفـي السـاـلمية للحركـة فـرع تأسايس

ـفـي اخوانـيـة أسـاـرة أول الشهيد شكل وقد الخمسيناتا،
. العداداية المرحلة في  طالبا لزال وهو القرية

ـفـي وـهـو المؤساـسـين الحرـكـة بأبناء يتصل الشهيد وبدأ
الرحـمـن عـبـد محـمـد السـاـتاذ عـلـى فتـعـرف مبـكـر، سـاـن

الردان ـفـي المـسـلمين للـخـوان الـعـام المراـقـب خليفة
ـم صغير بشاب للقاء الشهيد قرية على يتردادا كان الذي ـل

ـرى كان عزام، عبدالله اسامه البتدائية المرحلة يتجاوز ـي
ـل ـذكاء مخاـي ـة اـل ـوح والنجاـب ـى تـل ـه، عـل ـد وجـه زار وـق

ـا كان مرة من أكثر القرية للدعوة العام المراقب - آخرـه
ـشـفيق السـاـتاذ ـتـوفي عـنـدما م4691 - سـاـنة أذـكـر كما

واساعة رحمة الله - رحمه جنازته لحضور جاء وقد أساعد،
- .

على وأخذ يومها الشهيد نهض شفيق الساتاذ وفاة وبعد
اـلـدعوة طرـيـق يـشـق وأـخـذ بعده، من الراية حمل عاتقه

تيـار وسـاـط ـفـي جنـيـن مديـنـة ـفـي إخـوانه ـمـع بالتعاون
المخالـفـة والتـيـاراتا الناصري العلم كان حيث عاصف،

ـى تســيطر للساــلم وكــان الفلســطيني، الشــارع عـل
بـيـن  ـشـكليا موـجـودا الـشـباب، وسـاـط في  غائبا السالم

الـغـامض الـعـاطفي ولئـهـم عـلـى بقوا الذين السن كبار
. والجدادا الباء عن وراثته بفعل للسالم



الحرـكـة أبـنـاء ـمـن واـحـد يـجـرؤ يـكـن لم يومها أذكر ومما
- الـشـهيد - باسـاـتثناء ـبـذلك  علـنـا يتـظـاهر أن السـاـلمية

أـهـالي بـيـن الـخـوان لحرـكـة بانتـسـابه يـجـاهر كان حيث
ـانوا المسلم الشباب بقية أما القرية، ـوارون فـك ـاء يـت حـي

ـاس، المسلمون) أمام (الخوان لفظ ذكر ) إذا (خجل الـن
الـنـاس، - ـلـدى  - تقريبا مجهولة كانت يومها الدعوة لن

المساجد، على بكثرة الشباب تردادا  معهوداا يكن لم ولنه
ـتـأليف عـلـى - يعقب الله - رحمه عزام الشهيد جعل مما
ـدو الدين لهذا المستقبل كتابه قطب سايد أن بقوله: (يـب
. أحلمه) في غارق قطب سايد
سـاـيد نظرة من  متعجبا يقف أن يومها الجهادا لمام وحق

ـمـن  بريـقـا ليرى حوله يتلفت كان لنه للمستقبل قطب
. يجد فلم الواقع على النظرة هذه ليطبق يحدوه المل

طرـيـق يشق الشهيد بدأ الصعبة الظروف هذه وساط في
حلـقـاتا ينـظـم وـبـدأ القرـيـة، ـشـباب صفوف بين الدعوة
ـة، مسجد في الدينية الدروس ويعطي السار ـد القرـي وـق

بفـضـل يتخطاـهـا أن اساتطاع طريقه في عقباتا واجهته
. تعالى الله
الـشـهيد مؤساـسـها  خصوـصـا السـاـلمية للحركة كان لقد

شخـصـيته تـكـوين ـفـي الثر الله) أشد (رحمه البنا حسن
ـان أذكر ولزلت البنا، برساائل  معجبا وكان الحركية، ماـك

ونـحـن ـيـديه، عـلـى نتتلـمـذ ونـحـن بـشـأنها الشهيد يقوله
هو إنما البنا وضعه الذي المنهج يقول: ( هذا كان صغار،
السـاـلمية الحركة أساس وضع فقد تعالى، الله من فتوح
الرسـاـائل هـذه يـوزع ) وكـان أحـد ذلـك ـفـي يسبقه ولم

ـا التي الخوان أسار مجموعاتا على الصغيرة ـفـي نظمـه
.  جيدا وفهمها بحفظها ويطالبهم القرية

واـضـب ـقـد وكان قطب سايد بفكر عزام الشهيد تأثر كما
ـى ـة عـل ـه مطالـع ـو كتـب ـغير، وـه ـد ـص ـمعته ولـق ـل سـا قـب

حـيـاتي في تتلمذتا يقول:؛لقد قصيرة بفترة اساتشهاداه
والنووي ،  فكريا قطب بأربعة: سايد كتاباتي في وتأثرتا
.«  روحيا القيم وابن ، عقديا تيمية وابن ، فقهيا

العـالم فـي البـارزين الـدعاة مقدـمـة فـي كـان  وأخـيـرا
العـقـد يتـجـاوز لم وهو صيته وذاع اشتهر وقد السالمي،

نـشـاطه بفـضـل ـثـم الله بفضل فأصبح عمره، من الرابع
وقلـعـة عالمـيـة، إسـاـلمية شخـصـية اـلـدعوة ـفـي وتجرداه



العلـمـاء كـبـار إليـهـا الوـصـول عن يعجز الدعوة في صلبة
 . العالم في والدعاة

* السالمية الجهادا«للصحوة ؛إمام الشهيد مواكبة



ـة مستوى على الدعوة في نشاطه الجهادا إمام بدأ القرـي
بأفعاله بالقدوة بلده وأبناء أقرباءه يربي فيها، ولد التي
ـدروس يلقي وبدأ ، كثيرا فأحبوه أقواله، قبل ـة اـل الدينـي
ـمـن الـثـاني العـقـد يتـجـاوز أن قـبـل القرـيـة مـسـجد ـفـي

حـيـث ، خصوـصـا وأقرـبـاؤه  عموـمـا الـنـاس فأحبه عمره،
ـصـلح عـلـى ويعـمـل الخـيـر، إـلـى يرشدهم لهم  بارا كان

. بلقائه ويفرحون به يأنسون فكانوا ودانياهم، داينهم
ـفـي السـاـلمية الحرـكـة مـسـتوى عـلـى نـشـاطه امـتـد ثم

ـم فكــان جنيــن، مدينــة ـإخوانه الصــلة دااـئ ـودا ـب ل أن ـي
ـدما معهم، للقاء وشوقه لهم محبته لكثرة يفارقهم وعـن

ـفـي  ـكـبيرا  فراغا رأساه« ترك مسقط ؛ القرية من خرج
أهالي بقي ذلك ومع الناس، بين والصلح الدعوة مجال

عـنـه، ويـسـألون يراسالونه الردان إلى خروجه بعد القرية
؟ فلن ـحـال كـيـف عنـهـم، يسألني  داائما كان بدوره وهو
يكنـهـا ـكـان اـلـتي القلبـيـة للموداة  نظرا فلن، على سالم
. بهم تربطه التي والصلة لهم

مباركة: إسالمية صحوة
ـدأتا  ـة ـب ـا تـشـق السـاـلمية الحرـك وسـاـط ـفـي طريقـه

ـعـن  منـصـرفا ـكـان الـشـباب اتـجـاه لن ببـطـء، الـشـباب
ملتحيـا  ـشـابا تـجـد أن علـيـك يـعـز وـكـان الله، إلى التوجه
ـتردادا ـاة تـجـد أن أو المـسـجد، عـلـى ـي ـدي فـت اللـبـاس ترـت

. الشرعي
فــي العليا داراساته لمواصلة عزام الشهيد ذهب أن ويوم

سـاـوى الـقـاهرة جامـعـة ـفـي يـكـن  ـلـم1791 سانة الزهر
ـمـن عـقـد وخلل الشرعي، اللباس يرتدين الفتياتا بعض

ـهـذا إـلـى والفتـيـاتا الـشـباب ـمـن ـتـوجه هناك بدأ الزمن
غيرـهـا أو الـقـاهرة جامـعـاتا اـلـى توجهت فحيثما الدين،

ذـلـك مـثـل وتـجـد للسـاـلم، المتحمس الشباب مئاتا ترى
ومـئـاتا الـشـرعي، اـلـزي عليـهـن يغلب ممن الفتياتا من

. الخمار يلبسن اللواتي المنتقباتا
آل عـلـى تعرف للدكتوراه عزام الشهيد إعدادا فترة وفي

ويزوروـنـه،  ـكـثيرا عليـهـم ـيـتردادا وـكـان قرب، عن قطب
سـاـجنه وـفـترة قـطـب، سـاـيد الـشـهيد أخـبـار عنـهـم فأخذ

اـلـتي والفتن عائلته، لها تعرضت التي والمحن وإعدامه،
أفراداـهـا، اعتـقـال أثـنـاء السـاـلمية الحرـكـة لـهـا تعرضت

مـكـان ـمـن الشهيد تلحق المصرية المخابراتا بدأتا وهنا



ـهـو الرجل هذا أن إليهم وصلت معلوماتا أن ويبدو لخر،
ـي قطب، لسيد إعدامه عبدالناصر على إساتنكر الذي لنـن
ـمـن أرسـاـل - قد الله - رحمه عزام الشهيد كان أذكر كما

ـهـذا إـعـدام فيـهـا يـسـتنكر الـقـاهرة إلى برقية فلسطين
السالمي. المفكر

ـصـبر ـمـن قوـيـة دافعاتا أخذ قد عزام الشهيد أن شك ول
ـاه فصبرهم والتعذيب الذى على قطب آل ـا أعـط داروسـا

ـة ـي عظيـم ـى الصــبر ـف ـق عـل ـدعوة طرـي ـا، اـل وعقباتـه
ـهـذا ـفـي والمـضـي التـصـميم ـمـن  مزيدا أعطاه وثباتهم

م3791 سـاـنة الـقـاهرة مـن الجـهـادا إـمـام ورجع الطريق،
وهمة جديدة، بنفسية الدكتوراة أنهى أن بعد الردان إلى

شديدين. وحماس واندفاع عالية،
فعـمـل الردانـيـة، الجامـعـة ـفـي  طالـبـا كنت يومها وأذكر

العلم قـسـم ـفـي  مـسـؤول وجـيـزة ـفـترة عزام الشهيد
ـدعاة، تنشيط في البارز داوره فظهر الوقاف، بوزارة اـل

مساجد في والرشادا الوعظ داروس تنظيم على والعمل
لهذه السابقة المرحلة عايش من وكل ومدنها، العاصمة
الـشـباب بـيـن الحرـكـة ـكـانت كـيـف  تماـمـا ـيـدرك الـفـترة

ـبـل ـشـديد، ببـطـء تـسـير جامدة شبه كانت كيف المسلم،
إسـاـلمه، ) ـمـن (خجل حـيـاء يتوارى المسلم الشباب كان

ـان ـد ـك ـم الواـح ـرؤ منـه ـي أن ليـج ـه، يرـخ ـاة لحيـت والفـت
الفـتـاة بينـمـا طوـيـل بـثـوب تـخـرج أن تـسـتحي المـسـلمة
الشاب وكان صدرها، على صليبها ترخي كانت النصرانية
. عنقه في الصليب بوضع يتظاهر بل يتباهى النصراني

ـفـي داوره أن ـعـزام الـشـهيد رأى الظروف هذه ظل في
ـفـي للسـاـلم العمل حيث وأنفع، أجدى الردانية الجامعة
ـوزارة بطلب فتقدم الشبابي، الوساط لنـقـل الوـقـاف ـل

ـتزامه ـى إـل ـة الجامعــة إـل ـدريس الردانـي ـة فــي للـت كلـي
الـشـباب وسـاـط ـفـي عمـلـه الـشـهيد بدأ  وفعل الشريعة،
يـخـترق ـبـدأ ـثـم الـشـريعة، كلـيـة مـسـتوى على والفتياتا

إداارة وـكـانت الجامعة، كلياتا مختلف في الطلبة صفوف
بنـظـام للعـمـل  ـقـرارا اتـخـذتا ـقـد بـسـنة قبلـهـا الجامعة

أـتـاح مـمـا الـسـنواتا نـظـام ـمـن  ـبـدل المعتمدة الساعاتا
يسجلوا أن الكلياتا مختلف من والطالباتا الطلب لبقية
ـعـامل ـهـذا فـكـان الشريعة، كلية طلب مع مشتركة موادا
جميــع إلى كلماته إيصال من الشهيد الشيخ ن مك  مهما
الجامعة. طلبة



ـفـترداداتا وأروقتـهـا، الجامـعـة طلبة بين يدوي صوته وبدأ
ـارا والطالباتا الطلب وتناقل أصداؤه، ـان سـاـارة،  أخـب ـب

اسـاـمه  أبدا مثله مارأينا الشريعة كلية في يدرس  داكتورا
ـدون والطالباتا الطلب وأخذ عزام، عبدالله ـى يتواـف عـل

الـشـديد الحـمـاس نفوسـاـهم ـفـي ـيـذكي وبدأ محاضراته،
لدينه والعمل أوامره، والتزام الله الى والعوداة للسالم،

ـن أول فكان والختلط، والتفحش الفحش عن والبعد ـم
ـى عمــل ـاتا عــن الطلب فصــل عـل ـة فــي الطالـب كلـي

الشريعة.
أن لـهـم وأظـهـر لـحـاهم، إرـخـاء عـلـى الـشـباب شجع كما
ـمـع إحيائها، من لبد أميتت التي السالمية الشعيرة هذه
بلـحـاهم يتـظـاهرون يكوـنـوا ـلـم قبلـهـا الطلبة معظم أن

ـكـانوا مـمـن بعـضـهم رأـيـت أنـنـي ـحـتى الجامـعـة، وسـاـط
ـواذا يتـسـللون الـشـريعة كلـيـة ـفـي يدرسـاـون ل ـحـتى  ـل

كــانت حيث الجامعة، في والطالباتا الطلب بقية يراهم
من الشهيد فقوى ضعيفة، وأرواحهم مهزومة نفوساهم

ـم ـياتهم، عزائمـه ـاهم ونفـس ـاتا وأعـط ـن دافـع ـه ـم روـح
الله باذن لتقوى الضعيفة بأرواحهم فامتزجت الطاهرة،

. الجامعي المجتمع ضغط مواجهة على
يـلـتزمن الجامـعـة كلـيـاتا مختـلـف ـمـن الطالـبـاتا وأخذتا
اللــه أوامــر يمتثلــون الطلب وأخــذ الشــرعي، الــزي

بوتـقـة ـفـي يـصـهرهم الـشـهيد وبدأ كتابه، إلى ويعوداون
الشهيد كان حيث السالمية، بالحركة ويربطهم السالم،

ـا ـي بالقســم يمســك يومـه ـة التنظيـم ـة للجامـع الردانـي
السـاـلمية، الحرـكـة ـفـي الـخـرى مـهـامه إـلـى بالـضـافة
نـطـاق ـعـن فخرـجـت السـاـلمي، العـمـل دااـئـرة واتسعت
ـة ـاجد لتـشـمل الجامـع ـة المحافـظـاتا مـس ـي المختلـف ـف
الـشـباب وـبـدأ المـسـاجد، عـلـى الـشـباب وـتـدفق الردان،
لربـنـا حاـمـدون آيـبـون ـيـردادا: (ـتـائبون رـبـه إـلـى الراـجـع

). شاكرون
من يستزيدوا حتى والطالباتا للطلب بيته الشهيد وفتح
منزـلـه ـفـي أـقـام كـمـا وجـهـده، وقـتـه من ويأخذوا علمه

المـسـجد، روادا فيـهـا يـسـتقبل الليلـيـة الدينـيـة اـلـدروس
قـلـوب في محبته وألقى ووقته، علمه في له الله فبارك
خلقه.
الردان، خارج عزام الشهيد نشاط امتد الفترة هذه وفي

ـان ـذهب فـك ـى ـي ـا إـل ـدعوة أمريـك ـن ـب ـادا ـم ـة اتـح الطلـب



كما يعودا، ثم محاضراته عليهم يلقي وفروعه المسلمين
ـتي لمحاضــراته كــان المخيمــاتا فــي يلقيهــا كــان اـل

وملموس. بالغ أثر الحج مواسام في والمعسكراتا
عارـمـة، إسـاـلمية ـصـحوة السـاـلمية المنطـقـة وـشـهدتا

فواكب والسالمي، العربي العالم من كبيرة أجزاء عمت
الـعـالم ـشـهدها اـلـتي الـصـحوة ـهـذه ـعـزام الشهيد بذلك

كان بل العشرين، القرن من الخير الثلث في السالمي
داوره أن فـيـه لـشـك مـمـا إن . ـبـل ورواداـهـا طلئعها من
ـلمية الحركة عجلة دافع في  كبيرا كان ـي السـا الردان ـف
الجالياتا بين  وملموساا  واضحا أثره كان كما المام، إلى

داور له كان كما المريكية، الولياتا معظم في السالمية
الجزـيـرة ـعـم اـلـذي والجهاداي السالمي الوعي في بارز

. العربية
) المـسـلمون الم( الخوان السالمية للحركة أن ولشك

الـعـالم ـشـهدها اـلـتي الـصـحوة ـهـذه ـفـي  واـضـحا  داورا
آزرتها التي الخرى السالمية للحركاتا كان كما العربي،

اـلـتي الـصـحوة ـهـذه ـفـي ـكـبير داور السالمي العالم من
. الكبير السالمي العالم من مختلفة أجزاء عمت

إـلـى الردان ـفـي وـهـو ـعـزام الشهيد تعرض فقد  وأخيرا
فــي الفعال أثره لمسوا عندما كبيرة وضغوط مضايقاتا

مـسـار أن ووـجـدوا الـنـاس، ـصـفوف وبين الجامعة وساط
تـحـرك ذـلـك عـنـد السـاـلمية، الحرـكـة لـصـالح بدأ الجامعة
ـعـن لبـعـاداه تتـحـرك أن الخفـيـة للـيـدي الحـمـر المؤشر
الـشـباب ـتـوجيه مراكز من هام كمركز وأروقتها الجامعة

الـحـاكم بـقـرار وفـصـلته الدولة صبر فنفد المجتمع، في
م.0891 عام العسكري



« * الجهادا ؛إمام حياة من وعبر مواقف

أـمـة، بمثاـبـة يـكـون واحد برجل تنهض قد  أحيانا المة إن
ـبـن أحـمـد والمام الرداة، يوم بكر بأبي داينه الله أعز فقد

عقيــدة أن يقين على وإني القرآن، خلق فتنة يوم حنبل
أن لول  منسيا  نسيا المة وجدان في تصبح كاداتا الجهادا

الجهـادا إمـام العـشـرين القـرن ـفـي لها قيض تعالى الله
ـدالله الـشـهيد ـه- اـلـذي ـعـزام- رحـمـه عـب لـهـا رسـاـم الـل
الجـهـادا، مـيـاداين ـفـي العملـيـة مواقفه خلل من الطريق

. أفغانستان أرض على الجهادا باب فتح خلل ومن
كلـهـا ـمـواقفه ـبـل مـشـرقة، صفحاتا كلها الشهيد وحياة
فــي المحطاتا بعض على سانقف المقال هذا وفي عبر،
المؤمنين: تنفع الذكرى فإن للذكرى، عزام الشهيد حياة
الردانيــة، الجامعة في  مدرساا الشهيد كان أن : يوم أول

 وفي
تـهـم لـمـور عـمـان مدينة  قاصدا بيته من خرج اليام أحد

وفجأة سايارة، ينتظر الطريق جانب على الدعوة،فوقف
الـسـائق: ـلـه فـقـال <خصوـصـية>، أـمـامه سايارة وقفت

فركب ل، له:تفض فقال الشهيد:نعم، فقال عمان، إلى
ع العبدلي منطقة السيارة صاحب وصل إذا حتى الشهيد

المـخـابراتا، دااـئـرة ـشـطره  ميمـمـا اليمـيـن جـهـة إلى رج



إـلـى ذاـهـب فأـنـا هنا ؟! أنزلني أين إلى الشهيد له فقال
مـعـك نـشـرب أن الـسـائق: نرـيـد له فقال المدينة، وساط
فدخل داولة، رجل أنه الشهيد فعرف القهوة، من  فنجانا

انتـظـاره، ـفـي بمـسـئوول وإذا المخابراتا، داائرة السائق
له: قال تفضل، قال معك، نتكلم أن نريد شيخ له: يا قال
محاضـراتك ـفـي علينـا وتتكلـم المنابر على تهاجمنا أنت

الـحـق ـنـبين أن الـلـه أمرنا الشهيد: نحن فقال وداروساك،
ـمـن نفـصـلك  المـسـؤول: اذا ـلـه فقال نكتمه، ول للناس
المـسـئوول: ـقـال الله، بيد الشهيد: الرزاق قال العمل،

ـجنك،  إذا ـال نـس ـتى ـق ـهيد: ـح ـو الـش ـجنتموني ـل ـن سـا ـل
بـقـول المقابـلـة وانتهت السجن، دااخل وساأتكلم أساكت،

ـصـلبة ـمـن تخـفـف أن ياـشـيخ للـشـيخ:( نأـمـل المسؤول
موقفك).

يناقـشـه عربـيـة داولة في المسؤولين أحد وقف أن ويوم
المداهـنـة يرـيـد أـنـه منه الشهيد أحس وقد عقيدته، حول
؟! الـشـهيد: عقـيـدتي ـلـه فيدهنون) قال تدهن لو وا (ودا
. المسلمين الخوان هي له: عقيدتي نعم: قال قال

!! أمـيـر مـسـتوى عـلـى ـكـبير لمـسـؤول آخر موقف وفي
ـا ـلـه: ياـشـيخ فقال الشهيد، صلبة يجس أن أرادا أرـيـد أـن
إل الـشـهيد ـمـن ـكـان فـمـا ، قاسايا  كلما أسامعك أن الن

ـم يربطني له: الذي قوية،قال بلطمة واجهه أن ـذه بـك ـه
ـشـئتم ـلـه: إن وـقـال جيـبـه ـمـن اسـاـتخرجها وقد الورقة،

وقـفـة وـقـف أن  إل المـسـؤول ـمـن ـكـان فـمـا فـخـذوها،
العزة. هذه فيه  مكبرا رأساه وقبل للشيخ وإكبار إجلل

ـذلك ـددا وـب ـزام الـشـيخ ـج ـمـن الول الـسـلف مواـقـف ـع
سـاـلف، لخـيـر خـلـف خير فكان عنهم، الله رضي الصحابة

ـقـال اـلـذي تيمـيـة ابن بموقف تذكرنا المواقف هذه وإن
نفـيـي وإن خـلـوة، ساجني بي؟! إن تفعلون لجلدايه: ماذا

. شهاداة قتلي وإن ساياحة،
أمه بدأتا الردانية الجامعة من الشهيد فصل : عندما ثانيا

ـقـد - أـنـه للمـهـاتا القريبة النظرة - في منها  ظنا تبكي
ـلـه: (أـمـا وتـقـول ـهـذا عـلـى تـلـومه وـبـدأتا رزـقـه، قطع

ـا يرضــيك ـدالله ـي ـون أن عـب ـل تـك ـدكتور مـث ـي اـل الفلـن
ن مجموـعـة لـه تعـددا الفلني...؟! وبدأتا ....والدكتور م
يتكـلـم، وـلـم الـشـيخ فـسـكت الجامـعـة، ـفـي المدرسـاـين

ـغـدا يفـعـل !! ـمـاذا ويحك  قائل أجابها الذي والده وتكلم
. صدره في الله أوداعه الذي العلم في ربه أمام



ن الـضـغوط وـبـدأتا إلـى لـعـاداته الدوـلـة عـلـى النـاس م
لـهـذه يومـهـا المـسـؤولين بـعـض اسـاـتجاب وـقـد الجامعة،
ـة ـدخل واحــد: أن بشــرط الرغـب ـدكتور ـي المفصــول اـل

لشيء وليتعرض الطلبة على محاضراته ) إلى ( الشهيد
يلتـفـت ول رأسـاـه ليرـفـع أن وبـشـرط المحاـضـرة، خارج

ــا ــاء  شـــمال ول  يميـن ــاس !! وـج ــم الـن ــون وـه فرـح
بهـا، الشـهيد وأخـبروا الكيدة، الرغبة بهذه مستبشرون

بيـنـي الـفـرق ـمـا  وقال: إذا المطلب هذا الشهيد فرفض
...أو العـلـوم كلـيـة أو القتصادا كلية في المدرساين وبين

عـبـد ـبـن الـعـز بـعـزة ـيـذكرنا الموـقـف ؟!! وـهـذا غيرـهـا
. المثلة أروع بمواقفه ضرب الذي السلم

للجـهـادا: وتفرـغـه مرتـيـن وظيفـتـه ـمـن : اسـاـتقالته ثالثا
ـوم للدعاة المثلة أروع العملية بمواقفه الشهيد ضرب ـي

ـمـن فاسـاـتقال قلـبـه ـمـن وطرحـهـا بيده الدنيا أمسك أن
وتـفـرغ الردان، ـفـي وـهـو الوـلـى الـمـرة ـفـي وظيفـتـه

التفســير هو الموقف وهذا فلسطين، أرض على للجهادا
 للية: الشهيد من العملي

«  توعدون وما رزقكم السماء وفي ؛
)22(الذارياتا: 

 وللية:
«  رزقها الله على إل الرض في داابة من وما ؛

)6(هودا: 
القرآنية: الية وترجم

مؤجل« (آل  كتابا الله بإذن إل تموتا أن لنفس كان ؛وما
)541عمران: 

ــوم ــق أن ـي ــل انطـل ــلح يحـم ــد الـس ــى يجاـه أرض عـل
. فلسطين أرض على جاهد أن بعد أفغانستان

اساتقالته قدم أن يوم آخر  رائعا  مثال الشهيد ضرب وقد
وتـفـرغ أـبـادا إسـاـلم ـفـي العالمية السالمية الجامعة من

آن واـلـدعاة: أـمـا للعلـمـاء ليـقـول أفغانستان في للجهادا
ـم ـوا أن لـك ـدنيا تخرـج ـوبكم ـمـن اـل ـا تمـسـكوا وأن قـل بـه

ـاة على كحرصكم الموتا على تحرصوا وأن بأيديكم، الحـي
ـاء عددا يزداادا ما بقوله:( بقدر العلماء خاطب وقد ؟ العلـم

ـمـن وتنـقـذ رقاداـهـا ـمـن الجيال تنهض ما بقدر الشهداء
ساباتها). من وتستفيق ضياعها
الـلـه إل إـلـه ل  عقـيـدته من ينطلق من بين شتان وشتان
ل  لـــ وـفـداء هدـيـة رأساه يقدم من ،وبين خبزا بها فيأكل



وـهـو الكلـمـاتا ـهـذه يمتـطـي ـمـن بين شتان ، الله إل إله
يقدم من وبين ورائها من وبطنه جيبه ينفخ كي يمضغها

. سابيلها في والشلء والجماجم الروح
أن بعـد الحـار بـدمه العلمـاء ـعـزام الشـهيد خـاطب لقـد

الـطـاهر: إن الزـكـي اـلـدم لـهـم ليـقـول بالـمـدادا خاطبهم
تغيـيـر ـفـي ـجـاداين كنتم وإن مجده، للدين يعودا أن أرداتم

الطرـيـق ـهـذا ـفـي ـبـي تلحقوا أن إل عليكم فما واقعكم
. والساتشهادا الجهادا حيث

ـادا ـده فالجـه ـو وـح ـق ـه ـزة طرـي ـة الـع ـن والمنـع والتمكـي
محالة: ل عليكم واقع فالذل وإل الرض، في للمؤمنين

ول الحقـوق يدنـــى ول       كالضـحايا الممالك يبني ول 
يحق

ــــة  ــــراء وللحريـــــــ ــاب الحمـــــ ــــل       ـب ــد بكـ ـي
 يدق مضـــرجـــــة

رـقـاب ـفـي الثقيلـة الماـنـة  تاركـا ربه إلى الشهيد ذهب
المـخـدوعين بـعـض ويـظـن الرض، ـفـي واـلـدعاة العلماء

<إـمـام الـشـهيد حـيـاة أن القريـبـة الـضـيقة النـظـرة ذوي
وابتلـعـه ـفـاه فـغـر ـقـد الـمـوتا وأن انتـهـت، الجهادا> ـقـد

ـاجون - وأنهم شيء على يلوي ل كبيرة بسرعة ومضى ـن
رة الـنـي القـلـوب أـصـحاب ولـكـن -، اـلـزؤام الـمـوتا ـمـن

ـمـن - أـكـثر ـيـدركون قـلـوبهم ـفـي البـصـيرة نبـتـت الذين
وـطـوداا  ـبـارزا  علـمـا سـاـيبقى العملق ـهـذا - أن غيرـهـم
. سالكها التي الجاداة نفس يسلك أن أرادا لمن  شامخا

ولكن الناس، من ينتزعه  انتزاعا العلم يقبض ل الله (إن
اتـخـذ  عالـمـا يبق لم إذا حتى العلماء، بقبض العلم يقبض
فـضـلوا عـلـم بغـيـر ـفـأفتوا فسئلوا  جهال  رؤوساا الناس

. )1)( وأضلوا
.3762 برقم مسلم رواه )1(

«الجهادا عزام؛إمام الشهيد
* الردان قطب سايد



عـلـى يطلـقـون الردان ـفـي المـسـلم الـشـباب ـكـان لـقـد
التشــابه لوجودا  الردان« نظرا قطب ؛سايد عزام الشهيد

; نـواحي عـدة -مـن اللـه - رحمـه قـطـب ساـيد وبين بينه
السـاـلمية-، - الحرـكـة واـحـدة حرـكـة أبـنـاء الثـنـان أنهما

كلفهـمـا مهـمـا الـحـق كلمة قول في الصلبة ولمواقفهما
. باهظ ثمن من ذلك
يـقـدم أن ـعـزام الـشـهيد ـمـن الداخلـيـة وزـيـر طـلـب لـقـد

مـشـاجرة إـثـر الردانـيـة اـلـرأي مؤساـسـة لـمـدير اعـتـذاره
ـة ـد كلمـي ـدير تهـجـم بـع ـدته ـفـي الـم ـاء عـلـى جرـي العلـم

وقال: الشهيد فأبى والمشايخ،
ـذكرنا وهذا اعتذاره)، قبلت ما لي واعتذر جاء لو (والله ـي
أن ـيـوم قـطـب سـاـيد الشهيد وقفه الذي الموقف بنفس
سـاـيف عنه يرفع أن مقابل للرئيس اعتذاره تقديم رفض

بالوحدانـيـة لـلـه يـشـهد الذي إصبعي العدام،وقال:< إن
يكـتـب أن الـصـلة- ليرـفـض ـمـراتا- ـفـي خـمـس يوم كل

.>طاغية حكم به يقر  واحدا  حرفا
ـضـمن يعـمـل وـهـو  فرـيـدا  منهـجـا له كان عزام والشهيد
لـبـد -أـنـه الـلـه - رحـمـه ـيـرى فـكـان السـاـلمية، الحرـكـة
مرحلة ما- إلى  السرية-نوعا طور من تنطلق أن للحركة

إـلـى النهاـيـة ـفـي - هكذا-سـاـيحولها بقاءها لن الجهرية،
النهاـيـة- إـلـى - ـفـي أفراداـهـا داـخـول ثم وألغاز، معمياتا

يفهـمـون ل النـاس يصـبح بحيـث الرض، تحـت سـاـرادايب
. للخرين داعوته من الداعية مايريده

يعـيـب ـكـان إذ الـخـوة أحد مع يتكلم مرة ذاتا سامعته لقد
ـفـي يعـلـم وـهـو سـاـنواتا سابع مكث أنه الخوان أحد على

أـنـه الطلب من ول المعلمين من أحد يعرفه ولم مدرساة
عـلـى  معقـبـا الـشـهيد ـقـال السـاـلمية، الحرـكـة أبناء من

للخرين قدوة يكون أن الداعية يستطيع الخأ:(كيف كلم
الطريقة؟). بهذه داعوته وينشر

طلـبـه بـيـن يـقـف الجهادا« عندما إمام ؛ الشهيد كان لقد
فيقـول: باساـمه ف يعـر الردانـيـة الجامعـة في وطالباته
يرى كان المسلمين)، الخوان من عزام عبدالله (أخوكم

ـمـن أـنـك معرفـتـك ـعـدم ليعـنـي التنظيم في السرية أن
موقعـك كـشـف عـدم يعني وإنما السالمية، الحركة أبناء
الحركة. دااخل داورك أو التنظيم في

العربـيـة الجزـيـرة إـلـى ـيـذهب عـنـدما  أيضا الشهيد وكان
بـعـض عـلـى يعتب الدعوة بخصوص السبعيناتا أواخر في



الـشـباب أـفـواه يكمـمـون أنـهـم السـاـلمي العـمـل ـقـاداة
ـلم ـدينه المتحـمـس المـس ـاولون ـل ـال ويـح ـانه، اعتـق لـس

ل داوـلـة ـظـل ـفـي يعيـشـون أنهم بحجة الكلم من ومنعه
. دااخلها التنظيماتا بوجودا تسمح

الـشـهيد فيتهـمـون البـعـض يعـجـب ـكـان ـمـا النهج هذا إن
عـبـدالله شيخ البعض: يا له يقول فكان والتهور، بالتشددا

 . السجون أبواب لنا تفتح أن تريد أنت
إـلـى ـكـبيرة خـطـواتا بالحرـكـة داـفـع المنـهـج ـهـذا ولـكـن
والجزيــرة الردان في السالمية بالحركة دافع بل المام،
يســبح تيار إلى الماء ساطح تحت تسبح كونها من العربية

أماـنـة القـيـاداة أن ـيـرى الـشـهيد ـكـان ولـهـذا الـمـاء، فوق
ـد ـة، تـكـون أن ولـب ـد يـكـون أن بمعـنـى ميدانـي ـفـي القاـئ

الركب مؤخرة في يكون أن بحال يجوز ول الجند، مقدمة
الضغط طريق عن كنترول)أي ب-(الريموتا الحركة يدير
الحـسـنة السـاـوة ـهـي القـيـاداة لن الحمراء، الزرار على

ـه، الـنـاس تدعو الذي للمنهاج العملي والتطبيق ـفـاذا إلـي
حوله الذين لجنوداه القائد قبل من معايشة هناك يكن لم

ـفـي أـثـر لـهـا يـكـون ول ـبـه، الثـقـة سـاـيفقدها ـهـذا ـفـإن
النفوس.

ـد ـان وـق ـر ص ـك ـدوة خـي ـا، ـق ـو لـن ـاج وـه ـي المنـه العمـل
أـمـام غزواـتـه جمـيـع ـفـي وكان إليه، يدعو لما التطبيقي

ـا وهو بغلته على  راكبا حنين يوم وكان أصحابه، يردادا:(أـن
الـشـهيد ترـجـم المطلب). وـقـد عبد ابن أنا كذب ل النبي
الشهيد :فهم فمثل وأفعاله، ص الله رساول أقوال عزام
يـقـرأ قرـيـش ـطـواغيت أـمـام ص الـلـه رساول وقف كيف
 مسامعهم: على

ذـلـك بـعـد عـتـل أثـيـم معتد للخير مناع بنميم مشاء ؛هماز
،«زنيم
)31-11(ن: 

ـدون أعبد ل الكافرون ياأيها عليهم:؛قل ويقرأ ول ماتعـب
.« ماأعبد عابدون أنتم

ـكـان ـبـأنه له تشهد الشهيد مواقف من  واحدا  موقفا إن
الردان في المنظماتا أجمعت أن ويوم برجل، أمة بمثابة
ـنة ـى م0791سـا ـال عـل ـذكرى الحتـف ـنوية باـل لميلدا الـس

آـنـذاك، الردان أوـقـاف وزـيـر الحتفال لهذا ورتب لينين،
بـيـت يبق ولم الجدران، على وعلقت لينين صور وطبعت

الـصـمت خـيـم وـقـد الـصـور، بهذه ولطخت إل مدرساة ول



أسـاـى يتمزـقـون يـكـاداون والـنـاس الـنـاس، عـلـى يومـهـا
. وقيمهم داينهم انتهاك من يرون لما  وحزنا
- قواـعـد الـشـمال قواـعـد في لزال يومها الشهيد وكان

وبدأ الجمعة، يوم المنبر وصعد سالحه الشيوخأ- فامتشق
إـجـرام ـعـن ويتـحـدث إرـبـد مديـنـة ـفـي بالـنـاس يخـطـب

; لينـيـن ـمـاركس اليـهـوداي أـفـراخأ ومـسـاوئ الـشـيوعية
بـعـد يتوقع واحد وكل بدهشة ينظرون والناس وساتالين،

والـصـلة الخطـبـة نهاـيـة وفي الشيخ، دام سايسفك لحظة
أن بـعـد ـلـه وـقـال الـشـهيد باتـجـاه المديـنـة محافظ تقدم

الردان وزراء رئيــس واللــه : ياشــيخ بحــرارة صــافحه
اـلـذي اـلـوقت - ـفـي الخـطـاب ـهـذا مثل يلقي أن ليجرؤ

لنـهـم اليـسـاريين ـمـن  خوـفـا الـنـاس فـيـه يرتـجـف ـكـان
 . تصرفك تحت المدينة في أملك وما مسلحون- أنا

ــا وأـلــف ذـلــك أـثــر عـلــى الـشــهيد ـقــام وـقــد  كتاـب
ـهـي الـشـيوعية أن فـيـه الحـمـر) بـيـن ساماه(الـسـرطان

المرداخــاي حفيــد مــاركس بزعامــة اليهودايــة، وليــدة
ــورة وراء ـكــانوا اليـهــودا وأن ـمــاركس، الـشــيوعية الـث
. روسايا في البلشفية



«الجهادا ؛إمام حياة في بعيدة نقلة
* عزام الشهيد

ـهيد سـاـمع ـدالله الـش ـزام عـب ـداء ـع ـادا ـن ـى الجـه أرض عـل
- يراـهـا خـطـوة أول ـكـانت الـنـداء، ـهـذا فـلـبى فلسطين

يوـصـل ; كـيـف ـهـي يتجاوزها أن طريقه- يريد في عقبة
ـر محمد، أم حياته شريكة الى بهدوء الخبر هذا ـي فأسـا ـف

لـهـا: ـيـاأم فـقـال كلـمـاتا ـخـافت وبـصـوتا يوم ذاتا أذنها
الجـهـادا برـكـب التـحـق أن أرـيـد أنـنـي أخبرـتـك ; ـلـو محمد
الماداـيـة المـصـاريف ـنـت أم له: إن قالت ؟ تقولين فماذا

ـكـادا فـمـا طريـقـك، ـفـي أـقـف وـلـن أـمـرك الله ساهل لي
ـه  فرحا طار حتى جوابها الله- يسمع - رحمه الشهيد لـن

اليوم هذا لمثل أعدها - زوجته- التي اللبنة هذه أن أيقن
علـى الملقى الواجب وفهمت نضجت قد والبناء بالتربية
يحمل أن ينوي الذي المجاهد زوجها مسيرة تجاه عاتقها

ـواء ـادا ـل ـوعر الطرـيـق ليـشـق الجـه ـتي الـمـة لـهـذه اـل اـل
وـكـادا عظامـهـا نـخـر الذي والترف النعيم بفعل اساتنامت

. وشهامتها رجولتها فيها يقتل أن
لـهـا فـقـال مايرـيـد، عرـفـت قد زوجته أن الشهيد فأيقن

ـي إذن ـي نفـسـك هيـئ ـة واحزـم ـزل أمتـع ـه المـن وأغراـض
؟... ـمـن أـيـن إلى و أين من ...الرحيل للرحيل  اساتعداداا
الـهـدوء حـيـث جبالـهـا ـمـن جبل في شقة ومن العاصمة،
الـصـعاب مواجـهـة إـلـى بـهـا ينعـمـون ـكـانوا التي والراحة

ـادا«، عباداة ؛ النفس على عباداة أشق على والقدام الجـه
وـغـرف والغـسـالة الثلجة حيث الراحة وساائل كل وهجر
...الخ. الطعام وصالة النوم

ـفـي الـنـاس أنـظـار ـعـن بعـيـد مـكـان إلى بزوجته وانتقل
ـم أن منها وطلب أرحامها، أحد عند  أول جرش مدينة تكـت
أهـلـه إـلـى فيتـسـرب أـحـد ـبـه يعـلـم ل ـحـتى الـخـبر ـهـذا

فيتعرـضـون فلـسـطين دااـخـل يعيـشـون اـلـذين وأقرـبـائه
ـكـان ثانيـة جـهـة ومـن جـهـة، مـن هـذا الـعـدو، لملحقاتا

يـقـوم فل المـسـلمين، دانـيـا ـفـي  مـسـتغربا يومها الجهادا



لـهـم لـيـس اـلـذين العـمـل ـعـن العاطلون إل العباداة بهذه
وظيفة!!

- بـهـم ليلـيـق فـهـؤلء والكراسـاـي الوـظـائف أصحاب أما
وـظـائفهم وـيـتركوا المـسـتوى ـهـذا إلى ينزلوا -أن بحال

أن وأـظـن الـنـاس، ـظـن ـكـان هـكـذا عليائهم، من وينزلوا
التفكيـر، ـهـذا مـثـل يفكـر ـهـذا يومنا حتى البسطاء بعض

والـحـواجز الوـهـام ـهـذه مـثـل يحـطـم أن الـشـهيد ـفـأرادا
ـان حـيـث وظيفته من الساتقالة على فأقدم النفسية، ـك

ونقــل ذلك بعد قام ثم العاصمة، مدارس أحد في يدرس
غرـفـة الزرـقـاء، مديـنـة ـفـي طـيـن ـمـن غرفة إلى عائلته
النوم غرفة فهي حماماتا، ول ولمنافع تهوية بل واحدة
حـيـاة مـن بالزوـجـة والنتـقـال السـاـتقبال، غرـفـة وـهـي
ـبـالمر لـيـس والتقـشـف الزـهـد حياة إلى والنعيم الرخاء
وأرواحـهـم نفوسـاـهم جبـلـت من إل عليه وليقدر الهين،
المقـيـم والنعـيـم العظيم بالجر واليقين اليمان بعظمة

. الصاداقين للمجاهدين تعالى الله أعده الذي
ويراـبـط يـعـد الجـهـادا سـاـاحاتا على يومها الشهيد وأقبل

أسـاـر ويـفـك الباطل، داولة بها ليدق الكتائب يعد ويجاهد،
سـاـاحاته يدنـسـون اـلـذين اليـهـودا ـمـن المـسـلمين أقصى

يعـطـي البعـيـدة النقـلـة بـهـذه وـهـو ومساطبه، وشرفاته
ـهـو ـهـذا أن الرض ـفـي والعلـمـاء لـلـدعاة  عملـيـا  دارسـاـا

ـان وإن الدين، لهذا العمل في جاداين كانوا إن الطريق ـك
ملـيـء النـسـان حـيـاة في المنعطف هذا إن نظرهما في

وـهـذا العـمـل ـهـذا لن ، مجـهـول وبمـسـتقبل بالمـخـاطر
الـبـد إـلـى مـسـتقبله المـسـلم به يؤمن الذي هو الطريق
. العلى والفرداوس بالجنان بالفوز

المراـكــز أـصــحاب يعـطــي أن أرادا الـشــهيد الـشــيخ إن
ونـهـارا ليل يـسـعون اـلـذين العالـيـة واـلـدرجاتا الحساساة

ـفـي ليـنـالوا الوظيـفـة ـفـي والدرـجـة الترقـيـة أـجـل ـمـن
فقط يفرض لم الجهادا أن ولولداهم لهم تقاعدا النهاية

يملكون ما أغلى باعوا الذين والشباب الفتية هؤلء على
السمواتا عرضها بجنة الرخيص المتاع وهذا دانياهم، من

مســلم كل عنق في لزمة فريضة الجهادا وإنما والرض،
الـشـهيد لهم ضرب وقد الزعماء، أو الغنياء من كان وإن
ـه صلى الله رساول قبله من بل نفسه، في أعلى مثل الـل
يـكـن وـلـم ـغـزوة، ـعـن يتخـلـف يـكـن لم الذي وسالم عليه

إليهم. ينظر ويجلس بعضهم أو أصحابه يرسال



النفـيـر عـنـد أـنـه عملـيـة بطريقة عزام الشهيد أفهم لقد
كـان فمـا الغنـيـاء، ولمـن الزعـمـاء من ل أحد ليستثنى

وـصـهيبا  بلل يرسـاـل  وسـاـلم عليه الله صلى الله رساول
وـقـاتلوا اذهـبـوا لـهـم: أنـتـم ويقول مسعودا بن الله وعبد

أنـتـم: أـمـا غيرـكـم، ـعـن  دافاـعـا دامـكـم ـيـراق أن بأس ول
إـلـى ـتـذهبوا ل والـصـديق ـعـوف ـبـن الرحـمـن عـبـد أمثال

ولكــن مجتمعكم، في الرفيع ومركزكم لهميتكم الجهادا
بقوله: الجميع خاطب تعالى الله
غيرـكـم  قوـمـا ويـسـتبدل  أليما  عذابا يعذبكم تنفروا ؛إل
.« قدير شيء كل على والله  شيئا تضروه ول

)93(التوبة: 
إراقــة من يتخوفون السالمي الحقل في العاملون كان

ـه وسـاـفك الله سابيل في روحه الشهيد فقدم الدماء، داـم
; أن  بليـغـا  ودارسـاـا لـهـم - ـعـبرة عملية - بطريقة ليكون
تثمر ثم تزهر ول سااقها على تستوي ل الدين هذا شجرة

؟! مدكر من فهل العلماء، الشهداء بدماء إل



* العلماء الجهادا....أمام إمام

أن حولهم- فظنوا من الرض في المسلم الشباب تلفت
بـيـد القرآن يحمل  مجاهدا  عالما - ليروا عقمت قد المة

الولـيـن، سـاـيرة لـهـم يعيد الخرى، باليد الحسام ويحمل
يهتـفـون: إـنـه بهم وإذا والمراء، السلطين عن  منقبضا
عزام. عبدالله الشيخ المجاهد الرباني العالم

المجاـهـدين الـعـاملين العلماء سايرة الجهادا إمام جددا لقد
غـبـار ينـفـض أن وـحـاول المة، هذه سالف من سابيله في

أول ; فرفض الجهادا تركت التي المة هذه وجه عن الذل
اـبـن حذيـفـة إليـهـا أـشـار اـلـتي الفـتـن مواـقـف يـقـف أن

ـقـال:( إـيـاكم اـلـذي ص الـلـه رسـاـول سـاـر ـكـاتم اليـمـان
الـمـراء، ـقـال:أـبـواب ؟ قـيـل: وـمـاهي الفـتـن، ومواقف

ـمـا ويـقـول بالـكـذب فيـصـدقه المـيـر عـلـى أحدكم يدخل
ـس ـه لـي ـي  ). وفعل فـي ـف ـه ـن مواـق ـع فـت ـل كقـط اللـي

ــم، ــراء إذ المظـل ــلطين الـم ــون والـس ــاء يغرـق العلـم
ورداتـهـم وـجـورهم ظلمـهـم عـلـى فيـسـكتون بأعطياتهم

ـك بعض قال وكما للكافرين، بالولء المتمثلة السلف:(إـن
أفـضـل دايـنـك ـمـن أـصـابوا  إل  ـشـيئا دانياهم من تصيب ل

منه).
ـد نظر آخر، طراز من عـزام الشهيد المام كان لقد فوـج
البغــاة يستنسر الحمى، مستباحة مستضعفة، المة حال

لـهـذه الـلـه هيأ أن بعد الشباب،  همم فاساتنهض بأرضها،
العلـمـاء أفـئـدة  وـهـز أفغانستان، أرض على  جهاداا المة
الـعـالم أن لـهـم ن وبي العميق، ساباتهم من يفيقوا حتى



اليهــودا أيــدي عـلــى قطعــة قطعــة ابتلــع السـاــلمي
وـضــاعت الـنــدلس، ذهـبــت والملـحــدين، والـصــليبيين

الـلـه أن ـلـول تـضـيع، أن أفغانـسـتان وـكـاداتا فلـسـطين،
الفـغـان- - المجاـهـدون آخرـيـن  قوـمـا لدينه قيض تعالى

أن أرادا الذي الروساي الدب وجه في  منيعا  سادا فوقفوا
فتواه- في الشهيد ر فصد السالمي، العالم على يزحف

أراـضـي ـعـن اـلـدفاع ـفـي العـيـن فرـضـية - ـفـي الجـهـادا
كـمـا العلـمـاء، ـمـن مجموـعـة عليـهـا فواـفـق المـسـلمين،

يـب المعتـبرين العلـمـاء بعـض إلـى أخـرى رساائل أرسال
ـة مسؤولية أمام ويضعهم الليم، بواقعهم صرهم عظيـم

ـيـوقظ وأن خـطـاهم، يـسـتحث أن فـحـاول الله، يدي بين
الراـجـع الجـيـل هذا لقياداة ليتقدموا وأفئدتهم ضمائرهم

ــى ــه إـل ــترداداوا ول رـب ــة فـــإن وإل ـي وخيمـــة، العاقـب
ـالمين رب يدي بين والمسؤولية والحـسـاب عظيـمـة، الـع

. عسير ينتظرهم الذي
ـم الترف حياة من ينقلهم أن الشهيد المام حاول والنعـي

ة والـجـدي والرجوـلـة الجهادا حياة إلى العواطف وداغدغة
غائـبـة ـكـانت حقيـقـة لهم فأظهر الدين، لهذا العمل في
ـشـيء، أي الجهادا عن يغني أن يمكن ل ; أنه أذهانهم عن

ـانت ساــواء ـوة ـك ـة، أو بالمحاضــرة داـع ـا أو الخطـب تأليـف
ـب، ـوداون وإل للكـت لهــم، تكــون الشــوكة ذاتا غيــر فـي

. قاصدا  وسافرا  قريبا  عرضا ويريدونها
الـجـاداة عـلـى الـمـة علـمـاء يـضـع الـشـهيد المام بدأ وهنا

هـذه لخـراج النـاجع الـدواء على أيديهم ويضع القويمة،
مجتمـعـا الكـفـر ـعـالم ورأى السـاـن، مستنقعها من المة

أو الـشـرق ـصـالح في ليست العظيم الجهادا هذا نتائج أن
لتتـسـلم الـصـحيح بالتـجـاه تـسـير بدأتا المة وأن الغرب،
أـيـدي ـمـن سـاـتنتزع القـيـاداة ـهـذه وأن والقـيـاداة، الرياداة
إلى الله بإذن وساتؤول والشيوعيين، والصليبيين اليهودا
ـالب إـلـى الكفر عالم فسارع راشدة، إسالمية قياداة التـك

أن فوـجـدوا نـظـروا لـصـالحه،  ساريعا القضية هذه لحسم
تـقـدح ـبـدأتا اـلـتي الـشـرارة بمثاـبـة ـكـانت اـلـتي البقـعـة

ــالم فـــي الجهـــادا لتفجـــر أرض هـــي الساـــلمي الـع
ـد فل أفغانســتان، ـم مــن ـب بشــتى الجهــادا هــذا تحطـي

الحرائق يشعل بدأ الذي أن ووجدوا العالمية، المؤامراتا
الـعـالم ـشـباب على أثر الذي عزام الشهيد هو وهناك هنا

مـسـموعة كلمته وأصبحت المة، علماء وعلى السالمي،



إساــلمية شخصية بحق الشهيد المام أصبح وقد عندهم،
ـحـوله، مـن الـمـة تلـتـف أن يمكن  ورمزا عالمية، جهاداية

الـشـم، الجبل هذا قتل من ولبد طمسه، من بد فل  إذن
ـاء ـذا وإطـف ـم ـه ـذي الســاطع النـج ـف اـل ـي يـق ـه ـف وـج

. مخططاتهم ويفشل مؤامراتهم
حـكـام عـلـى يـضـغط قبلـهـا ـبـدأ ـقـد الـصـليبي الغرب كان

ـهـذا عـلـى الخناق لتضييق السالمي العالم في المنطقة
الشهيد منع بهم المر وصل حتى  ومعنويا،  مادايا الجهادا
اليد تمنع وأن الجهادا، عن يحاضر أن حياته آخر في عزام

والمجاـهـدين، الجـهـادا إـلـى بأموالـهـا تـتـوجه أن المحسنة
ـدواتا المحاـضـراتا ومنـعـت ـادا، ـعـن والـن تا وكـمـم الجـه
التي شرنقتهم إلى يعوداون العلماء معظم وبدأ الفواه،
ـة الشرطة بيع الجهادا- وحظر - بنداء منها خرجوا المرئـي

تحـيـي ـكـانت واـلـتي الجـهـادا ـعـن تتحدث التي والسمعية
وتجـرأ اللـه، ساـبيل فـي للجهـادا المـة أعماق في المل

ـدو ـى الصــليبي الـع ـب المســلمين بلدا عـل ـا لنـه خيراتـه
. جهاداها ثمرة من الساتفاداة من ومنعها
الـلـه سـاـبيل في الجهادا تركت إذا المة أن طبيعي والمر
ـمـن داينـهـم يراجـعـوا ـحـتى ينزـعـه ل  ذل عليها الله سالط
ـفـي المتمـثـل ووعـيـده الـلـه وـعـد فلينتـظـروا وإل جديد،
تعالى: قوله

ـيـأتي فـسـوف داينه عن منكم يرتد من آمنوا الذين ؛ياأيها
على أعزة المؤمنين على أذلة ويحبونه يحبهم بقوم الله

لـئـم لومة وليخافون الله سابيل في يجاهدون الكافرين
.«عليم واساع والله يشاء، من يؤتيه الله فضل ذلك

)45(المائدة: 



* الجهادا إمام على التآمر في

عـلـى م يـحـر ـكـان بـفـترة والسـاـلمي العرـبـي العالم مر
فـكـان عليـهـا، الـتـدرب أو سـاـلح قطـعـة إلى النظر أبنائه
حاملـهـا يـقـدم جريـمـة رخصة بدون واحدة رصاصة اقتناء

الـلـه فـتـح الـظـروف ـهـذه ظل في عسكرية، محكمة إلى
ـاب ـادا ـب ـى الجـه ـدها أفغانســتان، أرض عـل ـام فوـج الـم

ـحـارا  ـنـداء ـفـوجه سـاـانحة، فرـصـة عزام عبدالله الشهيد
ـتـأليف الـنـداء ـهـذا وـضـمن السـاـلمي، العالم شباب إلى
جـهـادا ـفـي الرحـمـن سـاـماه: ؛آـيـاتا الجهادا عن كتاب أول

ـام ـان« فـق ـض الفـغ ـوة بـع ـرب الـخ ـوه الـع ـى وأداخـل إـل
حـيـث اليـهـودا على فيها تحايل عجيبة، بطريقة فلسطين

الفـقـه كـتـب من آخر كتاب جلد وألبسه الكتاب جلدة رفع
مراقب نظر يلفت فل النظار يبعد حتى

دااـخـل ـفـي الكـتـاب طـبـع ـثـم الـحـدودا، عـلـى المطبوعاتا
منقـطـع بـشـكل المـسـلم الشباب عليه وأقبل فلسطين،



ـم الكتاب، ملحقة إلى اليهودا دافع مما النظير، ـوه ـث جمـع
. وأحرقوه

المســلم الشباب بتجميع خطواته أولى عزام الشهيد بدأ
ـبـدأوا اـلـذين الجـهـادا سااحة إلى القطار كافة من الوافد

لـهـذا كرـمـز الجـهـادا إـمـام ظـهـر وـقـد ـحـوله، من يلتفون
فأحـسـت أفغانستان، أرض على الجهاداي العربي التجمع

- بـهـذه ظـهـر اـلـذي السـاـلمي التجـمـع بـهـذا الكفر داول
. م4291 سانة الخلفة ساقوط منذ مرة - لول الصورة

ـع على تضغط الكافرة الدول بدأتا وهنا ـفاراتا جمـي الـس
وـجـدوا اـلـذي التجمع هذا لتمزيق ابادا إسالم في الجنبية

ليــل تفكر الدول هذه وبدأتا كياناتهم، على خطورة فيه
وتمزـقـه التجـمـع ـهـذا عـلـى تقضي أن يمكن ; كيف نهار
 ؟ ممزق شر

فـبـدأتا الوحـيـدة، مـشـكلتهم ـهـو الرـمـز ـهـذا أن وـجـدوا
الشهيد وأحس م،6891 سانة بعد  خصوصا عليه الضغوط

وـتـولت ـضـده، الحمـلـة ـهـذه تـحـرك الـتي بالـصـابع عزام
الـشـهيد، ـضـد الـمـؤامرة ـكـبر الـمـأجورة الجـهـزة بـعـض
حتى لخر، مكان من تلحقه والمخابراتا الشرطة وبدأتا

- بـعـد الـلـه - رحـمـه الـحـق ـضـياء الراحل الرئيس أوقفها
وـفـي لباكـسـتان، الغزاـلـي زينب الحاجة بها قامت زيارة
قـيـل وزوجـتـه الرئـيـس قبل من المطار في ودااعها أثناء

عندكم، الوحيد إبني قالت: نعم، ؟ وصية من لك لها: هل
وـلـد عـنـدنا ! ـلـك القول هذا من وزوجته الرئيس فتعجب

ـد الدكتور إبني ! قالت: نعم به نعلم ول باكستان في عـب
جمـيـع وأوـقـف الـحـق ـضـياء الرئـيـس فرـجـع ـعـزام، الـلـه

ماقاله: ؛ ويردادا يقول حاله ولسان الشهيد، ضد الحملتا
إلـيـه: لـجـأوا أن ـيـوم للمـسـلمين الحبـشـة أصحمة« مـلـك

للمجاـهـدين قـيـل وهكذا أرضي، في آمنون فأنتم إذهبوا
. العرب
س تـلـب أن قـبـل ـمـن المريكية المخابراتا حاولت ولقد

ـطـائرة اختـطـاف قـضـية ـفـي ـكـبيرة تهـمـة عزام الشهيد
واتـصـلوا كراتـشـي، ـفـي فـجـرتا اـلـتي المريكية البوينج

أـصـحاب  ـلـه: فـجـر وـقـالوا السالميين المسؤولين بأحد
، باكـسـتانيا عـشـرين وقتلوا البوينج طائرة عزام عبدالله
تهـمـة ـعـن ـعـزام الـلـه لعـبـد إبحـثـوا وـقـال: إليهم فرداها
. هذه غير أخرى



أصبح عزام الشهيد أن المريكية المخابراتا رأتا وعندما
كلمـتـه وأن الفغاني، الجهادا أمراء لدى مرموقة شخصية
ـشـديد ـبـاحترام حـظـى وأـنـه عـنـدهم، مـسـموعة أـضـحت
القنـصـلية ـفـي المـسـؤولين بـعـض ـهـذا داـفـع فقد منهم،

يهمـنـا اـلـذي ; ـبـأن التـصـريح إـلـى بيـشـاور في المريكية
يـصـنع اـلـذي ـهـو الفـغـاني الجهادا سااحة في علينا ويؤثر

. فقط السياساي القرار
ـى تحرض ساي) التي بي ( بي إذاعة ننسى ول ـودا عـل وـج

هـنـاك أن ـتـردادا وـكـانت الجهادا، سااحة في الشهيد المام
إـلـى ـقـدم ـعـزام الـلـه عـبـد إسـاـمه فلسطيني بروفيسور

الـصـوليين الجـهـادا زعـمـاء بـجـوار يقف وهو أفغانستان،
ـع ـم ويجـم ـاتا لـه ـن التبرـع ـالم ـم ـي، الـع ـرض العرـب ويـح
. السلح على للتدرب أفغانستان إلى للقدوم الشباب
العرب تجمعاتا بضرب وتهددا تتوعد اليهودا صحف وكانت

ذـكـرتا فـقـد أحراـنـوتا ـيـديعوتا صحيفة أما بيشاور، في
ـم ـهيد اسـا ـزام الـش ـل ـع ـهاداه قـب ـا بـشـهر اساتـش ، تقريـب

الـشـباب يجمع وأنه  خصوصا الرجل، هذا خطورة وذكرتا
واـلـذي الـسـلح، عـلـى وـيـدربهم والفلـسـطيني الرداـنـي

مـمـن المجاـهـدين بـعـض هـنـاك أن اليـهـودا مـضـاجع أقض
العمليـاتا بعـض ونـفـذ عـادا أفغانستان جهادا في شاركوا

الضابط عملية يديعوتا صحيفة ذكرتا وقد اسارائيل، ضد
ـة هـجـوم عملية نفذ الذي ضرار الرداني الشيشاني جريـئ

ـى ـة عـل ـكرية داورـي ـة عـس ـبر يهوداـي ـدودا ـع ـع الردان ـح ـم
كابل إذاعة . أما فيها الشهاداة له الله كتب ثم فلسطين،

تـحـر وـكـانت ـعـزام، الشهيد اسام ذكر عن تكف ل فكانت
ويـبـدل الفغـان عقيـدة ر يغـي جـاء وأنه ، داائما عليه ض

. مذهبهم
إـمـام لمقـتـل خطـطـت ـقـد اـلـدول ـهـذه أن نـشـك ل إنـنـا

باكـسـتان وزراء برئيـسـة ـجـاءتا ـمـا أمريـكـا وأن الجـهـادا،
. المهمة هذه لتنفيذ  بوتو) إل (بينظير السابقة

ـهـذه مـن التخـلـص مـن منـاص ل أنـه فوجدوا نظروا لقد
ـكـبيرا  رـمـزا أـصـبحت التي الجهاداية السالمية الشخصية

والدول أمريكا وأن  خصوصا الرض، في المسلمين أمام
لمـسـح السـاـلمي الـعـالم ـغـزو ـفـي تفكر كانت الصليبية

وـجــوداهم تـهــددا اـلــتي العريـضــة السـاــلمية القاـعــدة
السـاـلمية الـمـة تلتف أن يمكن الرمز هذا وأن وكيانهم،

بـهـا تـمـر اـلـتي العصيبة الظروف هذه مثل في حوله من



ـفــي ـكــبيرة عقـبــة فيـشــكل الن، المـســلمين سـاــاحة
الـمـة ـحـال ولـسـان وتغييـبـه، اغتـيـاله فقرروا طريقهم،
الـمـام ـيـرداداه ـكـان حـيـث الـشـاعر ـقـول ـتـردادا السالمية

السالم: لمة الشهيد
 جدهـــــــم جـــــــــد إذا قومي سايذكرني

البــــــــــدر يفتقــــــد الظلماء الليلة وفي

* الذاتا ... وانكار الجهادا إمام

قدوة جعله داعوته في عزام الشهيد الجهادا إمام تجردا إن
- عليـهـا يتـسـلق  سالما الدعوة يتخذ لم أنه حيث للخرين،

ـا ـل كـم ـثير يفـع ـن ـك ـاس ـم ـول الـن ـى - للوـص ـداف إـل أـه
ـية، ـآرب شخـص ـة، وـم ـا ذاتـي ـل مـم ـباب جـع ـلم الـش المـس



للخرـيـن فظـهـر ، حوله من يلتفون الدين لهذا الظامىء
; وأن كلـمـه عـلـى الناس وإقبال الدعوة، في نجاحه سار
له الناس إطراء إلى النظر وعدم ذاته إنكار إلى ذلك مردا

.
ينكرون ممن القلئل الرجال من الشهيد المام كان لقد

ـم ـترون ول ذواتـه ـك بأنفســهم، يـغ ـض وإلـي ـة بـع المثـل
أـبـدا، بالمظـاهر يهـتـم ل نـقـول: كـان مـا عـلـى الشاهدة

أـمـام واـقـف وـهـو يلقيـهـا محاـضـراته يلـقـي كان فعندما
أن اعتاداوا قد الناس أن رغم الجمهور،

أـمـامه، والطاوـلـة بـجـواره فالكرساي جالسين، يحاضروا
أـمـامه كلهم والناس المحاضرة، طيلة واقفا يبقى ولكنه

يزيد ل الجلوس منه يطلب بعضهم كان وعندما جالسون،
ولـقـد جلـسـت)، إذا واقـفـا يبـقـى اـلـذي (من القول على
فـقـال جالـسـا يحاضر أن مرة ذاتا الخوة بعض عليه أصر

أقدام تحت الرض نزلزل الله بإذن واقفين له: (سانبقى
. السالم) داولة بقيام وجل عز الله يأذن حتى الطغاة

وأن المجاـهـدين، عـيـش يعـيـش أن يـحـب داائـمـا ـكـان لقد
ـمـرة ذاتا سـاـمعته فلـقـد المهاجرين، الفقراء حياة يحيى

الـسـجاداة ـهـذه وأرى بـيـتي أداـخـل عـنـدما يـقـول: (والـلـه
وتنقـبـض ـصـدري يـضـيق الـضـيوف غرفة في المفروشة

أنـهـا رـغـم ينزعـهـا أن ـمـرة أـكـثرمن حاول ولقد نفسي،
أن - يرـجـونه واـلـدنا ـيـا ـلـه: يقولون أولداه فكان قديمة،
؟ هذا في شيء - ل يبقيها

مفروـشـة ساـجاداة عـلـى يجلس كيف منشغل تفكيره كان
في والمهاجرين المجاهدين من غيره ويسكن منزله في

يرتـقـي أن يـحـاول ـكـان ؟ والمطار السيول تحت الخيام
حـيـاة يعيـشـوا وأن الزاـهـدين مـقـام إـلـى وأولداه ـبـأهله

. المجاهدين
ـكـان أـنـه ـعـزام الشهيد شخصية في النظر يلفت مما إن

عضال مرضا هذا يعتبر كان بل الذاتا، وحب النانية يكره
النهاـيـة ـفـي صاحبها ويقودا بل ويجرحها، القلوب يصيب
ـى ـار إـل ـن احتـق ـم الخرـي ـتى وازدارائـه ـر ـح ـه يظـه نفـس

ـم، ـوب فتمتلىــء عليـه ـد بالحســد القـل ـوى والحـق والـه
. والرياء

تـكـره إسـاـلمية نفـسـية ـعـزام الـشـهيد نفـسـية كانت لقد
ـفـي البـشـرية للنـفـس المحرك العامل أن وتعتبر العوج،



ـه، ـفـي والبـغـض الله في الحب هو والتضحية الطاعة الـل
. بالرأي العجاب يكره كان كما
تظـهـر النانـيـة ـعـن وبـعـده لذاته الشهيد المام إنكار إن

أجمعت أن يوم عليه عرض لما رفضه في واضحة بصورة
الـمـؤامراة واحيـطـت الفـغـاني الجـهـادا عـلـى كلها الدنيا

الجـهـادا عـلـى جنـيـف ـمـؤامرة يوم اتجاه كل من بالشهيد
سـاـخيا عرـضـا عليه يعرض أصحابه بعض فجاءه الفغاني،

ـهـذه ـمـن يحمـيـه ـحـتى إسـاـلمية لجامعة مديرا يصبح بأن
ولـكـن ، ـلـه ومحبـتـه الرـجـل ـصـدق يـحـس وهو المؤامرة،

أ في الجهادا سااحة ترك في ذلك يرفض جعله الذاتا إنكار
ـرك فغانـسـتان ـدين وـت ـع يتـصـارعون المجاـه ـوتا، ـم الـم
ـجـانب، ـكـل من ضدهم تحاك التي المؤامراتا ويواجهون

ـثر الطيب الرجل لهذ صرح بل الجهادا، أرض يغادار ولم أـك
ـفـي مقـتـول إل الجـهـادا أرض أـغـادار فـقـال:(ـلـن هذا من

ــتان أرض ــي أو أفغانـس ــاور ـف ــددا أو بيـش ــالقيودا أـح ـب
وبـقـي أـصـر وبالفـعـل )، باكستان من وأطردا والسلسال

ـكـانت اـلـتي المتـكـررة التهديداتا رغم الجهادا سااحة في
. إليه توجه

مـصـلحة وتـقـديمه لذاته إنكاره على يدلك آخر أمر وهناك
للفصل تعرض أن ; يوم الشخصية مصلحته على الجماعة

يتعاـضـدوا أن المدرسـاـين ـمـن مجموعة أرادا وظيفته من
فيـهـا يـعـبرون جماعـيـة اساتقالة يقدموا أن فقرروا معه،
ـن ـبهم ـع ـتنكارهم غـض ـذا واسـا ـرار لـه ـائر الـق ـق الـج بـح

أفضل واحد لهم: يفصل وقال ذلك رفض ولكنه الشهيد،
ـمـع ويتعاـقـدون ـيـذهبون وـغـدا جميـعـا، تفـصـلوا أن ـمـن

داينهم يبيعون الذين المزورة الوراق حملة من مجموعة
. الدنيا الحياة من بعرض

وـقـدم المـقـام هذا في نفسه الشهيد المام تناساى وقد
الشخصية. مصلحته على والجماعة الدعوة مصلحة

إـلـى وإـيـابه ذـهـابه ـيـذكرون المجاـهـدون الخوة زال ول
أفغانـسـتان دااـخـل السـاـلمية التربية ومخيماتا الجبهاتا

ـث ـان حـي ـاملوني يـقـول ـك ـوة: ـع ـا للـخ ـا وأولداي أـن كـم
ـز أن داون بهم يختلط وكان منكم، واحد أي تعاملون يتمـي

ـهـذه ولعل أميرهم، أو قائدهم أنه نفسه يظهر أو عليهم
ولـلـدعاة ـعـزام، الـشـهيد الـمـام عظـمـة لـنـا تبين المثلة

نفـسـه منهم واحد كل يستشعر حتى عبرة فيها والعلماء
ـن إذا ـه زـي ـرور الـشـيطان ـل ـذاتا وـحـب الـغ ـة، اـل والنانـي



ـذين خصوصــا ـدون اـل ـاجروا أن يرـي ـدماء يـت الشــهداء ـب
. وكراسايهم دانياهم أجل من العظماء وجماجم

فل العظـيـم الجـهـادا بـهـذا الـلـه اتـقـوا لـهـم نـقـول ونـحـن
لتحقـيـق علـيـه تتـسـلقون سالما الشهداء داماء من تجعلوا

قصــيرة، فالــدنيا وإل الشخصــية، وأهــدافكم مــآربكم
عـسـير والحـسـاب عظيـمـة والمـسـؤولية قريبة، والخرة

. مسؤولون) إنهم (وقفوهم



* الجهادا إمام بفقدان المسلمون خسر ماذا

ـفـترة يعـيـش الن السـاـلمي الـعـالم أن فـيـه ـشـك ل مما
ثلـثـة إـلـى نـظـري ـفـي راـجـع وـهـذا واـضـطراب، تخـبـط

أساباب:
ـالم قلب إلى الغازية الصليبية الجيوش الول: داخول الـع

فــي العريضــة الساــلمية القاعــدة لمســح الساــلمي
. المنطقة

ـا السـاـلمية الـصـحوة وتوجيه ترشيد الثاني: عدم توجيـه
. نهضتها من والساتفاداة ساليما

ـحـتى الفـغـاني الجـهـادا ثمار من الساتفاداة الثالث: عدم
 الساباب: هذه على تعقيبي في أقول الن.  إنني

ـعـدوه ـحـددا ـقـد اللـحـاداي الـصـليبي اليـهـوداي الـعـدو إن
والنـصـارى اليـهـودا ـعـدو ـهـو السـاـلم أن ـفـرأى بالدـقـة،

في والملحدة

سـاـحق بـعـد إل ـقـرار لـهـم يـقـر أن يمـكـن ل وأـنـه الرض،
أن يمـكـن ول السـاـلمية، المنطـقـة ـمـن نهائـيـا السـاـلم

. البد إلى جذوره من بقلعه إل نهائيا يسحق
مرة أول حاولوا ولقد رأيهم، هو وهذا تخطيطهم هو هذا

الساــلمية الخلفــة ضــرب طريــق عــن م4291 ساــنة
داور - لـيـأتي الحمـيـد عـبـد - الـسـلطان رمزـهـا وإسـاـقاط

من السالم ليقمع أتاتورك كمال مصطفى الغبر الذئب
ساــار وبالفعل علمانية، داولة إلى الخلفة ويحول القمة،

اعتـبـار إـلـى الـمـر وـصـل حتى لعلمنتها، كبيرا شوطا بها
ـل من علنية والعمرة بالصلة المجاهرة ـؤولين قـب المـس

لينال للمحاكمة فاعلها يقدم ساياساية جريمة الدولة في
. العقوباتا أشد

مذكراته: في عزام الشهيد المام يقول
ـتي القواعد من قاعدة في م9691 سانة كنت لقد ـد اـل تـع

الـصــحفي زيارتـنــا ـفــي وـكــان لفلـســطين، الـشــباب
وـكـان مـسـلم، ـصـحفي وـهـو ـشـوكت، محـمـد المـعـروف
ـل سـاـليمان ـذاك دايمرـي ـارة ـفـي آـن ـد للـسـعوداية زـي ليعـق

يؤداي أن هناك المسؤولين من وطلب إقتصاداية، معاهدة
ـلـه تؤـخـذ ل وأن أـحـد، ـيـراه ل أن وخلـسـة خفـيـة العـمـرة



ساياسـاـية جريـمـة لنـهـا الـحـرام، ثـيـاب ـفـي وـهـو صورة
ـشـوكت: أـنـا محـمـد يـقـول الوزراء، رئيس عليها يحاساب
ـي يحصل أن اساتطاع لمن  مبلغا أدافع أن مستعد ـى ـل عـل
. الحرام ثياب في وهو لديمريل صورة
بـعـد اسـاـطنبول ـفـي الخلـفـة بحاـضـرة الـمـر وصل هكذا

ـشـجرة قـطـع ـمـن الكـفـر عالم وتمكن وتدميرها، ضربها
بـأنهم فرحـا أيديهم يفركون فعاداوا الساق، من السالم

ـهـذا بـشـجرة وإذا الـبـد، وإـلـى السـاـلم عـلـى قـضـوا قد
متمثـلـة جدـيـدة خـضـراء فروـعـا ـفـأنبتت ـعـاداتا قد الدين

وخيم اليأس فعادا المباركة، العالمية السالمية بالصحوة
ـهـذه بـجـذور وإذا الـسـبب، ـعـن فبحـثـوا الـكـافرين، عـلـى

هذه قلع من لبد أنه فأداركوا الرض، أعماق في الشجرة
. جذورها من الشجرة

ـع ـتي الخـضـراء الـفـروع ـهـذه أن يتـفـق والجمـي نبـتـت اـل
ـشـهدها اـلـتي السـاـلمية الـصـحوة ـهـي السـاـلم لشجرة
العـشـرين، القـرن من الخير الثلث في السالمي العالم

ـقـد ـعـزام عـبـدالله الشهيد المام أن قبل من أشرنا وقد
ولكـنـه رواداـهـا، ـمـن وـكـان السالمية الصحوة هذه واكب

توجيـهـا توجيهـهـا ـمـن لـبـد الـصـحوة ـهـذه أن ـيـدرك كان
الليل مكر ويمكرون يخططون الله أعداء فإن وإل ساليما

قوية ساواعد إلى تحتاج السالمية فالصحوة والنهار،إذن
ـتى أعلى إلى صعدا بيدها تأخذ فريدة قياداية ونماذج ل ـح

تمـسـك أن توـشـك عـنـدما أـعـدائنا قـبـل مـن إحباطها يتم
ـادارة بزـمـام ـاداة لتـسـليم المـب ـا القـي ـدي ـمـن وتنتزعـه أـي
. أعدائها

ـتـوجيه يمـكـن كـيـف قـبـل، من يطرح كان الذي والسؤال
ـعـن ذـلـك يـكـون ـهـل السـاـلمية؟ الـصـحوة ـهـذه وترشيد
ـق ـاتا طرـي ـة المهرجاـن ـم الحماساــية، الخطابـي ـض ـث تنـف
بـعـد فينـسـى بيـتـه إـلـى يـعـودا واحد وكل الهادارة الجموع

؟ المهرجان هذا في به تغنينا ما يومين أو يوم
كل وهناك هنا تقام التي المؤتمراتا طريق عن يكون أم

مـكـان، ـكـل من والعلماء الدعاة ويجتمع واحدة، مرة عام
والنـوم والشـرب للكـل الطائلـة المـوال فيها تنفق ثم

الطريــق هــو ليــس هــذا إن المريحــة؟ الفنــاداق فــي
لقــد السالمية، وصحوتهم الشباب نهضة من للساتفاداة

ـام سـاـمعت ـزام الـشـهيد الـم ـى يعـقـب ـع ـد عـل ـذه أـح ـه



قصـيرة بفـترة اساتشـهاداه قبل شهدها التي المؤتمراتا
يقول:
الـمـؤتمراتا، ـهـذه مـثـل ـمـن أسـاـتفيد ل شخصيا أنا والله
ـة مجوعة إلى يشير - وكان الشباب هؤلء وإن ـن قاداـم ـم

غمار وخاضوا السلح على تدربوا وقد أفغانستان، دااخل
وإن الـمـؤتمراتا، ـهـذه ـكـل ـمـن عـنـدي - أفضل المعارك

عملـيـا بالسـاـلم ـيـدفعون الذين هم الشباب هؤلء أمثال
. الرض واقع في المام إلى
ـتـوجه أن ـيـرى البـعـض : لـعـل الخـيـر التـسـاؤل ـيـأتي ثم

لدااء المـسـلم الـشـباب ـبـدفع يـكـون السـاـلمية الـصـحوة
ـرة ـرحلتا سـاـنويا العـم ـة، ـب ـون ـهـل جماعـي الترـشـيد يـك

إـلـى بدفعها أم ؟ الطريقة بهذه الشباب لهؤلء والتوجيه
 ؟ والفروساية الرجولة حيث الجهادا، مياداين

الـسـؤال ـهـذا عـلـى يجـيـب الن المسلمين واقع أن أظن
ـفـي ـعـزام الـشـهيد الـمـام عبر لقد بل وطرحه بوضوح،
ـمـن مليوـنـا بـقـوله: إن التـسـاؤل ـهـذا مـثـل على الجابة

يهزون ل العتيق الله بيت حول يطوفون ممن المسلمين
. كافر جلد في واحدة شعرة

اـلـذين الـلـه جـنـد إنـهـم ؟ والـكـافرين الكفر يهز الذي من
ـمـتى إراداتـهـم تنفـيـذ يملـكـون وـهـم أسـاـلحتهم امتشقوا

ـه أعداء وجه في - يقفون الله - بإذن شاءوا يقوـلـون الـل
مـضـاجع يـقـض اـلـذي المـسـلح السالم إنه هنا، نحن  لهم

. والكافرين الكفر
الـشـباب ينـفـر أن عـلـى يحرص الشهيد المام كان ولهذا

ـة يقول وكان الجهادا، سااحاتا إلى المسلم ـلم: لـم السـا
تـخـافوا ول للجهادا، النافرين الشباب هؤلء من تخافوا ل

ـم، ـم عليـه ـع فـه ـوامهم طلـئ ـم، أـق ـم ورواداـه ـدة وـه ـع
العالم يشهدها التي الخيرة الحداث وجاءتا المستقبل،

تلـفـت حـيـث ـعـزام، الـشـهيد نـظـر بـعـد لتثـبـت السالمي
ـا ـحـولهم المـسـلمون واـضـطربت العـقـول ـحـارتا حينـم

التي المجموعاتا هذه إلى تتوجه النظار وبدأتا الفئدة،
أرض علــى عــزام الشــهيد المــام يــدي علــى تربــت

. أفغانستان
بـهـا يـمـر اـلـتي العـصـيبة والظروف الحداث وساط وفي

ـادا سـاـاحة إـلـى برمته السالمي العالم تطلع الخليج الجـه
هذه إلى الله أعداء يقاتلون الذين فنظر أفغانستان، في

بـجـوارهم ووـقـوفهم المجاهدين موافقة لينالوا الساحة



يقفون الذين ونظر والنصارى، اليهودا من الله أعداء ضد
يـنـالوا ـكـي المجاـهـدين إلى النصارى مع واحد خندق في

المجاـهـدون ليـكـون علـيـه، ـهـم لما وموافقتهم عطفهم
السـاـلمي الـعـالم أمام بها يراهنون رابحة ورقة بأيديهم

بـجـوارهم، الـصـليبيين ووـقـوف عملـهـم مـشـروعية على
ـذا فريـسـة وقع السذج بعض فإن الشديد الساف ومع لـه

ـيـترتب اـلـذي الموـقـف خـطـورة ـيـدركوا أن داون الرـهـان
ـى ـذا عـل ـدفاع ـه ـو الـن ـة وـه ـذا النجلء الطعـن ـادا لـه الجـه

الملـيـون عـلـى يزـيـد ـمـا طريـقـه ـفـي ـقـدم الذي العظيم
بـهـذا المجاـهـدون فيظـهـر الشهداء، من المليون ونصف

ـكـانت وأنـهـا لمريـكـا، رـبـائب أنـهـم العالم أمام الموقف
وـتـدعمه، تـمـده الماـضـية سـاـنواته طيلة الجهادا هذا خلف

ـت ـدليل فيثـب ـي باـل ـلمين العمـل ـا للمـس ـانت ـم ـه ـك تروـج
فيقـال الفـغـاني، الجـهـادا لتدمر العالمية العلم وساائل

ـد ـدي للمـسـلمين ذـلـك بـع ـذين (الـي ـانوا المحـسـنة) اـل ـك
الجـهـادا إن لـكـم قلـنـا : أـمـا بأموالهم الجهادا هذا يدعمون

بـيـن ـكـان وأـنـه أمريـكـا ـمـن ـبـدعم ـكـان أفغانـسـتان في
ـا ـيا؟ أمريـك ـذلك وروسـا ـل وـب ـكيك يـص ـى التـش ـوب إـل قـل

ـوا المحـسـنين ـذل ـعـن فيكـف ـاء الـب ـذا والعـط ـادا لـه الجـه
يلقبونهم ممن الصاداقة القياداية النماذج ولكن المبارك،

أن ورفـضـوا الحيلـة هـذه عليـهـم تنطـل ـلـم بالـصـوليين
ـهـذا يطـعـن ل ـحـتى الخلـيـج ـلـدول واحدا مجاهدا يرسالوا
. النجلء الطعنة الجهادا

هـذه تـوجيه فـي عـزام الشـهيد المـام منهـج كـان لقـد
الـصـحوة ـهـذه طلـئـع داـفـع في يتمثل السالمية الصحوة
ـدريب، الـعـدادا ميدان أفغانستان إلى للقدوم ـحـتى والـت

اللـيـوث ـهـؤلء وـجـدتا الـصـفر سـاـاعة وحانت الجد جد إذا
الظلم، ادالـهـم إذا الطرـيـق لـهـم ينيرون لقوامهم رواداا
السـاـلمي العـمـل ـقـاداة يـحـث الجهادا إمام كان كم ولهذا
داور إـلـى والتنظـيـر التخطـيـط مرحلة من يرتقوا أن على

. والعمل التنفيذ
رـبـت أن بـعـد باسـاـتمرار القـيـاداة يناـشـد الـلـه رحـمـه كان

ـى الساــلمية الحركــة أفراداهــا ساــبيلها الجهــادا أن عـل
ـهـذا تنـقـل أن أمانيـهـا أسـاـمى الـلـه سـاـبيل ـفـي والموتا
كـسـلوك العمـلـي التـطـبيق مرحـلـة إـلـى النظري الهتاف
. أنظارهم أمام الناس يشاهده واقعي



لـغـة إل تفـهـم ل المعاـصـرة الجاهلـيـة أن لهم يؤكد وكان
المـسـخرة وسالطاتها المدربة جيوشها لها فهي السيف،
ـنـار ـكـل وتـعـتيم نور كل وإطفاء حق، كل صوتا لساكاتا

قـيـاداة ـعـن تتخـلـى أن يمـكـن ل بـهـذا وـهـي الـعـالم، ـفـي
وأكبر بإراداتها، عنها تتنازل أن يمكن ول بسهولة، العالم
التجـمـع بـهـذا أـحـس عندما الكفر عالم أن ذلك على داليل

روح أن وـشـعر أفغانـسـتان أرض على المسلح السالمي
مـكـان ـكـل ـفـي المـسـلمين داماء في تسري بدأتا الجهادا
أـيـدي ـمـن المـبـادارة زمام لخذ واليهودا الصليبيون ساارع

أن بـعـد القواـعـد ـمـن السـاـلم عـلـى ليجهزوا المسلمين
. قمته تدمير في فعلتهم فعلوا

وراح داارـهــم، عـقــر ـفــي المـســلمون ـغــزي وعـنــدما
ـبـدأ داـيـارهم ـفـي ويجوـلـون يصولون واليهودا الصليبيون
ـهـذه يـقـودا ـمـن ويتساءلون حولهم، يتلفتون المسلمون

؟ ـعـزام الـشـهيد بـعـد الراـيـة يحـمـل ـمـن ؟ الـحـائرة المة
يقودانــا عزام الشهيد مثل واحدا لنا ليت الناس: يا وقال

ـفـي الن فالمنطـقـة فلـسـطين، إـلـى الجهادا مياداين في
إسـاـلمية قياداـيـة شخـصـية إلى تحتاج ولكنها غليان، حالة

المة بتعبئة وتبدأ المبادارة، بزمام لتأخذ تتقدم عسكرية،
ـفوفها  ورص ـام ـص ـع لللتـح ـدو ـم ـليبي الـع ـد الـص الحاـق

. الماكر واليهوداي
ـع والن ـدركون الجمـي ـام اساــتهدف لمــاذا ـي الجهــادا إـم

ـمـن كبيرا جمعا يختاروا لم لماذا غيره داون عزام الشهيد
فيفجــروا العامة المؤتمراتا في يتجمعون الذين العلماء

سـاـيارة تفجير من بدل فيها يتواجدون التي القاعة فيهم
طريـقـه ـفـي وـهـو الجمـعـة ـصـلة إلى عزام الشهيد تقل
 ؟ الليل سابع مسجد إلى
- الـصـعبة كالعمـلـة ـكـان ـعـزام الـشـهيد الجـهـادا إـمـام إن

فاـلـذهب الرض، ـفـي والدعاة - للعلماء النقدية للوراق
ـفر ـو الـص ـة ـه ـة التغطـي ـة للعملتا الذهبـي ـم الورقـي وـه

ــدما العلـمــاء، وافتـقــده ـعــزام الـمــام اساتـشــهد فعـن
ــع تكـشــفت المـســلمون ــة العملتا جمـي ــى الورقـي عـل

فـكـم الرض، ـفـي الكافرين أمام قيمتها وبانت حقيقتها
الجهادا؟! إمام بفقدان المسلمون خسر



* الجهادا عقيدة يحيي الجهادا إمام

يقــول متعدداة، بمراحل مر السالم في الجهادا أن لشك
فـيـه، مأذوـنـا ـثـم مكة، في محرما الجهادا القيم: كان ابن
أصـبح ـثـم المسـلمين، قاتـل مـن قتال في به مأمورا ثم

ـقـوله ـنـزل عـنـدما الرض جمـيـع ـفـي الكـفـار ـضـد فرضا
 تعالى:



حـيـث المـشـركين ـفـاقتلوا الـحـرم الـشـهر انـسـلخ ؛ـفـإذا
«وجدتموهم

)5(التوبة: 
تعالى: وقوله

«  كافة يقاتلونكم كما كافة المشركين وقاتلوا ؛
)63(التوبة: 

ـد ـر الحـكـم اسـاـتقر وـق ـوم إـلـى الخـي ـة، ـي ولـكـن القياـم
أذـهـان في فانحسر عادا الجهادا لياتا الحقيقي المفهوم

ـعـبر الجـهـادا ـمـر وـقـد الخـيـرة، الـقـرون ـفـي المسلمين
 متعدداة: بحالتا التاريخ
 الولى: الحالة
واـضـحة الجـهـادا آـيـاتا ـكـانت للسـاـلم الول الصدر ففي
لمــدلولتا فهمهــم وكــان الول، الجيــل أذهــان فــي

ـفـي وسـاـاحوا السـيف فحمـلـوا ـصـحيحا، الجهادا ونصوص
ـدون الرض ـه سـاـبيل ـفـي يجاـه ـون الـل ـورة يفتـح المعـم

. وعدل قسطا ويملونها
الثانية: الحالة

الفتوـحـاتا نـجـاح سـاـر ـهـو : ـمـا والنفاق الكفر عالم فكر
الرض، ـفــي الـســريع السـاــلم وانتـشــار السـاــلمية،

نتيـجـة إـلـى فوـصـلوا ؟ الـغـابرة المبراطورياتا وتقويض
ـمـن لـبـد السالم، داين في جهاداية عقيدة مفاداها: وجودا

فعـمـدوا اـلـدين، ـهـذا ـمـن نهائيا نسخها على جديا العمل
والبهائية والبابية القادايانية ؛ مثل جديدة أدايان إيجادا إلى

ـد  أشخاـصـا أوجدوا بل الجهادا، عقيدة نسخ إلى « تدعو ـي
مؤساــس أحمد غلم يقول الغرض، هذا لجل النبوة عون

بعد جهادا ل بالسيف، الجهادا حكم ألغي اليوم القادايانية:؛
الكـفـار عـلـى الـسـلح ذـلـك بـعـد يرـفـع فـمـن الـيـوم، ـهـذا

« . - ص اللـه لرسـاـول مخالفا يكون غازيا نفسه ويسمي
هذه وسالخ تعالى الله داين من الجهادا نسخ لجل ذلك كل

. المسلمين عقيدة من نهائيا العقيدة
 الثالثة: الحالة
بـمـوتا مـهـدها ـفـي الهداـمـة الحرـكـاتا ـهـذه ماتت عندما

ـدة ونـسـخ بتدمير الطريقة هذه وفشلت مؤساسيها، عقـي
أخـبـث طريـقـة إـلـى لـجـأوا المـسـلمين، قلوب من الجهادا
طرـيــق ـعــن وذـلــك المـســلمين انتـبــاه ـتــثير ل ـحــتى

الـنـاس أنـظـار أـمـام الجهادا صورة بتشويه المستشرقين
عـلـى عنـيـف وهـجـوم مرـكـزة بحملة فقاموا الرض، في



ـان حولها، والشبهاتا الشكوك وأثاروا الجهادا، عقيدة وـك
ـن ـاتهم ـم ـن ترـه ـام السـاـلم ... داـي ـم بالـسـيف ـق وداينـك

الجـهـادا ؛ وداينـكـم الدماء، وسافك القتل إلى يدعو همجي
.وكــان ......الــخ العتــداء فــي يبــادار أي « هجــومي،

بمرحـلـة يـمـرون الزمنـيـة المرحـلـة ـهـذه ـفـي المسلمون
فــراح لعــدائنا، وصــناعي عســكري وتفــوق ضــعف،

وانطـلـت يروجونـهـا اـلـتي العباراتا يصدقون المسلمون
ـافرين غرض تنفيذ . ولجل المسلمين من كثير على الـك

ـة وهيئاتا منظماتا إيجادا إلى لجأوا ; فقد ـس ؛ داولـي مجـل
ـة العمومية، الجمعية المتحدة، المم وهيئة المن، منظـم

يهوداـيـة منظـمـاتا ـعـن عـبـارة « وـهـي النـسـان حـقـوق
عـلـى ترـيـد ـمـا وتـفـرض والكافرين، الكفر شؤون ترعى

ـفـإن ـهـذا إـلـى .إضافة الرض في المستضعفة الشعوب
ـذه ـاتا ـه ـا الهيـئ ـه ـفـي لتـقـف إل وـجـدتا ـم مـصـلحة وـج

ذلـك بعـد يقال وحتى أهدافهم، تحقيق وعدم المسلمين
الـسـيف اساتعمال إلى تلجأون  المسلمين:لم من للسذج

ـق ـى لتحقـي ـدافكم؟! الوـل ـم أـه ـوا أن بـك - لـيـس تحتكـم
أـهـل أنـظـار ـفـي ـهـم اـلـذين غيرـكـم - لعـقـول لعقولكم

. وحكامها سااداتها الرض
الرابعة: الحالة

أذـهـان ـفـي الجـهـادا ـصـورة وتـشـويه مسخ مرحلة وهي 
لمـحــاولتا نتيـجــة ـجــاءتا .وـهــذه المـســلمين وحـيــاة

ـضـغط أـمـام المـسـلمين أرواح هزـمـت إذ المستشرقين،
ـع ـوم الواـق ـى المستشــرقين وهـج ـادا، عـل ـذهب الجـه ـف

أنفسهم عن وينافحون يدافعون طيب بدافع المسلمون
ـقـام ـمـا داينـنـا فقالوا: إن انهزامية، وبروح اساتحياء على

ليس دايننا وإن الحسنة، والموعظة بالحكمة بل بالسيف،
. ....اـلـخ فـقـط اـلـدفاع لـجـل الجهادا شرع وإنما هجوميا
ونصوـصـه آـيـاته وتأوـيـل الجـهـادا تميـيـع مـحـاولتا وبدأتا

عـلـى حتى الجهادا أمر الكفر،والتبس لصالح أعناقها ولي
ـة على مقصورا نظرهم في الجهادا وأصبح العلماء، خطـب

ـصـاحبه يرـمـي أن داون الجـهـادا عن يؤلف كتاب أو تلقى،
نهاـيـة ـفـي الجـهـادا أصبح بل الله، سابيل في واحدا ساهما
ـيـوم المـنـابر على تقال وتمتماتا كلماتا عن عبارة المر

أذـهـان ـعـن الحقيـقـي الجـهـادا مفهـمـوم وـغـاب الجمعة،
ـفـي الفريـضـة ـهـذه وـمـاتت الزـمـن، من رداحا المسلمين

. تقريبا نهائيا السالمية المة وواقع إحساس



أرض عـلـى الجـهـادا ـبـاب الـلـه فـتـح الواـقـع ـهـذا ـظـل في
ـتان، ـض أفغانـس ـه وقـي ـذه الـل ـة لـه ـام الـم ـهيد الـم الـش

ساـنام ذروة إلـى تعـالى اللـه رفـعـه الـذي عـزام عبدالله
الـمـة بـهـذه يرتـفـع أن يـحـاول الـشـهيد فوـقـف السالم،

ـمـرة بـهـا ليرتـفـع القيـعـان، إـلـى القمم من هبطت التي
 . السالم سانام ذروة إلى اخرى

للمـسـلمين ليعـلـن عالـيـا ـصـوته ورـفـع عزام الشهيد جاء
ـقـام داينـنـا إن ... نـعـم موارـبـة أو ـخـوف داون الرض في

العقـبـاتا لزالة الوحيد الطريق هو السيف وإن بالسيف،
. الكفر وأئمة رؤوس وإزالة
ـي ـوقت وـف ـذي اـل ـادا أـصـبح اـل ـا ـفـي مـسـتغربا الجـه دانـي

الـلـه ـمـن ـقـدر عـلـى عزام الشهيد المام جاء المسلمين
أن الرض ـفـي واـلـدعاة للعلـمـاء يؤـكـد أن ـفـأرادا تـعـالى،
أول الجـهـادا راـيـة فحـمـل الـقـول، يـسـبق أن لـبـد الفـعـل

ومضى افغانستان، أرض على ثم فلسطين، روابي على
ن البندقـيـة ليضـع أن وصمم سابيله، في مجاهدا يـده، م

ـفـوق قائـمـة السـاـلم داوـلـة ـيـرى ـحـتى رـحـاله يـحـط ول
في المعلى القدح له الشهيد المام يكون .وبذلك الرض
ـابت « التي الغائبة الفريضة ؛ الشعيرة هذه إحياء ـن ـغ ـع
 . طويل زمنا فعليا المسلمين واقع
إلـى الجهـادا إـعـاداة ـفـي الشـرف الشهيد للمام كان كما

ـادا كما المسلمين، أذهان في الطبيعي مكانه ـوم أـع مفـه
بـعـد العلـمـاء تفكير ير فتغ الجهادا لياتا الحقيقي الجهادا

ـان أن ـا، ـك ـان مقلوـب ـة إساــتعمال فـك ـدفع البندقـي والـم
الجهادا وآياتا الفاظ حرفت أن بعد أذهانهم في مشطوبا

عـلـى معانيـهـا س وتـلـب الشرعية، ومعانيها ظاهرها عن
الفهم أعادا من أول هو الجهادا إمام يكون وبذلك العلماء،
إـلـى وأرجعـهـم العلماء، عقول إلى الجهادا لياتا الصحيح

يتلـعـب ل ـحـتى القـتـال وهو للجهادا الشرعي المصطلح
. أخرى مرة بآياته
ـقـد السـاـلمية المة أن تماما يدرك الجهادا إمام كان وقد
تستيقظ أن يمكن ول كثيرة، قرونا ومنامها ساباتها طال

الــدم، حــرارة إل يوقظهــا ول والكلم، الخطــب علــى
. الشهداء من الرؤوس وساقوط

الـعـالم ـشـباب ـمـن إسـاـلمي تجـمـع من لبد أنه رأى لهذا
أفغانستان أرض على المة طاقاتا فيه تحشد السالمي

بـعـد الجـهـادا بفريضة فناداى الواحد، المسلم الدم ليمتزج



الكافرين،وبدأ قبضة في ووقوعها المسلمين دايار ضياع
ـبـل افغانـسـتان، إـلـى يتواـفـدون فعلـيـا المسلم الشباب
الـلــه، سـاــبيل ـفــي الـشــهاداة عـلــى يتنافـســون ـبــدأوا

. الحياة على حرصهم من أكثر الموتا على ويحرصون
عـادا أنـظـارهم،ومـا مـحـط ـهـي الخروية القيم وأصبحت

الوظــائف تركــوا عنــدهم، قيمــة أي الدنيويــة للقيــم
على وأقبلوا والشركاتا والمدارس والمعاهد والجامعاتا

. الجهادا سااحاتا
فـي المـل ـغـرس ـقـد ـعـزام الشهيد المام يكون وبذلك
أنه على أفغانستان في الجهادا وأثبت المسلمين، أعماق
الـســياداة ـفــي مكانتـهــا الـمــة لـهــذه يـعــودا أن يمـكــن

من البشرية قياداة على السالم قدرة أثبت والرياداة،كما
. جديد

التأكـيـد عـلـى والـقـدرة الحق يعطينا ماتقدم : إن وأخيرا
وإـمـام ـفـارس بـحـق ـكـان ـعـزام الـشـهيد الـمـام أن على

إلـى التائهـة الـمـة إـعـاداة عـلـى عـمـل اـلـذي المجاـهـدين
. عنه انحرافها طال الذي الصيل خطها



* الفغاني الجهادا في الجهادا امام فعالياتا
المجاهدين: خدماتا مكتب أول: تأسايس

عــزام عبدالله الشيخ الشهيد الجهادا إمام قواعده أرساى
ومســاندة لدعم ملحة الضرورة رأى عندما م،4891 سانة

. نهائيا للجهادا تفرغ ثم أفغانستان في الجهادا
 الخدماتا: مكتب مفهوم

نـبـدأ أن قـبـل الـخـدماتا مكـتـب معـنـى نـحـددا أن أول لـبـد
بعــض يظن فقد أجله، من أنشأ الذي الهدف عن الحديث
ـب أن الســذج ـدماتا مكـت ـو الـخ ـة ; ـه ـراتا مجموـع الحـج
فيها يقبع والطين، الحجارة من غرف أربعة من المكونة

ـتي كالزوايا لهم، تكية أو زاوية لتكون الشيوخأ من عددا اـل
وـهـم ـهـذا أن . والواـقـع العـمـل عن العاطلون إليها يلجأ

الـمـام ـلـه وخـطـط رسـاـم كـمـا الـخـدماتا فمكتب خاطئ،
مكتب أن البعض يظن . وقد أسامى لمعنى عزام الشهيد

هـنـا المنتـشـرة الغاثـيـة الهيـئـاتا غرار على هو الخدماتا
هرـبـوا اـلـذين المـهـاجرين لـصـالح التبرعاتا لجمع وهناك

الجهادا إمام يقول كما فهذا ونارها، الشيوعية جحيم من
. العمل لهذا تخصصت التي الخرى للهيئاتا نتركه

معـنـاه ـحـددا كما وإنما ولذاك، لهذا الخدماتا فمكتب  إذا
وإعلم افغانـسـتان دااـخـل عـمـل ـلـه ورسام عزام الشهيد

ـشـيء يبـقـى ل الـمـران ـهـذان ـحـذف الـخـارج،ـفـاذا ـفـي
. الخدماتا مكتب اسامه

إذا اعتبارية، شخصية أصبح الخدماتا مكتب أن لي ويبدو 
الـشـهيد اسـاـم السامع ذهن إلى  فورا انصرف اسامه ذكر

ذـهـن إـلـى قفز عزام الشهيد المام اسام ذكر وإذا عزام،
ـفـإن ذـلـك عـلـى وبـنـاء الـخـدماتا، مكـتـب  ـفـورا الـسـامع
ـداء ـذين الـع ـل أراداوا اـل ـن النـي ـذا ـم ـادا ـه ـم الجـه العظـي
الجسـر يعتـبر كـان اـلـذي ـعـزام الشهيد لغتيال خططوا
أفغانـسـتان، ـفـي والجـهـادا السالمي العالم بين الواصل

وبـيـن الفـغـاني الجـهـادا بـيـن المتحرك كالجسر كان فقد
السالمي. العالم

 المكتب: تأسايس من الهدف -2



من التي الرئيسية الهداف على نقف أن أردانا إذا ونحن 
أن يمكن الخدماتا مكتب عزام الشهيد المام أنشأ أجلها

 يلي: فيما نجملها
ـفـي وـصـهرهم الـعـرب المجاـهـدين الول: توحيد الهدف

ـــة ـــدة بوتـق ـــادا عقـي ـــى الجـه ـــاتهم اختلف عـل توجـه
وانتماءاتهم:

سـاـنام ذروة عـلـى الجـهـادا إـمـام وـقـف الول الـيـوم مـنـذ
فوـجـد الجـهـادا، سـاـاحة إلى فاحصة نظرة ونظر السالم،
ـمـن الجـهـادا سـاـاحة إـلـى الوافد المجاهد العربي الشباب
ـى العمل من لبد أنه فرأى مختلفة، وتوجهاتا تياراتا عـل

تـحـت يـسـتظلون واـحـد سـاـقف تـحـت وجمعهم توحيدهم
اـلـذي التجـمـع لـهـذا كرـمـز الـشـهيد الـمـام ويكون رايته،

. حوله من يلتفون
بـنـور رأى وـقـد الجـهـادا ـهـذا مـسـتقبل ـفـي أيـضـا وفـكـر

ـهـذا ـمـع وتتفاـعـل ساتتلحم السالمية المة أن البصيرة
ـى سايفدون الذين المسلم الشباب طلئع وأن الجهادا، إـل

عـنـد ـضـيوفا سـاـينزلون وجماـعـاتا ـفـراداى الجـهـادا أرض
ـاتا ـة التنظيـم ـة، الجهاداـي ـالي الفغانـي ـإن وبالـت ـؤلء ـف ـه
- عـلـى منـهـم واـحـد - ـكـل المـسـتقبل ـفـي سايحـسـبون

أـثـرا ذـلـك يـسـبب مـمـا علـيـه، ضيوفا نزلوا الذي التنظيم
ـوا أن من فبدل الفغاني، الجهادا على سالبيا ـر يكوـن عنـص
وتـخـذيل تـثـبيط عنـصـر سـاـيكونون للجـهـادا وتجميع وحدة

تحــت أنشأ حيث الخدماتا، مكتب تأسايس فكان وتفريق،
ـذين العرب الخوة لساتقبال للضيافة بيوتا السام هذا اـل

اـلـذي الشهداء بيت ضيافة منها الجهادا، أرض إلى يفدون
أنشأ . كما عزام عبدالله الشهيد ضيافة أخيرا عليه أطلق

عائلتهم مع المتزوجين الخوة تستقبل أخرى ضيافة
السالمي العالم بين الوصل حلقة الثاني: ليكون الهدف

الفغاني: والجهادا
لمكـتـب تأسايـسـه مـن ـعـزام الـشـهيد الـمـام فعـلـه ما إن

السـاـلمي العالم بين جسور بناء بمثابة هو إنما الخدماتا
ـادا ـاني، والجـه ـن الفـغ المســاعداتا تصــل طريقــه فـع

وقوافــل المــدادااتا تكــون طريقــه وعــن والمــوال،
بالـمـال وإـمـداداهم أفغانستان دااخل للمجاهدين الترحيل
تبقى وحتى ولهيبها، المعركة أوار يخبو ل حتى والسلح
ينـكـر أن بـشـر يستطيع ول مرتفعة، المجاهدين معنوياتا

حـيـاة ـفـي الـخـدماتا مكـتـب به قام الذي الحقيقي الدور



معظــم اساتقطاب من عزام عبدالله الشهيد الجهادا إمام
تلـقـي وـمـن لفغانـسـتان، الـقـادامين الـعـرب المجاهدين

المجاـهـدين، إـلـى ـتـردا ـكـانت التي والمساعداتا الموال
دااخــل الكــثيرة ونشــاطاته المكتــب داور ينكــر ل كمــا

بـصـماتا وإن وخارجـهـا، الخـصـوص وجه على أفغانستان
للعـيـان، باداـيـة أفغانـسـتان أنـحـاء جمـيـع في الجهادا إمام

اجتماعـيـة أو إعلمـيـة أو تعليمـيـة أو عسكرية كانت ساواء
. صحية أو

ـادا باسـاـم الناطق الحق صوتا الثالث: ليكون الهدف الجـه
العالم: في

ـرى الجهــادا إمــام كــان ولهــذا مهــم أمــر العلم أن ـي
الـعـالم إـلـى والمجاـهـدين الجـهـادا ـصـوتا لنقل وضروري

الرض، ـفـي الـنـور ـهـذا ينتـشـر حتى والسالمي العربي
الجـهـادا مجـلـة ـعـزام الـشـهيد أنـشـأ فقد العلم ولهمية

ـعـادال أـبـو الخأ علـيـه اـقـترح كـمـا ـشـهر، ـكـل ـغـرة تصدر
أخبار تنقل المعركة لهيب باسام أسابوعية نشرة تأسايس
. بأول  أول أسابوعيا المجاهدين وانتصاراتا المعارك
الخـبـار نـقـل ـفـي الجـهـادا إـمـام ـبـذله ـمـا ـيـدرك والـكـل

اـلـدور ـثـم الرض، ـفـي للمسلمين للمجاهدين العسكرية
ـصـورة نـقـل ـفـي حـقـا ـبـه ـقـام الذي والفعلي الحقيقي

الرض. في وللمسلمين السالمي للعالم الجهادا
مـيـاداين إلى المجاهد العربي الشباب الرابع: دافع الهدف
 أفغانستان: دااخل القتال

من مئاتا المدوية بصرخته عزام الشهيد المام جمع لقد
ينظمـهـم وـبـدأ مـكـان، ـكـل مـن الواـفـد المـسـلم الشباب
الجبـهـاتا، دااـخـل إـلـى وـيـوجههم ومعنويا، مادايا ويعبئهم
ووـقـوفهم الـشـيوعيين، ـضـد المـعـارك أـشـرس لـخـوض

الفغان. المجاهدين إخوانهم بجوار
داـفـع ـفـي وملموسـاـا واـضـحا الـشـهيد المام أثر كان لقد

عملـيـا للمـشـاركة وتحميـسـهم المـسـلم العرـبـي الشباب
أساسها التي التدريب معسكراتا ولتزال الجبهاتا، دااخل
. له تشهد العرب للمجاهدين أفغانستان دااخل

العقيدة في إخوانهم بجوار العرب المجاهدين وقوف إن
فعلـيـا المـشـاركة ـفـي أـثـر له الفغان) كان (المجاهدون

فعـنـدما الفغان، المجاهدين معنوياتا لرفع المعارك في
ـا  مجاـهـدا بجواره أن الفغاني المجاهد يحس ـتـرك عربـي

أفغانـسـتان أرض إلى وجاء شركته أو جامعته أو وظيفته



وـعـدم ـمـوقعه ـفـي الثباتا إلى الفغاني يدفع هذا ; فإن
ـن مقنطرة قناطير أفغانستان خارج له دافع ولو تركه، ـم

. والفضة الذهب
اـلـتي المـعـارك ـنـور ـمـن بمدادا التاريخ ساطر فقد وأخيرا
الـنـزال مـيـاداين ـفـي والفغان العرب المجاهدون خاضها
ــى ــواب عـل ــل أـب ــادا وجلل كاـب ــت آـب ــمال وخوسـا وـش

ـدم وامتزج أفغانستان، مناطق من وغيرها أفغانستان اـل
أجمع للعالم ليعلن أفغانستان تراب على الواحد المسلم

ـة الحواجز وانهيار المة هذه وحدة ـة القليمـي والجغرافـي
ـه المة، هذه لتمزيق العداء اصطنعها التي سـاـبيل ل وأـن

ـاداة تحت الواحدة المة تعودا حتى بهدمها إل إسـاـلمية قـي
 واحدة.

إسـاـلمي جـهـادا إـلـى الفـغـاني الجـهـادا : تحوـيـل ثانـيـا* 
عالمي:

الفغانـيـة السـاـلمية الحرـكـة بـيـن الفـغـاني الجهادا ابتدأ
عـلـى روسـاـيا وخافت م،5791سانة الفغان والشيوعيين

والجوـيـة البرـيـة بأسـاـاطيلها فـتـدخلت وأصنامها، ربائبها
. أفغانستان دااخل الشيوعيين لعملئها لتمكن

سـاـاحة إـلـى ـعـزام الـشـهيد الـمـام وجل عز الله سااق ثم
المرحـلـة ـهـذه أبـطـال أـحـد ليكون أفغانستان فى الجهادا

الجـهـادا أخـبـار لنقل ر وتصد الحمر، للزحف التصدي في
قال: أنه عنه التاريخ ساجل ولقد المجاهدين، وانتصاراتا

الـعـالم سـاـأثير ـحـي، وأـنـا الجـهـادا ـهـذا يسقط لن ( والله
فـضـل ـمـن وـكـان الفغاني)، الجهادا لجل كله السالمي

الـعـالم أرـجـاء ـفـي الجـهـادا بـهـذا ـعـرف علـيـه تـعـالى الله
فـكـان المعـمـورة، أـطـراف ـفـي ـبـل والسالمي، العربي

الـعـالم أرـجـاء ـفـي الجهادا لهذا الكلمة بمعنى دااعية  فعل
وـكـان المعـمـورة، أـطـراف ـفـي ـبـل والسالمي، العربي
. النابض وقلبه المفكر، وعقله الناطق لسانه
اـلـذل ـمـن الـمـة ـهـذه لخلص  طريـقـا الجـهـادا ـبـأن آـمـن

وسـاـنانه، بلسـانه الفـكـرة هـذه إلى يدعو فكان والهوان،
الـحـديث ـحـتى ـبـل ، أول والمحاـضـرة والكتاـبـة بالخطابة

في الجهادا دايدنه كان العاداي
ـقـدوة ويـكـون الـنـاس ـفـي ـيـؤثر جعـلـه واـلـذي جلـسـاته،
ـادا، عن والكتابة بالخطابة يكتف لم أنه للخرين ـل الجـه ـب

يســهر فكان الله، سابيل في بنفسه وجاهد السلح حمل
ـتى ـام ـح ـاس، يـن ـب الـن ـتى ويتـع ـره يســتريح ـح ـن غـي ـم



عباداة من وما ، ثقيل  عبئا عاتقه على فحمل المسلمين،
سـاـبيل ـفـي (القتال الجهادا عباداة مثل النفس على أشق

الله).
أعـصـابه ـفـي حـيـة بـهـا آـمـن اـلـتي الفكرة هذه كانت لقد

من ليتجزأ  جزءا أصبح السلح أن بل جوانحه، بين تعيش
الخرـيـن، قـلـوب إـلـى ينـفـذ ـكـان كلـمـه فإن ولهذا دامه،

نشــر ولجل يريدها، التي الفكرة إلى عواطفهم ويحرك
للعالم والمجاهدين الجهادا أخبار وإيصال الجهاداي الفكر

ـكـل غرة تصدر الجهادا مجلة بتأسايس قام فقد السالمي
لتكـفـي المجـلـة أن ـعـادال أـبـو الخأ ـشـعر وعـنـدما شهر،

ـة معارك هناك وأن المعارك أخبار لتغطية يخوـضـها يومـي
نشرة إصدار من ولبد أفغانستان أرض على المجاهدون
ـبوعية ـدم أسـا ـا ـق ـام  اقتراـح ـادا لـم ـزام الـشـهيد الجـه ـع
أخـبــار بنـقــل تـقــوم المعرـكــة لهـيــب نـشــرة بإـصــدار

وـقـت وـفـي الـسـرعة وجه على وانتصاراتهم المجاهدين
تصــل حتى شهرية، مجلة عبر لنقلها النتظار بدل أقصر

بها. فيتأثرون السالمي للعالم سااخنة الخبار
ــل ــرة لهـــذه عـــزام الشـــهيد اساـــتجاب وبالفـع الفـك

ـه -رحمه فكان فيها، الكتابة وبدأيتصدر واساتحسنها - الـل
ـان معظم في والجهادا اللهيب افتتاحية يكتب وـهـو الحـي

اللهيـب إـلـى ساـاخنة كلماته تصل حيث الجبهة دااخل في
ـمـع لتتفاـعـل بحرارتـهـا المعرـكـة لهيب عبر فورا وتنقل

تفاعـــل وبالفعـــل الرض، فـــي المســـلمين قلـــوب
المجاـهـدين انتـصـاراتا ينـقـل وهو كلماته مع المسلمون

يرفـعـون الرض ـفـي المـسـلمون وـبـدأ الـشـيوعيين، ضد
الجهـادا أخبـار يتابعون وهم مكان كل في عاليا رؤوساهم

 . ويحدوهم يراوداهم العريض والمل
فـكـان الجـهـادا، أرض إلى يتوافدون المسلم الشباب وبدأ

ـداءاتا ـق صــداها الحــارة عــزام الشــهيد لـن فــي العمـي
الـعـالم مختـلـف ـمـن المـسـلم الـشـباب وـجـاء النـفـوس،
السـاـلمية الـمـة وـعـاداتا والساتشهادا، للجهادا السالمي

تمزـيـق بـعـد أوـصـالها وتقطـعـت جـسـدها تـمـزق أن بـعـد
ـمـن عضو منه تألم إذا الواحد كالجسد أخرى مرة الخلفة
الجـسـد، بقـيـة يـتـألم الـعـداء قـبـل ـمـن وـضـرب العضاء
 ص: الله رساول حديث فيها وتمثل



وتـعـاطفهم وتراحمـهـم ـتـواداهم ـفـي الـمـؤمنين مـثـل ؛
الجسد ساائر له تداعى عضو منه اشتكى إذا الجسد كمثل

.« والسهر بالحمى
ـذا ـبر أفغانـسـتان قـضـية أـصـبحت وهـك ـة أـك ـواجه عقـب ـت
روسـاـيا ذاقتـهـا اـلـتي الـمـرة الهزيمة بعد والغرب الشرق

روسـاـيا ـصـارحت أمريـكـا أن ـحـتى المجاهدين، أيدي على
عليـنـا السـاـلمي الـعـالم أـثـرتا لـهـا: أـنـت فـقـالت ـبـذلك

ـاطفون وأصــبحوا المســلمين فــأيقظت هــذه مــع يتـع
. القضية

ـذي إن ـر مـضـاجع أـقـض اـل ـز الكـف ـة أوـصـال وـه اليهوداـي
وعمل  وسـاـلوكا  فـكـرا الجـهـادا عقـيـدة عوداة هو العالمية

الجـهـادا أن ـيـرون وـهـم المـسـلمين لدى الرض واقع في
ـهـذا فـصـل ـمـن لـبـد إذن الـمـة، لـهـذه المحرك هو أصبح

الجـهـادا ابتـلـع إذا ـحـتى السالمية، المة جسم عن الجهادا
. بذبحه يحسون ول السالمي العالم له يتألم ل الفغاني

إلى الفغاني الجهادا تحويل أن فيه لشك مما إن  وأخيرا
بفضل ثم  أول الله بفضل كان إنما عالمي إسالمي جهادا
ـصـداه الجهـادا لـنـداء وـكـان ـعـزام، الـشـهيد الجـهـادا إـمـام
ـبـل فحـسـب السالمي العالم على ليس اليجابي، وأثره
. أجمع العالم على

: الفغاني للجهادا كالترس ثالثا: كان*  
ـمـن يتفـتـت وكـبـده يـحـترق ـعـزام الـشـهيد قلب كان لقد

ـل مكان كل في السالم أمة تحياه الذي الليم الواقع قـب
أسـاـى يتمزق كان افغانستان، أرض على الجهادا باب فتح
وـفـي المـسـلمين رؤوس ـفـوق تصب التي المصائب من
ـبـاب بفـتـح وـجـل ـعـز الـلـه أذن أن إـلـى المـسـلمين، دايار

ـعـبر الرض واـقـع إـلـى الغائـبـة الفريـضـة وـعـوداة الجهادا
ـة ـالم الشــرقية البواـب ـي الساــلمي للـع افغانســتان ـف

. المسلمة
أفغانـسـتان تجرـبـة تـكـون أن تـعـالى الله حكمة واقتضت

ـمـن مـجـدها لـهـا يعودا أن يمكن بأنه السالمية للمة  مثل
رسـاـولها طرـيـق وسـاـلكت ربـهـا إـلـى ـعـاداتا هي إن جديد
للخلص، سـاـبيل الجـهـادا ونهـجـت والـسـلم، الـصـلة عليه

معجزة أعظم المجاهدين أيدي على وجل عز الله فحقق
ـة ـي الساــلمة للـم ـة القــرون ـف ـرة، الثلـث ـو الخـي وـه

وـطـردا الرض وـجـه عـلـى برية قوة أعتى على انتصارهم
ـفـي الكـفـر ـقـوى أنـظـار ذـلـك لـفـت دايارهم، من الروس



ـاء ـدأتا الرض، أرـج ـر داول وـب ـد الكـف ـاء تمـه ـية لنـه قـض
الوسـاـائل بـشـتى حنـيـف ـمـؤتمر طرـيـق ـعـن أفغانـسـتان

ـة الحكم، دافة إلى المجاهدين وصول منع لمحاولة وإقاـم
ـكـان تباـعـا، الـمـؤتمراتا ـجـاءتا وـقـد السـاـلمية، داولتهم
ـد أولهــا ـة وضــع تحدـي ـتي الدوـل ـى ساــتقام اـل أرض عـل

ـفـي التفكـيـر إـلـى أطروـحـاتهم في فذهبوا أفغانستان،
ـكل ـذه ـش ـة، ـه ـارة الحكوـم ـترحون فـت ـون أن يـق ذاتا تـك

ـدة ـة، قاـع ـارة عريـض ـمونها وـت ـي يرسـا ـالهم ـف ـة خـي داوـل
عـلـى للـضـغط شاه ظاهر بورقة يتاجرون وثالثة محايدة،

الجهادا. أمراء
ـهـذه لمـثـل يتـصـدى الجـهـادا إـمـام ـكـان ـمـرة ـكـل وـفـي

ويسقطها فيفشلها ولسانه بقلمه والمؤامراتا الترهاتا
ـاون ـع بالتـع ـونهم ممــن الجهــادا أمــراء إخــوانه ـم يلقـب

داوـلـة إقاـمـة عـلـى العالمين رب بايعوا الذين بالصوليين
. المسلمين

قديـمـة ـمـؤامرة إـلـى النجلـيـزي السـاـتعمار فـطـن ولقد
وـهـي جدـيـد، ـمـن وأخرجـهـا القبور دااخل من عليها نبش

ـصـفوف لـشـق محاولة في الوهابية مسألة إثارة محاولة
اـلـذين الـعـرب إـخـوانهم عـلـى الفغان وإثارة المجاهدين

الـمـؤامراتا ـبـدأتا أن وـيـوم المسيرة، يشاركونهم جاءوا
ـى ـي الوجــودا عـل بأشــكالها الجهــادا ساــاحة فــي العرـب

وهناك هنا الفرقة ساموم يبث الكفر عالم وبدأ المختلفة
ـمـن الـعـرب المجاـهـدين إخوانهم على الفغان وتحريض

ـذي الحـكـم نظام عليكم ليفرضوا جاءوا أنهم ـدونه اـل يرـي
إـمـام لـهـا اـنـبرى ومساعداتا، أموال من لكم يقدموه بما

وزالت الغمامة هذه انكشفت حتى ولسانه بقلمه الجهادا
. المجاهدين رؤوس فوق من

الجـهـادا ـهـذا عـلـى الـلـه أعداء أطلقه ساهم آخر كان ولقد
النـعـرة إـثـارة محاوـلـة ـهـو الجـهـادا إـمـام اساتـشـهادا قـبـل

مجلـسـا يـشـكل أن نجـيـب من فطلبوا والعرقية، القومية
ـذا في نجيب وحاول الملية، المصالحة باسام المجـلـس ـه

ـا أن ـة يثيرـه ـى حمـي ـرب عـل ـذين الـع ـاجمون اـل ـل يـه كاـب
ـأتي أن أداعوكم بقوله: (أنا فخاطبهم بالصورايخ، ـك ـي ذـل

ـهـؤلء ـمـن وحميتـكـم بـثـأركم فـيـه تأـخـذون اـلـذي الـيـوم
العرب).

عليـهـا وردا الـشـبهة لهذه عزام الشهيد الشيخ انبرى وقد
آـخـر ـفـي الفـغـاني الجـهـادا عـلـى القومـيـة خـطـر وبـيـن



اساتـشـهاداه قـبـل حنيـفـة أـبـي معـهـد في ألقاها محاضرة
الـعـالم لقـنـاع المحاولتا  أخيرا وبدأتا ، ثلثة أو بيومين

السلح وأن مسدودا، طريق إلى وصلوا قد المجاهدين أن
ـعـبر سـاـلميا القـضـية ـحـل ـمـن ولـبـد القضية، يحسم لن

. الدولية المحافل
يـقـف الخـيـر الـقـرن ـفـي  عالـمـا السالم أعداء يعهد لم

الثـبـاتا، ـهـذا مـثـل يثـبـت أو الشجاعة المواقف هذه مثل
إـلـى أفغانـسـتان في الجهادا تعرض فكلما وليمل، ليكل
عـلـى تـثـار ـشـبه أو الـلـه أـعـداء قـبـل من إليه يوجه ساهم

بـكـل ـعـزام الشهيد لها يتصدى كان المجاهدين أو الجهادا
والبـيـان، الحـجـة ـقـوة ـمـن أوـتـي بـمـا يدفعها وعزم قوة

 . نحورهم إلى الله أعداء كيد ويردا نارها فيطفىء
بناءا فبنى الجهادا هذا من النيل الكفر عالم عاودا وكلما 

علـيـه وـيـأتى الجـهـادا أمام وجهه في يقف وضربه لطعنه
ـه أـعـداء فيـقـول القواـعـد، ـمـن مـخـابراتهم لجـهـزة الـل

فينـظـرون ولحـقـوه، الرجل هذا وتابعوا وانظروا إذهبوا
مــن كغيره رجل إنه فيقولون يرجعون وهلة ولول إليه،

يعـمـل لـهـم: ولكـنـه فيقوـلـون ينقص، ول يزيد ل الرجال
الـشـاعر ـقـول ـصـدق ولـقـد مخططاتنا، تدمير على داائما
المقام: هذا في

 عدادا بل تمر ألف وكم             رجل بألف يعد رجل وكم 
ـصـوتا بحق كان الجهادا إمام أن فيه لشك مما إن وأخيرا
أـعـداء ـفـأرادا الـعـالم، ـفـي الجـهـادا باسـاـم الـنـاطق الـحـق

أـنـه لـهـم تحـقـق ولـمـا الـصـوتا، ـهـذا يـسـكتوا أن السالم
ـمـن ـلـه واقـيـة مظـلـة وأنه الفغاني، للجهادا ترس بمثابة

ـة الخـطـار ـرروا الخارجـي ـذا إسـاـقاط ـق ـترس ـه ـحـتى اـل
الطعـنـة ويطعـنـوه الجهادا هذا قلب إلى النفاذ يستطيعوا

. النجلء
عـجـزوا أن بـعـد ذرعا الجهادا بإمام الجهادا أعداء ضاق لقد

ـعـبر أو الجـهـادا مـيـدان سـاـاحة ـفـي كان ساواء لوجه وجها
طرـيـق عن واغتياله تغييبه على فأجمعوا والكلم، البيان

. الجبان اللئيم العمل وبهذا الخبيثة، السااليب
 



الشهيد المام حياة في العسكرى الجانب
* عزام الله عبد 

العسكرية الكلياتا يدخل لم عزام الشهيد المام أن رغم
ـه الصاداقة الجندية روح فيه ربى الجهادا أن إل ـالى، لـل تـع

أول تربــى إذ العسكري، المجال في عالية خبرة وأعطاه
إـلـى انتـقـل ـثـم فلـسـطين، أرض على القتال خناداق في

ـبر مدرسـاـة ـادا مدرسـاـة وـهـي أـك أفغانـسـتان، ـفـي الجـه
ـألهمه ـه ـف ـز الـل ـل ـع ـم وـج ـدقيق الفـه ـي اـل ـايا ـف القـض

وكتابـاته مـقـالته تـقـرأ وأـنـت لتعـجـب وإـنـك العـسـكرية،
في متخصص رجل كأنه العسكرية المور حول وتحليلته

ـفـي الجـهـادا لممارساته خبرة نتاج هي وإنما المجال، هذا
. الله سابيل
الـلـه فـتـح بـمـا  ـكـثيرا وأفادا الجهادا من اساتفادا أنه لشك
عليه

الجبـهـاتا داـعـم ـهـو ـبـه يهـتـم كان ما وأكثر الجهادا، ببركة
للجهادا يقدمها مهمة أعظم أنها يعتبر كان بل العسكرية،

. والمجاهدين
ـأ فقد افغانستان دااخل الجبهاتا داعم ولجل ـما أنـش قـس
إـلـى الـعـرب المجاـهـدين ترحـيـل القوافل، لترحيل خاصا

ولباس طعام من يلزمهم بما المجاهدين وتزويد الداخل،
وبينمـا م6891 ساـنة ـفـي المثـال ساـبيل فعلـى وذخائر،

ـبر أفغانستان دااخل مهمة في يتحرك الجهادا إمام كان ـع
بكمـيـاتا وإذا آـبـادا جلل ـفـي ننجرهار منطقة في الحدودا
باكـسـتان بـيـن الـحـدودا عـلـى مكدساة السالحة من ضخمة

دااـخـل ـتـدخلونها ل لـمـاذا للمجاهدين فقال وأفغانستان،
ـد فقالوا الجبهاتا؟ إلى وتنقلونها أفغانستان ـه: ليوـج ـل

ونحـن لهـم: انقلوهـا فقـال أجرة- كراية- لنقلهـا، لدينا
السالحة جميع إداخال تم وبالفعل الكراية، ثمن لكم ندفع

. الجبهاتا دااخل المختلفة
ـمـن مجموـعـة أـقـام الـشـهيد الـمـام أن ـهـذا إـلـى يضاف

عـلـى للـتـدرب الـعـرب بالمجاـهـدين الخاـصـة المعسكراتا
ـه لـشـك ومما وخلدن، صدى منها السلح الـشـهيد أن فـي



المـسـلم الـشـباب تحمـيـس ـفـي الـثـر أـكـبر له كان عزام
ـذين ـدموا اـل ـى ـق ـادا أرض إـل ـي الجـه ـول ـف ـاتا داـخ الجبـه

الشيوعيين ضد العسكرية المعارك في فعليا والمشاركة
.

إـلـى جبـهـة ـمـن يتنـقـل وـكـان فتبـعـوه، إمامهم داخل لقد
ـكـانت فيـهـا يتواجد كان التي الجبهاتا إحدى وفي جبهة،
ـكـل ـمـن الـصـواريخ لطلق تتـعـرض اـلـوقت نـفـس ـفـي

فـقـال: إن الموـقـف ـشـدة ـعـن بنفـسـه عبر ولقد إتجاه،
تـخـرج ـكـانت المنطـقـة عـلـى تطلق كانت التي الصواريخ

ـد تهتز وهي الجبال لتحس إنك بل الرض، من النبع وتمـي
الحيواـنـاتا تـجـد أـنـك ـهـذا ـمـن والعجب أرجلنا، تحت من

وداموعـهـا القـصـف ـشـدة ـمـن مختبئة الشجر تحت تتجمع
.« نازلة
دااـخـل يـكـون أن إل المقام له يحلو ول بال له يهدأ ل كان

وأزـيـز الـسـلح ـصـليل حـيـث المجاـهـدين، وبـيـن الجبهاتا
مـا يـردادا وكأنه المدافع، وداوي الدباباتا وهدير الطائراتا

الشاعر: قاله
 الدماء سايل نفسي ويبهج          الصليل ساماع لذني يلذ
الـشـعائر مارسـاـت لقد يقول: ؛ مرة من أكثر سامعته لقد

عـبـاداة مـن النـفـس عـلـى أـشـق أـجـد فلم كلها والعبادااتا
ـع ـادا« . وـم ـك الجـه ـان ذـل ـرى ـك ـاة أن ـي ـة الحـي الحقيقـي

ولـقـد جـهـادا، ـبـدون يعـيـش أن يستطيع ل فكان بالجهادا،
يطـيـق أو يستوعب عقلي يكادا يقول: ل مرة ذاتا سامعته

. المدنية الحياة إلى أخرى مرة والعوداة الجهادا ترك
وأفغانـسـتان،فـكـان فلـسـطين ـفـي المـعـارك شهد ولقد
دااـخـل هـــ6041 سـاـنة رمـضـان ـفـي ـجـاجي معرـكـة منـهـا

ـمـن مـشـهدا لـنـا يـصـف ـعـزام الشهيد ولندع أفغانستان،
ـذه ـة ـه ـت المعرـك ـول: وداخـل ـاجي معـسـكر فيـق ـاء ـج أثـن

أذيالـهـا تـلـم الـشـمس وـكـانت ـصـائما، وكـنـت المعرـكـة،
أـحـد ـفـي  شخـصـا06 قراـبـة فتجمعـنـا الفق، وراء لتغيب

مـن ـكـل لقـتـل يكفي وكان الطائراتا، وأغارتا الكهوف،
« اـلـتي كـغـم0001؛ وزن ذاتا واـحـدة قذيـفـة الـغـار ـفـي

ـتراب في وأما الصخر، دااخل أمتار سابعة تخترق ـد اـل فلـق
ـكـان انفجارـهـا، ـجـراء من يخرج النبع رأساي بعيني رأيت
بـيـدي وأخرجتـهـا أتحسسها بدأتا تمراتا، بضع جيبي في

ـواريخ وبدأتا بالتفرق، الوامر وجاءتا الذان، أنتظر الـص
وألقيـنـا المـغـارة، مغادارتـنـا إثر مكان كل من علينا تنهال



بـهـا ـنـوداع اـلـتي القذيفة ننتظر السفح هذا على بأنفسنا
التـمـر حـبـاتا أكـمـل أن سااعتين خلل أساتطع ولم الدنيا،
.« بيدي التي
ـفـي بكتـيـا معرـكـة الـسـنة نـفـس في قبلها من شهد كما
إـنـزال بعملـيـة ابـتـدأتا ـشـهر، قراـبـة اسـاـتمرتا وقد جور

ـطــائراتا أنزلتـهــم الكوماـنــدوز رـجــال ـمــن أربعماـئــة
ـابه وقد إل منهم واحد ينج ولم الهليوكبتر، ـل أـص أو القـت

راـيـت ولـقـد الـشـهيد:؛ الـمـام يـقـول السـاـر، ـفـي وـقـع
وكــان مصفدين، الغلل أيديهم في والضباط الطيارين

ـهـؤلء ـمـن وعـشـرين ماـئـة قرابة الدين جلل الشيخ عند
.«  السارى

حـيـاته،ـحـتى الجـهـادا إـمـام عـلـى الجـهـادا ـحـب مـلـك لـقـد
الناس الجبهاتا، دااخل يقضيه كان رمضان في العتكاف
حـيـث المـسـاجد في رمضان من الواخر العشر يعتكفون

الـشـهيد الـمـام بينـمـا والمقـيـل، والـنـوم والظليل الظل
ـان ـرى ـك ـاف أن ـي ـل العتـك ـاتا دااـخ ـم الجبـه ـرا أعـظ أـج

ـدالله ماـجـة اـبـن رواه اـلـذي الـحـديث ـفـي ثـبـت كـمـا عـن
ـانت الله سابيل في ليلة رابط من السيوطي:؛ وصححه ـك

.«  وقيامها صيامها ليلة كألف له
الجـهـادا وسـاـاحاتا الثغور في والمرابطة العتكاف أن بل

جـاء كمـا الساـودا الحجـر عنـد القدر ليلة قيام من أفضل
ـال: ( لن ص الرساول أن الصحيح الحديث في أـحـرس ـق
الـقـدر ليـلـة أـقـوم أن ـمـن  إـلـي أحب الله سابيل في ليلة
). الساودا الحجر عند

ـمـن الواـخـر العـشـر يعتـكـف ـعـزام الـشـهيد رأيـنـا وـلـذا
ـاط أماكن وفي آبادا جلل أبواب على رمضان دااـخـل الرـب

الـمـاراتا ـفـي يتنـقـل ـمـرة ذاتا ـكـان ولـقـد أفغانـسـتان،
الـمـوال ويجـمـع القـتـال، عـلـى المؤمنين يحرض العربية
ـلـه: ياـشـيخ يـقـول الـخـوة بأـحـد وإذا المجاهدين، لصالح

ـا من المسلم الشباب اتصل لقد عبدالله ـدونك أمريـك يرـي
ـذا ـام ـه ـتى الـع ـدهم تقـضـي ـح ـر العـشـر عـن ـمـن الواـخ

وخوسـاـت آـبـادا جلل !! أـتـرك الله سابحان فقال رمضان،
إـلـى وأذـهـب أـشـدها عـلـى مشتعلة المعارك حيث وكابل
أحب ل ؟! إنني رمضان من الواخر العشر لقضاء أمريكا

ـقـائل: عـنـدما ـمـرة من أكثر صرح بل الجبهاتا، أفارق أن
رـغـم ـصـدري يـضـيق بيـشـاور إـلـى أفغانـسـتان من أخرج
الجبـهـاتا ـعـن أـكـثر ابتعدتا وكلما أهلي، إلى ذاهب أنني



اـلـبيت ـحـول أطوف وأنا حتى أكثر، نفسي انقبضت كلما
حـيـث أفغانـسـتان سـاـماء ـفـوق تـسـبح روحي فإن العتيق

. الشيطان لجنودا الله جند مقارعة
قيـمـة ـعـن يـعـبر وـهـو الـشـهيد الـمـام قاله ما أجمل وما

عمـري إن فيقـول: ؛ المسـلمة الـمـة حيـاة ـفـي الجهـادا
ـي الجهادا في ونصف سانواتا،سانة تسع الن الحقيقي ـف

أرض عـلـى الجـهـادا ـفـي ونصف سانواتا وسابع فلسطين،
عـنـدي« قيـمـة أي ـلـه فلـيـس عمري بقية أما أفغانستان،

الجـهـادا قيـمـة وـعـرف ـجـرب من إل الكلم هذ يقول .وما
ـث ـمـن الشعوب على وأثره المسلمة، المة حياة في حـي

والجـهـادا الـعـالم، داول بـيـن ووزنـهـا وعزتـهـا شأنها رفعة
 . نقول ما على شاهد أكبر الفغاني

* الجهادا ميدان في الجهادا إمام

عزام عبدالله الشهيد المام لولدا يومين قبل زيارة في
ـل فقلت حذيفة، بولده  التقيت7/4/19 بتاريخ ـك له: ـه ـل

لواـلـدك الجهاداـيـة المواـقـف ـمـن موـقـف ـعـن تـحـدثنا أن
؟ بنفسك شاهدتها أفغانستان دااخل الشهيد

أو مجـلـد لمـلـء يكـفـي طوـيـل كلم وعـنـدي فقال: نعم،
الـمـام ـشـهدها بطولـيـة عملـيـة لـنـا يـسـردا وبدأ مجلدين،
الـصـغرى ( كاـبـل أي كابل خردا منطقة في عزام الشهيد

ـجـاجي، إـلـى م7891 سانة بيشاور من قال: تحركنا ثم )،
ـلناها ـل فوـص ـروب قبـي ـمس ـغ ـي الـش ـس ـف ـوم، نـف الـي

الـثـاني الـيـوم ـصـباح ـفـي تحركـنـا ثم الليلة، تلك فطوينا
وـكـانت الـثـاني، الـيـوم شمس غروب مع تشكري فوصلنا

ـارا  ليل مستمر والقصف حممها، تصب الطائراتا ل  ونـه
يـسـيرون ـكـانوا الـطـائراتا قـصـف ولـشـدة ، أـبـدا ينقطع
داقائق خمس

ـون ـا، ويتوقـف ـم مثلـه ـأون ـث ـت يلـج ـجر تـح ـتى الـش ل ـح
أن لـبـد الطرـيـق وـفـي فتقصفهم، الطائراتا تكتشفهم

حيــث ، زحفا الجبال تسلق ...منها كثيرة عقباتا يجتازوا
ـفـي ويـهـوي ليـسـقط ـحـتى ورجليه بيديه الواحد يمسك
ـفـي الشـباب مـن مجموـعـة مـعـه وـكـان الـواداي، أعـمـاق



العملـيـة، ـهـذه ـفـي يرافـقـونه أعـمـارهم ـمـن العـشـرين
إمام ولكن لوعورتها، الطريق منتصف من بعضهم فرجع
. تراجع داون الطريق واصل الجهادا
هنـاك المـبيت وـكـان ـجـاجي، معسكر الى وصلوا  وأخيرا

الـحـزام ـضـرب لعملـيـة التخطـيـط خللـهـا ـتـم واحدة ليلة
ـثـم )،221( بـصـواريخ كاـبـل مديـنـة يحـمـي اـلـذي المني

ـزام الـشـهيد برفـقـة المجموـعـة تحرـكـت ـد ـع الفـجـر بـع
حـتى وليلة يوم قرابة القدام على  مشيا تسير مباشرة،

. العملياتا ميدان وصلوا
ـكـانت للـعـدو قافـلـة على بالجهاز المجموعة قامت وقد

ـير ـى تـس ـط عـل ـي الـخ ـل، الرئيـس ـم لكاـب ـى ـت ـا عـل أثرـه
ـدباباتا ـتـدميربعض ـة، ـهـذه ـفـي اـل وـجـرح وقـتـل العملـي

ـهـذه أـثـر وعـلـى الـشـيوعيين، وجنودا ضباط من مجموعة
ـة وكان شديد، صاروخي بقصف العدو قام العملية برفـق
ـا حـيـث إبراهيم، والشهيد حذيفة ولديه عزام الشهيد كاـن
ـا )BM12( صاروخأ فسقط حمار، ظهر على يركبان قريـب

لـقـوة الحـمـار ظـهـر ـعـن الثـنـان فـسـقط المـكـان، ـمـن
. الصاروخأ داوي أحدثها التي الهتزاز

العميلــة للدولة المنافقين بعض وشى اليوم نفس وفي
وأعـطـى العملـيـاتا، موـقـع ـفـي متواجد عزام الشهيد أن

الـطـائراتا فـجـاءتا الموـقـع، ـعـن داقيقة تفاصيل العداء
ـفت ـة وقـص ـتي الغرـف ـانوا اـل ـون ـك ـا، يجلـس ـن فيـه ولـك
بثلث القـصـف قبل المنطقة غادارتا قد كانت المجموعة

أن بعد لخر مكان من تلحقهم الطائراتا وأخذتا داقائق،
وإخوانه. الشهيد من  شرا ينالوا لم أنهم العداء علم

وأخـفـت المجموعة قامت الطائراتا قصف لشدة ونتيجة
ـاء الطائراتا، تكتشفهم ل حتى شجرة تحت السيارة وأثـن
ـب حذيفة ولده الشهيد ناداى المستمر القصف ـه وطـل مـن

فيهـا، نسـيه حيـث الكتـاب لـه ويحضر للسيارة يذهب أن
اذا ـحـتى الـسـيارة ـمـن الكـتـاب لـنـا أحـضـرتا له: لو وقال

الـشـهيد أـحـس الكـتـاب!! ولـمـا معـهـا لـيـذهب إنفـجـرتا
فتشــبث يذهب، أن بنفسه هم الذهاب في حذيفة تباطؤ

ـه ـو ـب ـه  خوفــا الحــارث أـب الطــائراتا قصــف مــن علـي
المتواصل.

الممالك تقام هؤلء أمثال أكتاف ; على نفسي في قلت
ـغـاب ـفـإذا البـشـرية، وـجـل،وتـسـعد عز الله داين وينتشر

. الظلم م اداله المعمورة من واختفوا الساودا، هؤلء



ـهـؤلء أمـثـال ـمـن عـشـرة عـنـدنا يـكـون أن نتمـنـى نـحـن
عـمـر ـقـال وكما بدمائهم، التاريخ ساطروا الذين البطال

الـصـحابة ـمـن جلـسـائه لبعض عنه الله رضي الخطاب بن
أن بعـضـهم فتمـنـى يوم: تمـنـوا، ذاتا عليهم الله رضوان

وتمـنـى الـلـه، سـاـبيل ـفـي فينفقه كالجبال  مال له يكون
شـيئا واـحـد ـكـل وتمـنـى اللـه، سـاـبيل ـفـي الشـهاداة آخر

ـى المؤمنين، ياأمير لعمر: تمن ...فقالوا أن فقال:(أتمـن
عبيدة). أبي مثل البيت هذا ملء عندي يكون

« * جاجي في ؛ تشاوني فتح يشهد الجهادا إمام

التلـيـد بالماـضـي رـنـا ـيـذك أفغانـسـتان أرض على الجهادا
فــي بالجهادا إل شأنها وعل انتصرتا ما وأنها المة، لهذه

عليـهـم الـلـه رـضـوان الـصـحابة وقف أن الله; يوم سابيل
المبراطورـيـاتا، عـروش ويزلزلون الظالمين، يقارعون
وـهـم الـعـالمين رـبـوع ـفـي الزاحـفـة الجـيـوش ويسيرون

المعمــورة في التوحيد عقيدة لنشر الجهادا لواء يحملون
.
ـيـدرك - أن - الن الرض ـفـي مـسـلم ـكـل عـلـى ويـجـب 

أن ; وـهـي الـكـثيرون عنـهـا غـفـل طالـمـا مهـمـة حقيـقـة
الدين، لهذا انتصار هو إنما أفغانستان في الجهادا انتصار

يـراودا وحـلـم أمـل ـهـي الـتي المـسـلمين لدوـلـة وإقاـمـة
والشــهودا الوجودا عن الفعلي السالم غياب بعد قلوبهم

. م4291 عام الخلفة تحطيم بعد
الـشـهيد الـمـام ذهن في راساخة الحقيقة هذه كانت لقد

ـدالله ـا ـعـزام، عـب ـه مـم أن اساتـشـهاداه قـبـل يـصـرح جعـل



ـفـي الـتـاريخي التـحـول ـخـط بداـيـة ـهـو الفـغـاني الجهادا
. كله العالم
للسالم الحقيقي الصعودا خط أن على فعل مؤشر وهذا

ـمـرة القياداة بزمام ساتمسك المجاهدة الفئة وأن بدأ، قد
يتـمــم أن الـلــه ونرـجــو أسـاــلفهم، ـكــان كـمــا أـخــرى

. الرض في لهم ن يمك وأن العظيم بالنصر للمجاهدين
فحـسـب نظرـيـا الفـكـرة بـهـذه يؤمن الجهادا إمام يكن لم

ويرسـاـمون ; يخطـطـون الفلسـاـفة يعـيـش كـمـا فيعـيـش
ـوا أن داون العاجية، بروجهم في يعيشون وهم ـى ينزـل إـل

، الرض عـلـى واـحـدة خـطـوة يمـشـون ول الرض، واـقـع
ـنـزل ـقـد ; فـنـراه الفـعـال إـلـى أقواله يترجم كان وإنما
المـعـارك وـخـاض سـاـلحه، وامتـشـق الجـهـادا، مـيـدان إلى

ومعـظـم الجبـهـاتا، إـلـى أولداه مـعـه واـصـطحب بنفسه،
يصطحب وجدناه أفغانستان دااخل شهدها التي المعارك

وقبل لهم، قدوة ليكون أمامهم يمشي فيها، أولداه أحد
فـكـان عملـيـا، أـمـامهم يجاـهـد نراه جاهدوا لهم يقول أن

للـشـباب ـبـل فحـسـب لولداه لـيـس ـقـدوة بـحـق الـشـهيد
الجهادا. أرض في المسلم

قـبـل ـشـهده رمـضـان آـخـر - ـفـي بسنة اساتشهاداه وقبل
يقـضـي ـكـان حـيـث ـصـدا معـسـكر ـفـي - ـكـان اساتشهاداه

ـه معـظـم ـى المـسـلم الـشـباب يـحـرض وقـت ـال، عـل القـت
يلتقط الكتب بطون بين ويعيش للقتال، مقاعد ويبوئهم

ـفـي للمجاـهـدين ليعلمها الجهادا بأحكام يتعلق مما رر الد
كـيـف لـنـا ـيـروي حـيـث حذيـفـة ولده بصحبة وكان سابيله،
م8891 سـاـنة رمـضـان من العشرين في صدا من تحركوا

الـيـوم نـفـس ـفـي  مساء العرين وصلوا حيث جاجي، إلى
تحرـكـوا الـثـاني الـيـوم ـصـباح وـفـي ، فيها ليلتهم وطووا

مواـصـلة من بد ل كان إليها وصولهم وعند المأسادة، إلى
الـسـير ـمـن ولبد بعيدة، والمسافة تشاوني الى الطريق

مجاهد لكل ولبد ونصف، سااعاتا أربع زهاء القدام على
ـد فأـشـار بنفـسـه، وذخيرته الفرداي سالحه يحمل أن قاـئ

ـه يحمل ل أن عزام الشهيد على العملية ـلحه ذخيرـت وسـا
ـمـا يحـمـل أن ر أص ولكـنـه الطرـيـق، عـلـى سـاـتتعبه لنها

الـسـلح أحـمـل أن لـبـد بل له: ؛ وقال الذخيرة من يخصه
ـمـن غـيـري حـمـل وإذا المقدـمـة، ـفـي وأـكـون واـلـذخيرة

.«  اثنين..... وهكذا أحمل أن بد فل  كلشنكوفا الشباب



الطرـيـق، ـطـول وذخيرـتـه سـاـلحه  ـحـامل بـقـي وبالفعل
ـكـان ولكـنـه عـنـه يحملوا - أن - أحيانا يحاولونه والشباب

. أبدا ذلك يرفض
عـلـى مـشـيا ونـصـف سـاـاعاتا أرـبـع مـسـيرة وبـعـد وأخيرا
هـنـاك العملياتا ابتدأتا حيث تشاوني إلى وصلوا القدام

مختـلـف ـمـن  ـشـديدا القـصـف وـكـان الـشـيوعيين، عـلـى
. الجانبين ومن السالحة

ـفـي وـهـو  برنامـجـا لنفسه وضع قد الشهيد المام وكان
ـمـن الواـخـر العـشـر - في أيام ثمانية بقي جاجي; حيث

أـمـا الفـجـر، طـلـوع ـحـتى ويـسـتمر الليل - يقوم رمضان
ـيـرداداه وـكـان قراءـتـه، ـعـن يكف يكن فلم الكريم القرآن
. كامل للقرا  حافظا الشيخ وكان داائما،
ـنة رمضان من والعشرين التاساع اليوم وفي م8891؛ سـا

وافتتـحـوا المجاـهـدين عـلـى الـلـه فتح العيد ليلة وفي «،
عنــدالله من إل النصر وما ؛ الله من نصرا تشاوني،وكان

 ».
ـكـان أن بـعـد الفـتـح، بـهـذا المجاـهـدين فرـحـة كانت وكم

يـضـغطون الجـهـادا إمام يرافقون الذين المجاهد الشباب
ـحـتى بيـشـاور مديـنـة إـلـى العـيـد قـبـل يرجعوا حتى عليه

- الـلـه - رحـمـه الـشـهيد ولـكـن هـنـاك، الفطر عيد يقضوا
ـى بقلبه ويهفو ببصره يرنو - وهو لهم يردادا كان نـصـر إـل
جبـهـاتا دااـخـل في أي هنا، الحقيقي - العيد القريب الله

. القتال

الساودا عرين يؤساس الجهادا إمام

الـلـه عـبـد الـشـهيد الجـهـادا إـمـام أساسه معسكر أول كان
وتــدريب انطلق قاعــدة ليكــون صــدا معســكر عــزام

ـفـي ذـلـك ـكـان أفغانستان، أرض على العرب للمجاهدين
ـم م،6891 ساــنة رمضــان ـن وـل ـه يومهــا يـك ساــوى مـع
الـصـابع، عـلـى يـعـدون الـعـرب المجاـهـدين من مجموعة
ـا إـلـى أفغانستان أرض على يجاهد بعضهم وليزال يومـن

. هذا
ـبـدون  ـشـيئا تساوي ل المة أن يدرك الشهيد المام كان

لهاحـسـابا تحـسـب ول وزـنـا لـهـا تقيم ل المم وأن جهادا،
ـوجهت إذا إل ـا ـت ـى بكليتـه ـو السـاـلم سـاـنام ذروة إـل وـه



ـزة إلى طريقا لتتخذه الله، سابيل في الجهادا ـلما الـع وسـا
والرفعة. السؤدادا إلى

أرض عـلـى سـاـانحة الفرـصـة هذه - أن الله - رحمه فرأى
خلفـهـا كاـمـل وـشـعب إسـاـلمية حركة بوجودا أفغانستان

وتـطـبيق دايـنـه وإـعـزاز الـلـه، سـاـبيل ـفـي للـمـوتا مستعد
ـحـتى الـلـه ـبـإذن ـيـده ـمـن الـسـلح يلقي لن وأنه شرعه،

فوجه الذهبية الفرصة هذ رأى السالم، داولة بقيام يأذن
العظـيـم الجـهـادا ـهـذا إـلـى الرض ـفـي المـسـلمين أنظار
ـودا - رحمه وأمسك خلفه، يقفوا حتى القـطـار الله- بمـق
ـا، ليمـشـي الحديد ساكة باتجاه عجلته وأداار لتـسـير عليـه
ـكـاداتا - أو عـنـه ـتـاهت أن بعد الصحيح بالتجاه المة هذه
ـة إلى الرض في المسلمين انتباه فلفت -، تتيه أن أهمـي

والريــاداة القياداة لها تعودا أن  حقا أراداتا هي إن الجهادا،
العالمين. في أخرى مرة

ـرى مرة يقوم أن يمكن ل السالم أن يدرك وكان  إل أـخ
به صلح بما إل المة هذه آخر يصلح ول مرة، أول قام كما

عـلـى أفراداـهـا يرـبـي إسـاـلمية جماـعـة خلل ـمـن أولـهـا،
ـذا الرض في الطواغيت مواجهة خلل من العقيدة - وـه

تتلـقـى أن لـبـد الوـلـى الـنـواة تجاوزه-،هذه ليمكن أمر
ـة، تـصـطدم ثم السالم على التربية من  قسطا بالجاهلـي

فتحـمـل ، أـبـدا الباـطـل ـمـع يتعايش أن يمكن ل الحق لن
وتـطـبيق دايـنـه لقاـمـة الـلـه سـاـبيل ـفـي وتجاـهـد الـسـلح
ن يمـك نيـاتهم صـدق عـلـى اللـه لـع يط أن وبعد شرعه،

الرض. في لهم
المعـسـكر ـهـذا ـعـزام الـشـهيد أسـاـس المنطلق هذا ومن

ـمـع الـعـرب المجاـهـدون ليقف الجهادا، سااحة في وغيره
ـيـأذن )ـحـتى الفـغـان (المجاهدون العقيدة في إخوانهم

- أكثر يدرك المام وكان السالم، داولة بقيام تعالى الله
أن يمـكـن ل التربية أن البعيدة رؤيته خلل غيره- من من
ـمـن ليؤـخـذ الدين هذا وأن النظرية، الكتب خلل من تتم

الواـقـع، ـفـي به الحركة خلل من بل الوراق، فقه خلل
سـاـاحاتا ـفـي الـنـزال ومـيـاداين الرجال مواقف خلل من

. الجهادا
ـره، صدا معسكر الجهادا إمام أساس ذلك لجل ـة وغـي رغـب

- وـهـذا المـسـتقبل ـفـي عظـيـم ـشـأن لـهـا يـصـبح أن منه
لـتـوجه محـطـاتا تـصـبح - ـبـأن الن للعـيـان  باداـيـا ـمـانراه



السـاـلمي، الـعـالم أنـحـاء ـكـل ـمـن إليها المسلم الشباب
ـبـدل الـصـيفية، وعطلـهـم إـجـازاتهم ـفـي إليها يتوجهون

ـا الوروبية الدول إلى توجههم من ـا أو - أمريـك أو فرنـس
أخلقهــم فيهــا تحــرق - حيــث ساويســرا أو بريطانيــا
ـذ أدامغتهم، فيها وتغسل السالمية ـا ر وتـب ـوالهم فيـه أـم
. وعملتهم

ـد ـدون  فعل المســلم الشــباب أصــبح لـق ـى يـف ـذه إـل ـه
القبـلـة أـصـبحت ـبـل أفغانـسـتان، أرض على المعسكراتا

والساتـشـهادا للجهادا المتعطش الشباب إليها يتوجه التي
عليـهـا يرسـاـون التي المحطاتا فأصبحت الله، سابيل في

ـودا،  عرينا وغيره صدا معسكر أصبح إليها، ويفيئون للسـا
السـاـلحة، أـنـواع جمـيـع عـلـى فيها يتدربون لهم وقواعد

فبعـضـهم الجهاداـيـة، التربـيـة من  كبيرا  قسطا ويأخذون
مـسـتقرا الجـهـادا أرض ـمـن ليتخذ إجازته انتهاء بعد يبقى

حـتى اللـه، ساـبيل في الشهاداة أو النصر حتى له  ووطنا
منها، جاءوا التي أوطانهم إلى العوداة في يرغبون الذين

ـى الحنين جوانحهم بين يحملون وهم يعوداون ـادا إـل الجـه
ـن تعلموه الذي الجهاداي الفكر ويحملون والساتشهادا، ـم

قـلـوبهم امتلتا اـلـذي الجـهـادا نور النور هذا الجهادا أرض
. وأمته وعشيرته أهله إلى لينقله به

تأسـاـيس وراء ـمـن ـعـزام الـشـهيد الـمـام رغبة كانت لقد
الساــلمي العالم من الشباب يفد حتى المعسكراتا هذه
رـمـوزه ـمـن مقرـبـة عـلـى ليكوـنـوا الجـهـادا، مـيـاداين إـلـى

ـاداته ـذين وـق ـرزوا اـل ـن ـمـن ـب - لهـيـب اللـهـب ألـسـنة بـي
ـصـليل بـيـن وـمـن البناداق، فوهاتا خلل ومن -، المعارك
ـع الصافي، النبع هذا من ينهلوا ; حتى السلح ـادا نـب الجـه
ومنــذرين، مبشــرين ليعــوداوا أفغانســتان أرض علــى

سـاـلوكا ويطبقونه الجهاداي الفكر هذا لقوامهم يحملون
الكـرة أرجـاء الجهـادا نـور ليعـم الرض واقـع في  وعمل

السـاـلم أمه فيه تجهز الذي اليوم لذلك  انتظارا الرضية
ـمـن المـسـلمين مقدسـاـاتا وتطهر الرض طواغيت على

يـفــرح ويومـئــذ ؛ والـصــليبيين اليـهــودا وداـنــس رـجــس
الرحي)) العزيز وهو يشاء من ينصر الله بنصر المؤمنون

.    

عزام الشهيد للمام الجهادا مدرساة
 والصيام كالصلة عباداة الجهادا



في اجتهادا من عزام عبدالله الشهيد المام تركه مما إن
أن كـمـا والـصـيام، كالصلة عباداة الجهادا ; أن المقام هذا

الـمـوتا، عـنـد - إل - بـحـال  أـبـدا تـسـقط ل عـبـاداة الصلة
ـروح، خروج عند إل المسلم عن يسقط ل الجهادا كذلك اـل

آخــر يطلق نفس آخر ومع الخيرة، أنفاساه يلفظ أن بعد
طلقة.

ـفـرق ل وأـنـه كالـصـيام، عـبـاداة الجهادا أن يعتقد كان كما
ـتـارك وبـيـن  نـهـارا  جـهـارا رمـضـان ـفـي يفطر الذي بين

الناس أن الغريب ولكن قادار، وهو الله سابيل في الجهادا
في يفطر من على ينكروا أن الزمان هذا في اعتاداوا قد

ـفـي الجـهـادا ـتـارك على ينكرون ول  ، عامدا رمضان نهار
مما ونفهم قادار، وهو الله سابيل
، متواـجـدا كـان حيثمـا واـجـب الجهادا عن البحث أن تقدم
حتى وجهده وساعه في ما كل يبذل أن للمسلم لبد وأنه
لو كما الله، سابيل في الجهادا عليها يقام أرض إلى يصل
أن ; فيـجـب ـلـه عـمـل أو وظيـفـة ـعـن البحث يحاول كان

المـسـلمين عـنـد المنزـلـة بـهـذه الـقـل على الجهادا يكون
فهمه الذي وهذا تعالى، الله الى يعذروا حتى الرض في

تعالى: قوله من عزام الشهيد الجهادا إمام
فاعبدون فإياي واساعة أرضي إن آمنوا الذين عباداي يا ؛

 »
)65(العنكبوتا: 

داـمـه ـفـي وسـاـرتا وقلـبـه، روـحـه ـفـي تغلغـلـت الية هذه
تحقيق على قائمة المسلم حياة أن منها وفهم وعروقه،
ـبـواجب يـقـوم أن اسـاـتطاع فحيثـمـا تـعـالى، لله العبوداية
ويمـوتا العبـد يعيـش أن يشـترط ول يفـعـل، له العبوداية

بـلـد لن ظهرـهـا، عـلـى ودارج عليها، ولد التي الرض في
اـلـتي بلده وإنما فيها، ولد التي ليست الحقيقية المسلم
ـهـذه تحقـيـق يستطع لم فإذا فيها، الله يعبد أن يستطيع
ومـبـدأه، عقـيـدته ـفـي عليه ق ي وض بلده، في العبوداية

أرض إلــى يهــاجر أن يمكنــه واساــعة، اللــه أرض فــإن
فيها. الله عباداة يستطيع

ق وـطـب القرآنـيـة، الـيـة هذه الشهيد المام ترجم ولقد
ـهيدا الله لقي حتى  عمليا حياته في المبدأ هذا ـإذن  ـش ـب
أرض عـلـى الجـهـادا عـبـاداة مزاوـلـة من منع أن فبعد ، ربه

ـبـواجب ليـقـوم أفغانـسـتان أرض إـلـى انتـقـل فلسطين،



علـيـه فـعـاب سـاـبيله، ـفـي ويجاـهـد رـبـه، تـجـاه العبوداـيـة
ـذهب فلسطين بلدك تترك له: كيف وقالو القاعدون، وـت

؟! أفغانستان في للجهادا
أـكـد حـيـث الكـسـالى، لولـئـك  ومفحـمـا مفعما رداه فكان
اك الجهادا ترك ما : أنه أول لهم - إل فلسـطين - فـي هن
القـتـال عـبـاداة فيه يؤداي كان الذي المسجد غلق أ أن بعد
فلـيـس الجـهـادا، عـبـاداة وبـيـن بيـنـه فحيل الله، سابيل في

البـحـث اـلـواجب وإنما الجهادا، فريضة يترك أن هذا معنى
أرض فوـجـد الجهـادا، عبـاداة فيـه يـؤداي آخـر مسـجد عـن

الجـهـادا إن . ـثـم فيـهـا الله ليعبد إليها فانتقل أفغانستان
تحقيـق هـو أفغانستان أرض على والجهادا فلسطين في

ل العمـر فريضـة الجهـادا وأن تعـالى، الله عبوداية لمعنى
يرتبط ل الجهادا آخر: أن بتعبير أو مكان، أو بزمان يرتبط
ول النسان، بعمر يرتبط وإنما النسان، عليها ولد بأرض
الفـهـم وـهـذا النسـان، عمـر ينتهـي حـتى الجهادا ينتهي

أـهـل عقـيـدة عـيـن ـهـو الجـهـادا إـمـام فهـمـه الذي الدقيق
عـلـى جـاء ـصـريح ـنـص مـن اسـاـتنبطه والجماـعـة، السـنة
ـادا أن ص المرسـاـلين سـاـيد لـسـان ـوم إـلـى ـمـاض الجـه ـي

ـذا عادال، ولعدل جائر جور يبطله ل القيامة، ـول ولـه يـق
ـام ـادا رساــالة إن الشــهيد: ؛ الـم ـة الجـه ـاة، ملزـم للحـي
 .«  البدن من نفس آخر يخرج حتى ينتهي ل والجهادا

يمـشـي ـمـاداام مـسـلم ـكـل عـنـق في فرض الجهادا أن أي
تـجـري واـلـدماء الـسـلح، حمل على  وقادارا الرض، فوق
ـمـن يـسـتحي أو يتلعثم أن للمسلم يجوز ول عروقه، في

وإن داينـنـا، ـمـن  ـجـزءا تعـتـبر اـلـتي الجـهـادا بعقيدة الجهر
خجل الـنـاس ـمـن يـتـوارى كاـلـذي ـهـذا ـمـن يستحي الذي

يمينا يلتفت الصلة، لدااء المسجد إلى ذاهب وهو  وحياء
. أحد يراه ل أن  محاول  وشمال

ـم ـاك ـث ـة هـن ـرى نقـط ـد ل أـخ ـون أن ـب ـحة تـك ـدى واـض ـل
الجـهـادا أرض إلى المسلم وصل إذا ; أنه وهي المسلمين

أو رـبـه إـلـى ـشـهيدا يرتـفـع أن إل بـحـال تركها له يجوز ل
ـى الجهادا هذا بنقل بعدها ليقوم أعدائه، على  منتصرا إـل

الكـفـر داـنـس مـن المسـلمين بلدا تطهـر حـتى آخر مكان
. والكافرين

رفـعـوه أن بـعـد السلح يضعوا أن للمجاهدين يجوز ل كما
ن سائموا أنهم بحجة الجهادا ويتركوا أعدائهم، وجه في م

ـمـن غـضـب أـحـدهم أن أو الدماء، وإراقة والقتال، القتل



- كـمـا المـسـجد إـمـام عـلـى يغـضـب كاـلـذي الجـهـادا، أمير
نهائـيـا الـصـلة ـيـترك أن له يجوز - ل عزام الشهيد يقول
آـخـر مـسـجد إـلـى ينتـقـل أن عليه فهنا عليه، غضبه بحجة

ـفـي وـكـذلك ، أـبـدا الـفـرض عنه يسقط ول فيه، ويصلي
فـيـه ـيـزاول آـخـر مـكـان إـلـى ينتـقـل أن لـبـد الجهادا حال

القتال. عباداة
 أفغانستان دااخل التعليم

بالله ونعوذ ونستغفره ونستعينه نحمده لله الحمد إن
فل الله يهده من اعمالنا وسايئاتا أنفسنا شرور من

إل إله ل أن وأشهد له هاداي فل يضلل ومن له مضل
عليه الله صلى ورساوله عبده محمدا أن واشهد الله

إلى باحسان نهجه على ساار ومن وصحبه آله وعلى
وبعد0 الدين يوم
هذا أن يلمس المسلم الفغاني الشعب من يقترب من

أن يوم نراه والعلماء, لهذا العلم يحب بطبيعته الشعب
وقف الروساي الدب قبل من العسكري للغزو تعرض

السالمية الحركة وقاداة العلماء خلف بكامله الشعب
0 ووجوداه وكيانه داينه عن يدافع
وواكب أفغانستان أرض على الجهادا قضية تابع ومن
التي الحرب هذه خلفته ما يدرك فيها المعارك ساير

حتى بعد تنته لم والتي عاما عشر خمسة قرابة أمتدتا
هزيمة - بعد السالمية الدولة بقيام عزوجل الله - ياذن

0 الرض وجه على برية قوة أعتى إلى وجهت سااحقة
الخضر أكلت قد أفغانستان أرض على المعارك إن

قد والمدن القرى في المدارس واليابس, فمعظم
0 الدباباتا ومدافع الطائراتا قصف بفعل دامرتا

تقريبا البداية منذ الجهادا واكب من رأس على كان وقد
الدكتور الشهيد السالمي الجهادا عملق م2891 - عام

منصف أو عاقل الله, وليشك رحمه عزام عبدالله
في السالمية المة شهيد به قام الذي العظيم بالدور
مجال في خصوصا أفغانستان أرض على الجهادا
وتأسايس إرسااء على عمل والتربية, فقد التعليم
المهاجرين أبناء أفغانستان, وبين دااخل التعليم داعائم

من اكثر - أن الله - رحمه الشهيد رأى لقد والشهداء
في يتسكعون أفغانستان أطفال من طفل مليون

المجاهدين أبناء رأى أنه كما تعليم بدون الشوارع



لتربية يخصصونه وقتا يجدوا للجهادا, ولم تفرغوا الذين
الدور بهذا يقوم أن عاتقه على فأخذ أبناءهم وتعليم

0 المجاهدين أبناء وتعليم تربية في
عالمه هاجر أخوه, ومن غاب أبوه, ومن قتل من رأى
محطمة مدمرة قرى في المقام عليه صعب أن بعد

عليهم مضت عاما عشر خمسة0 عروشها على خاوية
نعومه منذ أطفالهم عيون المعركة, تفتحت أتون في

الطائراتا, وداوي وأزيز الدباباتا هدير على أظفارهم
مدينته, وتم هدمت أن بعد يعلمه أحدا ير المدافع, ولم

 0 فيه العلم يتلقى كان الذي مسجده تدمير
فلم ذلك - ومع الفغان أبناء المعارك هذه أذهلت لقد

باجراء العام هذا بداية في قمت - وقد يملوا ولم يكلوا
الطلبة صفوف بين الذاتية السيرة في نماذج تعبئة

القبول لقسم كرئيس أعمل كنت حيث الفغان
أحيانا أقف السالمية, وكنت الكادايمية في والتسجيل

يحاول وهو الزمن من فترة الطالب يمكث حيث متعجبا
البتدائية المرحلة داخل متى ليعرف بذاكرته يراجع أن

البتدائية المرحلة من انتقل منها, ومتى خرج ومتى
! منها تخرج (العداداية) ومتى المتوساطة المرحلة إلى

" .. العجب بطل السبب عرف "إذا يقولون كما ولكن
بعض في يسكن كان الطالب هذا أن عرفت إذا

ودامرتا الطائراتا فجاءتا أفغانستان دااخل المناطق
إلى فترة بعد انتقل ثم الدراساة عن فانقطع مدرساته

المرحلة, ثم لنفس أخرى مدرساة آخر, وداخل مكان
.. المدرساة هذه على أخرى مرة الدباباتا أجهزتا
- متى الحقيقة - في الطالب يعرف داواليك, فل وهكذا
أماكن في المدارس لتعددا نظرا الولى المرحلة داخل

. مختلفة
حق والمهاجرين الشهداء أبناء من الكثير حرم ولقد

عمر أن ساياف, حيث الشيخ لبن حصل وقد التعليم
الصف يدخل أن داون عاما عشر خمسة تجاوز ولده

. البتدائي الول
عزام, الله عبد الشيخ السالمية المة شهيد رأى لقد
الحركة أبناء من والمربين الدعاة % من09 من أكثر أن

سااحة في وقوداا ساقطوا قد الفغانية السالمية
- إلى الله - رحمه ففطن أفغانستان أرض على الجهادا

. المسألة هذه



التربية مخيماتا الشهيد أقام أفغانستان سااحة فعلى
القتال خناداق مختلفة, حيث مناطق في السالمية

السالم أصول على وتربيتهم المجاهدين لتوجيه
حيث الجبهاتا دااخل في المدارس أنشأ ومنهاجه, كما

أربعمائة حوالي أنشأها التي المدارس هذه عددا بلغ
التي السالمي العون منظمة عليها تشرف مدرساة

هذه إيجاداها, وتكادا في الطولى اليد للشهيد كان
على تعمل التي تكون- الوحيدة -أن السالمية المنظمة

التي الغربية المنظماتا مواجهة في أفغانستان سااحة
. الصليب خدمة على تعمل
يقدموا أن والمربين العلماء واجب من ذلك بعد أليس

الشهداء وأبناء اليتام يعلموا حتى الجهادا سااحة إلى
هذا حقيقة نعلمهم أن علينا واجبا ? أليس والمهاجرين

الجماعة, صلة يعرف ل بعضهم أن وخصوصا الدين
أن فيضطرون يعرفها ل ? بعضهم الجنازة صلة وحتى
عليه, للصلة بعيدة أماكن إلى أحيانا الشهيد ينقلوا
الحنفي المذهب في كما عليه يصلى الشهيد أن حيث

الصليب يسبقكم أن العلماء أيها العار من .أليس
المهاجرين أطفال ليتلقف الصليبية بمؤساساته
! والزندقة الكفر على ويربيهم ويعلمهم والشهداء

 أفغانستان في التعليم
الصليبي والزحف الشيوعي الغزو بين

بعده, نبي ل من على والسلم والصلة وحده الحمدلله
:وبعد
أفغانستان, يستعمر أن النصراني الغرب حاول لقد
الجيوش طريق عن السالمي العالم دايار إساتعمر كما

الفغاني الشعب يفلح, واثبت فلم العسكري والغزو
يذل أن ورفض فطرته وأصالة للسالم إنتمائه المسلم

0 العالمين لرب إل عنقه
سانة الشعب هذا نبض لجس النجليز محاولة فكانت
الى جيشهم من الفا عشر سابعة أداخلوا م, حيث2481

أهدافه, يخدمون العملء, الذين ب أفغانستان, لينص
الحكومة مدارس ويوجدوا التعليم علمنة على ويعملوا

الساتعمار, حتى مناهج وفق الجيال فيها تتربى التي
إسامه  إل السالم من ليعرف ممسوخا جيل يتخرج



ذبحهم أن النتيجة رسامه, فكانت إل القرآن ومن
بالفشل المحاولة هذه وباءتا النعاج ذبح الفغان
. الذريع

جهدتا روسايا, حيث قبل من الخيرة المحاولة كانت ثم
العالم قلب في الحمر السرطان ساريان في

البوابة تمثل التي أفغانستان طريق السالمي, عن
9791 عام القرار السالمي, واتخذ للعلم الشرقية

الروساي, الجيش عسكريا, وداخل أفغانستان لغزو
عام خلل سايقع المسلم البلد هذا أن الروس وظن
إحدى ساتصبح أفغانستان قبضتهم, وأن في واحد

ترزح التي السالمية الولياتا الى تضم التي ولياتها
.السوفيتي الحتلل نير تحت

المجاهدين أن يظن الكافر النصراني الغرب وماكان
الرض, كان وجه على برية قوة أعتى أمام سايصمدون

دام يستنزفون ساوف المجاهدين أن الغرب مخيلة في
أعادا الفغاني السيف إساتنزافا, ولكن الروساي الدب

الخزي أذيال يجر الحمر, فعادا الدب رأس الى الصواب
أثخن حزينا, وقد كسيفا قمقمه الى والعار, عادا

. المجاهدين أقدام بين يسقط كادا أن بعد بالجراح
جهنمية خطة على أقدمت روسايا تنهزم أن وقبل

أفغانستان, اطفال من اللف عشراتا ونقلت فقامت
- تم ) سانواتا01 - 5( من أعمارهم تتراوح والذين
المباداىءالشيوعية, على لتربيتهم روسايا - الى نقلهم

ومنظرين منظمين أفغانستان الى ذلك بعد ليعوداوا
. المور بزمام ويمسكون الشيوعي للحزب

الحيلة على للسالم الكيد أن والغرب الشرق رأى لقد
مواجهة في الصليبية الحروب فشلت أن أنجع, بعد

حليفا النصر المر, وكان باداىء في عسكريا السالم
العسكري الغزو فشل مرة, ولكن كل في للسالم

والكفر اللحادا عالم جعل لفغانستان الخير الروساي
.السالم حرب في أسالوبه من يغير

الى أداى أفغانستان أرض على الجهادا واقع أن وليشك
إنهيار الفغاني, والى الشعب من المليين هجرة

وانقطاع الحربية المعارك شدة نتيجة التعليمية الحركة
. المعلمين عن الرواتب



المؤساساتا تقدمت النساني العمل ساتار وتحت
المؤساساتا هذه الصليب, فأخذتا لخدمة تعمل الغربية

.التعليمية الجوانب في معظمها يعمل التنصيرية
الصليبية المؤساساتا لهذه متفحصة نظرة نظرنا واذا
جوانب مايحمل عشوائيا, بقدر ليس عملها أن نجد

شعاراتا تحت يخفي عمل والتنظيم, وهو الدقة
أجل من والتبشير والتنصير الصليب خدمة النسانية

وتشويه الفغانية السالمية الشخصية معالم طمس
. معالمها

داينه عن يبتعد المسلم الفغاني الشعب يبدأ وبذلك
المر به يصل أن الى رويدا رويدا السالمية وتقاليده
قد الصليب الغربية, فيكون الحضارة ببريق فينخدع

جيوشه به تقوم أن عجزتا الذي الكبير بالدور قام
حلف قواتا به تقوم أن عجزتا قبل, كما من العسكرية

المرة الهزيمة ) بعد الحمر بالجيش ( متمثلة وارساو
. أفغانستان أرض على المجاهدين قبل من ذاقها التي

هذه مع التعامل في والحيطة الحذر من بد فل
ركائزها, وفي احدى نكون وإل الصليبية المؤساساتا

أن السالمي العالم في للمسلمين لينبغي المقابل
أفغانستان دااخل العقيدة في اخوانهم عن يتخلوا

. للكافرين ويسلموهم
! اللئيم المخطط هذا الي المسلمون إنتبه فهل

للتنصير عرضة المسلمين الفغان أبناء وليجعلوا
!! الدين هذا من والخروج

 الجه-ادا واق-ع من عمل-ي دارس

مجاهد الدكتور/ابو بقلم
:بعده لنبي من على والسلم والصلة وحده الحمدلله

هي: أنه الله سابيل في المجاهد يتعلمها خطوة أول إن
البروج ومن الحلم عالم في التحليق من ينزل

و القتل آلم - حيث - يمشي الرض واقع الى العاجية



بطون بين يعيش وهو نظريا تعلمها القتال, وقد
0 الصالح السلف وسايرة النبوية السيرة الكتب, يدرس

الله سابيل في المجاهد أن جليا واضحا لي يبدو والذي
و القضاء - في التوكل - عقيدة التوحيد عقيدة يتلقى
ل بارداة جدلية نظرية بطريقة ل عملية بطريقة القدر
0 البشرية النفس أعماق في احساساها يشعر
القدر, عقيدة و القضاء نصوص من يطالعنا ما وأول
- المحدوداة والنفاس المحدودا الرزق, فالجل و الجل

بدون للعيان واضحة جلية تبرز كانت - ما العقيدة هذه
الكلماتا, واليمان صدق > لنرى < المختبر تدخل أن

تردادا  فعدم0 صدره في النسان يكنه الذي الحقيقي
هو إنما المعركة سااحة الى القدام في المؤمن
لنه اليمان لهذا التطبيقي الحقيقي, والعمل المؤشر

بين يكنها التي العقيدة صدق على يدلنا الذي ما
? . القتال مواطن عن بعيدا المسلم بقي اذا جوانحه

ل أن ذلك بعد يدفعه المخاضة هذه المجاهد ولوج إن
بأم الموتا رأى قد حساب, فهو أي للموتا يحسب
في قرأه الذي فباتا يمت مراتا, ولم عدة عينيه

ول سااعة يستأخرون ل أجلهم جاء ؛فإذا القرآن
يخالطه ل عمليا واقعا لمسه و أحسه يستقدمون« قد

هذه على خوفا يتردادا ول يحجم ل ولريب, فهو شك
الموتة تموتا أن الى النفس بهذه يتوجه بل النفس

0 والبطال الرجال يموتا حيث الصحيحة
في عزام الله عبد الدكتور الشهيد ذكره مما إن

كان أن يوم فلسطين أرض على يجاهد وهو مذكراته
يجلس كان مرو: أنه في المقدس بيت لقاعدة أميرا
فجاءتا المجاهدين بعض ومعه له جكيت على يوم ذاتا

على رؤوساهم فوق وحلقت - للعدو - اسارائيلية طائرة
مكانه من الشيخ قام غابت, وقد ثم شاهق ارتفاع

السودااني عمر, الوزير صالح محمد ليتوضأ, فجاء
المغاور حياة وآثر بقدميه الدنيا وطأ الذي المعروف

بالطائرة الشهيد, واذا الشيخ مكان والخيام, وجلس
عليها فاغارتا القاعدة اكتشفت ثانية, وقد مرة تعودا

شهيدا, وخر قذيفة بشظية صالح محمد فأصيب
انتهى قد يكن لم أجله الشيخ), ولكن (جكيت واحترق

. بعد



الشهيد الشيخ وقف أن يوم أفغانستان أرض وعلى
كابل أبواب وعلى الهندكوش جبال ذرى على مجاهدا
هناك من خرج أفغانستان ساهول وعلى آبادا وجلل
: القائل قال كما ليقول

يوم أو لق----دار يوم    أف-ر الموتا من يومي أي
ق-----دار
المقدور ومن    أرهب-------ه ل لق-دار ي-----وم

الحذر لينجو
الجل, انتهاء فيه له يقدر لم يوم يومين بين فالنسان

الجل إنتهاء له قدر ? ويوم الخوف ولم التردادا فلم
نفسه عن ليدفع والوساائل الساباب من اتخذ فمهما
باذن  إل تموتا أن لنفس كان ؛وما ليستطيع الموتا

. العظيم الله مؤجل«, صدق كتابا الله
الرجولة مواطن الى القدوم فبمجردا الرزق عقيدة أما

المسلم كتفي عن الدنيا طرح يعني والفروساية, إنما
رزق, أو على ليخشى ذلك بعد فيها, فيعودا وزهده
يجلس أن اعتادا فرار كرساي أو بها قلبه تعلق وظيفة

.تحته من يسحب أن يخشى عليه
تعارضت رآها اذا حتى قلبه في وليست بيده فالدنيا

جهاداه طريق في عثرة حجر وقفت عقيدته, أو مع
سايدنا على وسالم الله تردادا, وصلى داون بعيدا القاها
. وسالم وصحبه آله وعلى محمد

 الجهادا واقع من عملي دارس 
 مجاهد ابو بقلم: الدكتور

بعده لنبي من على والسلم والصلة وحده الحمدلله
:.. وبعد

تظهر والرزق, إنما الجل عقيدة أن نا بي وأن سابق
تكنه الكلماتا, وما صدق عن للتعبير ووضوح بجلء

مواطن (في العملي الواقع خلل من البشرية النفس
.942/ الرض) البقرة طواغيت مع والمواجهة القتال

فئة من عزوجل: ؛كم الله قول في هذا نجد أننا كما
أن يمكن الله«, كيف بإذن كثيرة فئة غلبت قليلة
تغلب القليلة المؤمنة الفئة - أن - حقيقة نعرف

من  إل الكثيرة الكافرة الفئة وثباتها وصبرها بايمانها
. الدين يوم والى الدين هذا اعداء مع المواجهة خلل
عهد في عمليا النص هذا ترجمة ظهرتا .. لقد نعم

في للكافرين المؤمنة العصبة مواجهة خلل من النبوة



عبر المشاهد ... وبقية وحنين والخندق بدر غزوة
القلة انتصرتا كيف الطويل, رأينا السالم تاريخ

على اليمان الكافرة, وانتصر الكثرة على المؤمنة
. الله بإذن والعتادا العددا
وساقوط المسلمين أيدي من الندلس ضياع بعد لكن

اليهودا بإيدي فلسطين وساقوط م4291 عام الخلفة
; وشهواتها الدنيا الى المسلمين ركون من وماتبعه

الموتا), وكراهية الدنيا (حب الوهن المة هذه أصاب
وكراهية الدنيا (حب ص النبي فسره كما رواية وفي

ربهم مع يتعاملون المسلمون القتال), فأصبح
الله مع يتعاملون ماداية, أصبحوا وأرقام بحساباتا

الطوية, واخلص الصاداقة بالنية والدهاء, وليس بالمكر
ذل عليهم الله أعداءهم, وسالط قبل من فهزموا
يجثم اليأس باتا .. لقد داينهم الى يرجعوا حتى لينزعه

مزعزعا إيمانهم طحنا, وباتا يطحنهم صدورهم على
تسقط السالم دايار للمسلمين: إن قيل مخلخل, لقد

القصى وضاع فلسطين الخرى, ساقطت بعد واحدة
رب مع يتعاملون ? فقالوا: وهم تنتظرون فماذا

العظميين القوتين ترون ! أما ماداية بإرقام العالمين
? الطلسي شمال وحلف وارساو حلف
في معادالتهم أن للمسلمين يبين أن العزة رب فأرادا
يقيسون التي الموازين صحيحة, وأن غير المور هذه
حساباتا هي إنما بها يحسبون التي والحساباتا بها

التي السالمية العقيدة موازين عن بعيدة بحتة ماداية
الله يرث أن والى الكريم كتابه في العالمين رب أنزلها
واقعا لنا يسوق العزة برب . واذا عليها ومن الرض

قليلة فئة من القرانية: ؛كم للية حيا عمليا, ومثال
على الجهادا باب الله الله«, فتح بإذن كثيرة فئة غلبت
ليوجد بأنه المسلمون ظن أن .. بعد أفغانستان أرض
(روسايا القوتين هاتين ساوى الرض وجه على

) .وأمريكا
على السالمية للمة مثال يسوق أن عزوجل الله أرادا
أعزل .. شعب آخرين قوما لدينه ض الرض, فقي وجه

اليمان ساوى .. ليملك الحديثة السالحة كل من مجردا
قوة أعتى أمام صدره, يقف في ه يكن الذي الفطري

القوتين إحدى الرض, ويتحدى وجه على برية
. ليمتلكون ما تمتلك (روسايا) التي العظميين



القوى كل من المجردا العزل المؤمن الشعب هذا
القوة تعتبر والتي العقيدة سالح من  إل الماداية

قوة افتقد إذا المغلوب بها يعتصم التي الوحيدة
- إيمان ربه الى العزل الشعب هذا . فلجأ السلح
للمسلمين حيا مثال ليكون منكسرة - بقلوب الواثق

أرض على العملية الواقعية النتيجة ليروا الرض في
(المجاهدون) على المؤمنة القلة مواجهة في الواقع

(روسايا), تلك الملحدة الكثرة ضد أفغانستان أرض
الذي البعبع المسلمين, ذلك أرعبت طالما التي القوة
. مضاجعهم أقض

وبين الناشئة المؤمنة القوة بين المواجهة إل وماهي
ضرباتا تحت يترنح بدأ حتى الروساي الدب ذلك

التاريخ عرفها هزيمة شر روسايا وهزمت المجاهدين
. المصطنعة الهالة والحديث, وساقطت القديم

ذلك, غير ارادا الطلسي)فقد شمال (حلف الغرب أما
انظار في أسادا الساد يبقى أن قصدتا أمريكا ان

تقزم المعمورة, ولكن فوق يعيشون الذين المسلمين
. القليلة المؤمنة الفئة أمام فأر الى الساد

الماردا ; هذا الن والغرب الشرق يخيف الذي إن
صفد أن بعد الحديدي قفصه من انطلق الذي العملق

أن الزمن, يريدون من رداحا الحديدية بالسلسال
مرة بالسلسال قمقمه, وتوثيقه الى أخرى مرة يعيدوه
. أخرى
التي والساتشهادا الجهادا روح تمويت يريدون إنهم

أن أوشكت أن بعد المة هذه وداماء عروق في سارتا
التي السالم داولة قيام وهو السامى هدفها إلى تصل
. مكان كل من المسلمون إليها يحن

- هذا - الن مكان كل في الله أعداء يخيف الذي إن
الذي المخاض هذا عن سايتمخض الذي الجديد المولودا
والساتشهادا) الجهادا (أرض أفغانستان أرض تشهده
مشاكل جميع حل إلى الله بإذن سايؤداي والذي

من والرض القصى الرض, ويطهر في المسلمين
. والكافرين الملحدين ورجس دانس

يشاء من الله, ينصر بنصر المؤمنون يفرح ويومئذ(
) .الرحيم العزيز وهو



 الجهادا واقع من عملي دارس
مجاهد أبو الدكتور بقلم

بعده لنبي من على والسلم والصلة وحده لله الحمد
:وبعد
السالمية, وتجزأتها المة تفتيت على الساتعمار عمد
واحدا, وبعد جسدا كانت أن إقليمية, بعد داويلتا إلي
لقوله مصداقا الناس داون من واحدة أمة كانت أن

ربكم وأنا واحدة أمة أمتكم هذه (وان تعالى
) .فاعبدون

واحدة, أمة السالمية المة تكون الصل: أن هو هذا
في المؤمنين ص: (مثل النبي قال كما واحدا وجسدا
إذا الواحد الجسد كمثل وتعاطفهم وتراحمهم تواداهم
بالحمى الجسد ساائر له تداعى عضو منه إشتكى
) .والسهر
الكفر قوى كذلك, كانت السالمية المة كانت وعندما

هذا لتفتيت حساب, فخططوا ألف لها تهابها, وتحسب
المة هذه إربا, فعاداتا إربا وتمزيقه الواحد الجسد
أحد, بها والكلمة, ليأبه الجمع ومفرقة مشتتة

تباع الرقيق قافلة ذيل في إليها, وأصبحت وليلتفت
. وتشترى

القومية الزمن, أصبحت من الحقبة هذه وفي
السالمي, العالم أجزاء على تسيطر السالمية
مثل, أصبح الشام بلدا في يعيش الذي فالمسلم

هذه على معه يعيش لمن وعطائه ومحبته إسالمه
الواحد البلد في يعيش الذي المسلم الرض, حتى

وولءه محبته المسلم يقدم قوميا, حيث إسالمه أصبح
ولو آخر بلد في يعيش مسلم على بلده أهل من لواحد

.  للسالم إلتزاما منه أكثر هذا كان
أفغانستان, أرض علي الجهادا باب الله فتح أن وبعد
المدوية صرخته عزام عبدالله الشهيد صرخأ أن وبعد
وجدنا الجهادا أرض إلى للنفير السالمي العالم في

من المسلم الشباب مئاتا قدوم في الملموس أثرها
والسوداان واليمن الشام وبلدا العربية الجزيرة

العربي, ليتجمع العالم وبقية الكنانة وأرض والجزائر
تألم واحد, إذا جسد في المفرق الممزق الجسد ذلك
. الجسد هذا أعضاء بقية تألمت عضو منه



وهو السالمية المة شهيد قاله الذي الكلم أجمل وما
:المعنى هذا عن يعبر

عينها فأحد كل إل لتشتغل واحد جسد المسلمة ؛المة
وأي رجلها وخامس يدها ورابع قلبها وثالث أذنها وأخر
في المة تنتقص إنما يفقد الشلء من شلو أو عضو

اللباب ذوي ..... إن وتضحيتها وبذلها وعطائها إنتاجها
مجتمعهم خلل من إل السالم إلى ينظرون ل الضيقة

لعمر القليلة, وهذا مجموعتهم خلل من الصغير, إل
بالنسان بالنسان, ضرر بالسالم, وضرر ضرر الله

.... فاذا يده إصبع عن بعيد رجله إصبع أن يظن الذي
رجلك إصبع وقطعت ماضيا سايفا أو حاداا ساكينا اخذتا
جزءا تقطع انما اليد إصبع عن بعيد الرجل إصبع ; لن

كيانا أشلئك, وتبعد من شلوا اجزاءك, وتنفي من
والضراء السراء في تفيدك ; هذه جوارحك من وجارحا

قطعت عنها, فاذا لتستغني والرخاء الشدة أيام في
هذا من جسمك تغزو واللم الجراثيم تبدأ الرجل إصبع
....«. محميا ثغرا كان الذي الجزء

- أن - جاهدا الن والغرب الشرق إليه يسعى الذي إن
مقطع ساابقا, يعيده عليه ماكان إلى الجسد هذا يعيد

.واحدا جسدا تحول أن الوصال, بعد
القومية عنصر يحرك أن الن يحاول الكفر وعالم

السالمي الجسد تمزيق إعاداة جديد, إن من السالمية
من السالمية, وليس المة صالح في ليس الواحد
هو بل أفغانستان أرض على السالمي الجهادا صالح

وابتلعه المبارك الجهادا هذا على لللتفاف محاولة
الجسد لن السالمي العالم له ليتألم حتى بصمت
عن أعضاءه وأبعدتا جديد من وفرق مزق إذا الواحد
لتتألم الرأس ضرب إذا ذلك بعد البعض, سايعودا بعضها

.  داواليك وهكذا اليد تتألم ل الرجل ضربت اليد, واذا
أرض على الجهادا لضرب والغرب الشرق تحرك فما

المسلمين لن ... وإل خبيث بقصد إل أفغانستان
- إذا مرحليا - ولو الواحد الجسد ذلك يشكلون أصبحوا
بالحمى الجسد ساائر له تداعى عضو منه اشتكى
.والسهر

للمسلمين الدرس هذا أعطى قد تعالى الله فان لذا
وجه علي الرض, وللمجاهدين أرجاء شتى في

صفوفهم, وجمعوا كلمتهم وحدوا إذا الخصوص,أنهم



تستطيع لن بعضا, فانه بعضه يشد كالبنيان وأصبحوا
وجههم في تقف - أن عظمت - مهما الرض في قوة

أنت إل إله ل أن أ؛شهد وبحمدك اللهم .     وسابحانك
اليك وأتوب أساتغفرك

 الجهادا واقع من عملي دارس
 مجاهد /أبو الدكتور بقلم
انتصر قد الحديد أن السالم تاريخ في لنعرف نحن
علماء ممايذكره العكس, إن على بل اليمان على

له صنع الذي الرتا بن خباب الصحابي قصة السيرة
حديدية سالسال سايوفا منه يصنع كان الحديد, الذي من

حديد, بعد من بقرص يؤتى ورجليه, ثم يديه بها يقيد
ويوضع الحمرار دارجة الى ليصل النار في يوضع أن

صمد ذلك اللم, ومع شدة من يتلوى رأساه, وهو على
في المحمى الحديد على اليمان عقيدته, وانتصر على

الله رضوان الصحابة بها مر الصمودا, التي مرحلة
.عليهم

جميع في الحديد على إنتصر قد اليمان أن كما
,الكفر مع المواجهة تحصل كانت عندما المراحل

- الحمراء الشيوعية تاريخ نستقرأ أن أردانا وأذا 
ومبادائها قواعدها تطبيق على تعتمد أنها الساودا- نجد

الشعوب يجبرون كانوا والنار, وقد الحديد بواساطة
والنار بالحديد الخربة العقيدةالزائفة هذه إعنتاق على

.
- الخيرة العقودا - طيلة روسايا فعلت كيف نرى لهذا
الحتلل تحت ترزح التي السالمية الولياتا في

الشعائر مزاولة من المسلمين منعت السوفيتي, كيف
الكريم القرآن من نسخة إقتناء حتى ?, بل التعبدية

بالسجن مرتكبها يعاقب القانون في جريمة يعد كان
البلدان بعض في المر وصل سانتين, بل لمدة

تغيير على المسلمين إجبار الى الشيوعية الشرقية
باءتا المحاولتا هذه السالمية, ولكن اسامائهم
الم الشيوعية وقفت كيف ندرك الذريع.كذلك بالفشل

أن أراداتا التي تشيكوسالوفاكيا وجه ( روسايا) في



التي الشيوعية الفكار وتلفظ تتقيأ القيودا, وأن تحطم
? البشرية الفطرة تناقض

الدباباتا مئاتا وأنزلت ?قامت روسايا فعلت ماذا
تشيكوسالوفاكيا أراضي الى الطائراتا بواساطة
نومهم من الناس اساتيقظ التراجع, لقد على واجبرتها

لهم روسايا, وليس قبل من أحتل قد بلدهم أن ليروا
ما وتقيئوا الشيوعية لفظوا أنهم ساوى جريمة من

!!. السوية فطرتهم صادام
أفغانستان, لما في الخيرة روسايا محاولة كذلك

سانة والشيوعي السالمي التيار بين المواجهة حصلت
تهتز بدأتا قد الشيوعية أن روسايا وشعرتا م5791

أسالحتها واداخلت روسايا قامت أفغانستان أرض على
كل على حديد من بيد والنار) للضرب ( الحديد الثقيلة

. طريقها في عثرة حجر يقف أن نفسه له تسول من
ساائغة لقمة ساتقع أفغانستان أن تظن روسايا كانت 

في ماحصل واحد, وأن عام خلل فمها في
. أفغانستان أرض على سايحصل تشيكوسالوفاكيا

اليمان العشرين, أن القرن في يصدق أحد يكد لم
على ساينتصر الله باذن اليمان الحديد, وأن من أقوى

كيف أعينهم بأم الناس رأى السوفيتي, لقد الحديد
النفاثة والطائراتا المصفحة الدباباتا حديد تحول

الفقراء عنها ممزقة, يبحث قطع الى الروساية
الطعام من اليومية حاجاتهم بها ويشترون يبيعونها

. والشراب
السوفيتي مجلس في واعلنت روسايا هزمت لقد نعم

.... وانتصر أخرى مرة تتكرر لن الغلطة هذه أن العلى
الشارة يجدر السوفيتي, ومما الحديد على اليمان

تترك السالمية العقيدة < أن المقام هذا في اليه
إكراه بدون العقيدة هذه إعتناق على للفرادا الحرية

الغي من الرشد تبين قد الدين في إكراه ( ل اجبار ول
ليزيل الكلمة يرافق الذي السيف من لبد ), ولكن
.العقباتا

شيئا, يساوون ل وشوكة جهادا بدون المسلمين إن
الى ليبلغها الله داعوة يحمل مسلم كل والصل: أن

الله سابيل في مجاهدا يكون أن لبد الناس, والداعية
فهو الحسام الخرى باليد ويحمل بيد القرآن يحمل
عامر بن ربعي فعل من مانفهمه ودااعية, وهذا مجاهد



ومعه فرساه بعنان يمسك وهو رساتم على داخل عندما
يخرقها النمارق على يمشي وسايفه, وهو ترساه

هذه الى بكم جاء ماالذي رساتم ساأله برمحه, وقد
:الذهب بماء يسطر الذي جوابه ? فكان البلدا

عباداة الى العبادا عباداة من شاء من لنخرج ابتعثنا الله(
والخرة الدنيا ساعة الى الدنيا ضيق وحده, ومن الله

)).السالم عدل الى الدايان جور ومن
في قيمة لها ليكون جهادا بدون بالكلمة الدعوة إن

مستباحة ضعيفة موتورة تبقى الناس, بل انظار
التياراتا أمام السالمية العقيدة مستقبل الحمى, وإن

التياراتا أمام ماضيها مثل سايكون للسالم المخالفة
أن واحد بشرط داائما اليمان حليف السابقة, فالنصر

وبالقوة العالمين برب موصول اليمان هذا يكون
اللهم .وسابحانك تغلب ول لتقهر التي العظمى
اليك وأتوب اساتغفرك أنت  إل اله ل أن أشهد وبحمدك

.
 

 الجهادا واقع من عملي دارس
مجاهد بقلم: الدكتور/ أبو

بعده لنبي من على والسلم والصلة وحده لله الحمد
:. وبعد

سااعة ينتظر بالعدام, وهو عليه حكم إنسانا أن لو
? .... حاله يكون ماذا التنفيذ, ترى

والشهواتا اللذاتا من النسان لهذا قدمت فمهما
وعيشه لذته سايلقيه ما عليه ولكدر عنها لنصرف

الروح - نزع النزع بألم ? وكيف الموتا بسكراتا فكيف
?  والنامل والقصب العصب بين من

نشطا) والناشطاتا غرقا (والنازعاتا تعالى قال
.2-1/ النازعاتا

فاساتغرق الروح بنفس نزل مؤلم عن والنزع: عبارة(
الروح أجزاء من جزء يبق لم حتى اجزائه جميع

. وألم اللم به حل وقد إل البدن اعماق في المنتشر
اجزائه, جميع ويستغرق الروح نفس على يهجم النزع
العروق, من عرق كل من المجذوب المنزوع فانه

من مفصل و الجزاء من العصاب, وجزء من وعصب



الى الفرق من وبشرة شعرة كل أصل المفاصل, ومن
. القدم

ونشربالمناشير بالسيف ضرب من لشد الموتا إن
يؤلم إنما بالسيف البدن قطع لن بالمقاريض وقرض
نفس المباشر المتناول كان إذا فكيف بالروح لتعلقه

 4/164 الدين علوم احياء الروح) ? انظر
على يموتون ممن الناس بعض نزاع شهدنا ولقد

وهو الرض عن يرتفع كان كيف فرأيناه فراشهم
له الملئكة تربيط الدنيا, ولكن بحبال يتعلق أن يحاول
. الموتا من فراره داون يحول
القتال على يحض طالب أبي ابن علي كان ولهذا

للف بيده نفسي والذي تموتوا تقتلوا لم ويقول:(إن
) .فراشي على موتا من على أهون بالسيف ضربة
وغصته الموتا ذكر ص الله رساول أن الحسن وعن

:فقال وألمه
الدنيا أبي ابن بالسيف) أخرجه ضربة ثلثمائة قدر هو(

. ثقاتا ورجاله مرسال
ممن هذا ? أين الجهادا سااحاتا في يموتا ممن هذا أين

الروح لنزع ألما ليجد فانه تعالى الله سابيل في يقتل
والنسائي والترمذي أحمد المام روى كما القتل أو

:قال ص النبي أن حسن بسند
مس من أحدكم يجد كما إل القتل من الشهيد مايجد(

) القرصة
للنسان الذبابة أو النحلة قرصة كانت والقرصة: ساواء

بابهامه يقبض أن وهو لنفسه النسان من القرصة أو
كما مؤلما شديدا قبضا جسمه من جزء على وسابابته

يموتا من يلقيه بما ليقاس هذا فان اللغة علماء ذكر
. النزع ألم من فراشه على

هذا في عزام عبدالله الدكتور الشهيد يذكره مما إن
من الكرداي خالد مع هذا (رأينا يقول حيث المقام
قدمه, طارتا به اللغم إنفجر عندما المنورة المدينة

جروحا (أمعاؤه) وجرح اقتابه واندلقت بطنه وانبقرتا
ص-- ال---داك--تا-ور فجاء يده ظهر في بسيطة

أقتابه يلم - وبدأ الله - رحمه الليبي ال--------ح
خالد له فقال صالح الدكتور وبكى بطنه إلى ويعيدها

في بسيطة جروح ? هي ياداكتور تبكي الكرداي: لماذا



ولم الله ولقى سااعتين يحدثهم يدي, وبقي ظهر
) .مفتوحه وبطنه قطعت قد قدمه أن يشعر
القتل ألم ومن النزع ألم من معافى الشهيد كان فاذا

مس من أحدنا يشعر كما إل روحه بخروج وليشعر
في ميتته تكون أن منا واحد كل فليحرص القرصة

على حقا كان الله سابيل في قتل الله, فمن سابيل
. الجنة يدخله أن الله

: قال ص النبي أن صحيح بسند أحمد المام روى
بطريق له .... قعد باطرقه آدام لبن قعد الشيطان إن(

فتقاتل والمال النفس جهد فهو تجاهد فقال الجهادا
فجاهد, فعصاه المال ويقسم المرأة فتنكح فتقتل

ومن الجنة يدخله أن الله على حقا كان ذلك فعل فمن
). الجنة يدخله أن الله على حقا كان قتل

أنت إل إله ل أن أشهد وبحمدك اللهم وسابحانك 
. اليك وأتوب اساتغفرك

 الجهادا واقع من
الدكتور/ أبومجاهد بقلم

عبدالله الدكتور اساتشهادا بعد الخوة بعض ساألني
في عالم عن - قائل: ألتخبرني الله - رحمه عزام
على العلم وأتلقى إليه أذهب أن يمكن الجهادا سااحة

! مقنعا جوابا أجدله لعلي ويسارا يمينا ? فتلفت يديه
العلماء يسمع !! ألم الله سابحان نفسي في فقلت
الصلة عليه الرساول سائل عندما ص النبي قول

وعقر دامه أهريق ? قال: من أفضل القتل والسلم:أي
. ثقاتا ورجاله أحمد الله)) ? رواه سابيل في جواداه

سابيل في القتل أعظم أن على داللة فيه الحديث هذا
قوائم القتل, وقطعت عن كناية دامه أريق من هو الله

في وماله نفسه قدم المجاهد بالسيف, لن جواداه
.  بشئ الدنيا من يرجع ولم الله سابيل

وذلك الليمة القصة تلك أساتعيد وأنا قليل توقفت لقد
الجهادا) ... عملق اغتيال (مؤامرة الجلل الحدث
! لقد الله سابحان قلت الحديث هذا قرأتا وعندما



الشهيد, كان الشيخ على الشريف الحديث هذا انطبق
اليوم, حيث ذلك في إل المجاهدين سايارة يركب داائما
المجاهدين, فارس حذيفة, ليترجل ولده سايارة ركب

تفجيرية بعملية السيارة فتدمر جواداه قوائم وتقطع
الجهادا . هذا والمة الجهادا أعداء لها خطط إجرامية

. مضاجعهم ويقض يخيفهم الذي
السيارة, حتى هذه في يرافقه لم الخاص ساائقه حتى 

صحبه (بل اليوم ذلك في فيها معه يكن لم حارساه
إلى الشهيد الشيخ وابراهيم) ليذهب محمد كبده فلذتا

أن بعد بشيء الدنيا من يرجع مرضيا, ولم راضيا ربه
.  جواداه وعقر دامه اهريق

أعداء على اساتشهاداه, أشد بعد الشيخ صمت رأيت لقد
من لتعجب أظهرنا, وانك بين وجوداه المة, من هذه

لتزال خليجية, وهي داولة في المخابراتا أجهزة بعض
يقول وهو بالشهيد صلته بحجة فلسطينيا شابا تطاردا

!!? . شهيدا ربه إلى مضى قد رجل عن تسألونني لهم
أحد في المن أجهزة ; ذهاب ذلك من والداهى

الشهيد الشيخ وصية مصادارة الى العربية المطاراتا
صادار (الذي الله سابيل عن الصادا لهذا الله فكان

اليوم, حيث نفس في جزائه فلقى الوصية) بالمرصادا
جنس من فورا, فالجزاء وماتا سايارته به تدهورتا

.  العمل
أجفانهم, عليهم يؤرق الجهادا, ليزال فارس شبح إن

غيب الشيخ, وإن أن اليقين - علم - الن يعلمون وهم
خلفه الذي الجهاداي بفكره حيا ليزال فهو جسده

. للجيال
إلى وينزلون جياداه صهوة يمتطون الذي العلماء أين

في ص النبي قول ويقرأو يسمعوا ? ألم الميدان
رضي الخدري ساعيد أبي عن مسلم رواه الذي الحديث

عيله الله صلى الله رساول رجل قال: (أتى عنه الله
يجاهد مؤمن ? قال أفضل الناس وسالم: فقال: أي

( برقم مسلم الله) رواه سابيل في وماله بنفسه
) .0661( برقم ) والترمذي8881

في الله سابيل في أحدكم مقام أن يعلموا ألم
من الساخنة المناطق في أفغانستان, أو أو فلسطين

بين القتال فيها يجري التي السالمي العالم
من أفضل ناقتك فوق أنت والكفار, و المسلمين



حياتك) ? كما طيلة (أي عاما سابعين بيتك في عباداتك
هريرة أبي عن الترمذي رواه الذي الحديث في جاء

رساول أصحاب من رجل   قال: ((مر عنه الله رضي
فاعجبته عذبة ماء من عيينة فيه بشعب ص الله

ولن الشعب هذا في فاقمت الناس فقال:لواعتزلت
لرساول ذلك فذكر ص الله رساول اساتأذن حتى أفعل

مقام فان فقال: (لتفعل والسلم الصلة عليه الله
بيته في صلته من أفضل الله سابيل في أحدكم
الجنة ويدخلكم لكم الله يغفر أن ألتحبون عاما سابعين
فوق الله سابيل في قاتل من الله سابيل في ? أغزوا

( برقم الترمذي رواه الحديث الجنة) هذا له وجبت ناقة
.  الحاكم وصححه حسن ) وقال: حديث0561

أنت إل إله ل أن أشهد وبحمدك اللهم وسابحانك
. اليك واتوب اساتغفرك

 

 ال-ج-ه-ادا واق-ع م--ن
مجاهد الدكتور/ أبو بقلم
الول النصف في بيشاور في الخوة بعض مع كنت
الجلسة هذه أن أحدهم: لو فقال العام هذا رمضان من

البيت حول والحرم, والطواف زمزم الكعبة, حيث حول
التعجب وجهه قسماتا على ظهر - وقد فأجبته العتيق

من أعظم على أدالك له: هل !! - قلت والساتغراب
هناك المر: ليس له موضحا . فقلت ? قال:نعم ذلك

ساوى الله سابيل في والرباط الجهادا من أفضل عباداة
إلى عندي, إسامع من ليس ; وهذا فقط بالله اليمان

حيث عنه الله رضي ذر لبي يقول وهو ص النبي قول
? قال أفضل العمل أي الله يارساول قال:؛قلت

( برقم مسلم سابيله« رواه في والجهادا بالله اليمان
48. (

الله, سابيل في بالجهادا مقرونا ذكر قد الحج كان وان
يقول تعالى والله فيه لشوكة جهادا الحج أن ال

) .7( لكم) النفال تكون الشوكة ذاتا غير أن (وتوداون
ولإعتكاف ولقيام صيام كثرة والرباط الجهادا ليعدل

ص الله رساول حديث هذا على دال المساجد, وقد في
عمل على دالني الله فقال: يارساول رجل جاءه عندما



إذا تستطيع هل ؛ قال ? قال: ؛لأجده« ثم الجهادا يعدل
وتصوم ولتفتر فتقوم مسجدك تدخل أن المجاهد خرج

البخاري ?« رواه ذلك يستطيع ? فقال: ومن ولتفطر
) .8781( آخربرقم بلفظ  ومسلم6/3

مكان - أفضل الحرام المسجد في العتكاف حتى 
كما الله سابيل في الجهادا - ليعدل الرض وجه على
بشير بن النعمان عن مسلم رواه الذي الحديث في جاء

رجل: فقال ص الله رساول منبر عند قال: كنت
أساقي أن إل السالم بعد عمل لأعمل أن ماأبالي

.  الحاج
أن إل السالم بعد عمل أعمل ل أن آخر: ماأبالي وقال

. الحرام المسجد عمر أ
قلتم مما أفضل الله سابيل في آخر:الجهادا وقال

منبر عند أصواتكم وقال: لترفعوا عمر فزجرهم
صليت إذا ولكن الجمعة يوم وهو ص الله رساول
الله فانزل فيه أختلفتم فيما فاساتفتيته داخلت الجمعة

الحرام المسجد وعمارة الحاج ساقاية عزوجل:(أجعلتم
الله سابيل في وجاهد الخر واليوم بالله آمن كمن

).91( التوبة الله) ساورة عند ليستوون
المساجد في العتكاف الرض في المسلمون دارج وقد
طيب شيء وهذا رمضان من الواخر العشر في

هذا يكون أن بكثير هذا من أعظم وحسن, ولكن
. البطال مقارعة حيث القتال مياداين في العتكاف
المساجد, العتكاف في العتكاف يعدل أن وليمكن

العالم في الرباط وأماكن القتال سااحاتا في
. السالمي

سابيل في سااعة (موقف الصحيح الحديث في ثبت وقد
الساودا) انظر الحجر عند القدر ليلة قيام من خير الله

)8601( برقم لللباني الصحيحة السلسلة
عن عثمان عن ماجة إبن رواه الذي الحديث وفي

الله سابيل في ليلة رابط قال: (من أنه ص الله رساول
السيوطي وقيامها) صححه صيامها ليلة كألف له كانت

. الصغير الجامع في
القتال, مواطن في الرباط يكون الرباط:حيث وأماكن

النفس على العداء من الخوف حيث الثغور وملزمة
أعداء بها يتربص التي الماكن والمال, في والهل
فلسطين ; في الدوائر والمسلمين السالم



السالمي العالم في الساخنة وافغانستان, والمناطق
.

في والساتجمام الراحة حيث يعيشون الذين أما
يقيمون الذين الرباط, أما أماكن عن البعيدة المواطن

أجل ومن لوظيفتهم ويعيشون المنة المناطق في
عليهم ينطبق أن نخشى وزراعتهم, هؤلء تجارتهم
الحديث في جاء كما البقر أذناب تبعوا بأنهم الحديث

عنه: أن الله رضي عمر ابن عن أحمد المام رواه الذي
والدرهم بالدينار الناس ضن قال: (إذا ص الله رساول

في الجهادا وتركوا البقر أذناب وتبعوا بالعينة وتبايعوا
حتى عنهم ليرفعه ذل عليهم الله أداخل الله سابيل

) داينهم يراجعوا
سابيل في الرباط أحادايث أراجع وأنا نفسي في قلت 

- السالمية المة بشهيد رنا ذك المر هذا   الله, إن
الواخر العشر يحيي كان الذي عزام عبدالله الدكتور

- سانة الرباط القتال, واماكن مواطن في رمضان من
العام في إعتكف - بل النزال مياداين في العتكاف
جلل أبواب على رمضان من الخير النصف الماضي

الصفوف في معتكفا رمضان بقية آبادا, وأمضى
 المعركة أرض من المامية

حسنة سانة السالم في سان ومن حسنة نة س فهذه
.       القيامة يوم إلى بها عمل من وأجر أجرها له كان

ال إله ل أن أشهد وبحمدك اللهم وسابحانك               
 اليك وأتوب أساتغفرك أنت

 الجه---ادا واق---ع م--ن.
 مجاهد / ابو الدكتور بقلم

علينا قالت: أخذ عنها الله رضي نسيبة عطية أم عن
البخاري ) رواه ننوح ل أن البيعة عند ص الله رساول

).639( برقم , ومسلم3/141 صحيحه في
أمثال لنا تخرج أن عقمت قد المة هذه أن أظن كنت

نساء من رأيت الزور, لكني بنت وخولة الخنساء
الفريدة, النماذج هذه مثل يعيد من العشرين القرن
عزام, تفقد عبدالله الشهيد زوجة محمد أم أمثال رأيت
وفلذتا زوجها عليها الناس أعز من ثلثة واحد يوم في



سابيل في ذلك )واحتسبت وابراهيم ( محمد كبدها
ماذا  متحيرا كنت إني هو إل إله ل الذي الله, والله

نظرة للقاء عليهم داخولها في طلبها إزاء نفعل
مثل إمرأة تتحمل أن يمكن الخيرة, قلت: كيف الودااع

الله أن أيقنت ? ولكن لهم رؤيتها عند الموقف هذا
اساتصغرتا البلء, لقد قدر على الصبر ينزل تعالى
. لهم رؤيتها عند موقفها حيال نفس
ساي الشيخ بيت الى وصلنا وحينما محمد:؛ أم تقول

أسارة ثلثة عليهم, وجدتا الخيرة نظرتنا لنلقي اف
أمامي يقف حذيفة الوساط ولدي وجدتا مغطاة, ثم

( محمد الكبر وولدي لزوجي السارة أن فأيقنت
فدخلت )سانة61( ابراهيم الثالث وولدي )سانة12

أل الله بيتي, وعاهدتا الى عدتا ثم ووداعتهم عليهم
قائل: اساتشهاداه, ساألني قبل زوجي عليهم, لن أبكي
لصبرن ? فقلت الشهاداة الله إذارزقني ساتفعلين ماذا

له أوفي أن  علي  حقا الله, وكان شاء إن واحتسبن
حتى والثباتا الصبر يرزقني أن الله بوعدي, وأساأل

العددا المجتمع مجلة في مقابلة «.من النهاية
.م0991/يناير2 /تاريخ849
التي الحداث خلل من العملية السالمية التربية إنها

أمثال لنا ليخرج لينضب  معينا المة هذه من تجعل
وقدوة  نبراساا الصالحة, لتكون المجاهدة المرأة هذه

. الزمان هذا في العالمين لنساء
العلى المثل تضرب الشهيد, لزالت زوجة أن شك ل

في النساء صفوف مقدمة في المة, فهي هذه لنساء
النسائية اللجنة برئاساة تقوم الجهادا, وهي سااحة

الجهادا, في خدمة في عظيم بدور تقوم التي العربية
 واليتام الشهداء أسار رعاية و والتطبيب التعليم مجال

سااحاتا في وبارز عظيم داور السالم في للمرأة إن
عن البخاري رواه فيما ص النبي عن ثبت الجهادا, وقد

مع نغزوا قالت: كنا عنها الله رضي معوذ بنت يع الرب
الجرحى ونردا ونخدمهم القوم نسقي ص النبي

«.المدينة الى والقتلى
اشتراك حكم عزام: في عبدالله الدكتور الشهيد يقول

أمر الجهادا في النساء ( إشتراك الجهادا في المرأة
الشروط مراعاة من لبد الشريعة, ولكن في واردا

الختلط, وأمن المحرم, وعدم الشرعية: كوجودا



الرجال بها ليقوم التي الضرورية الحاجة الفتنة, وعند
يقمن الخلفية الخطوط في  يكن أن للنساء ...فيمكن
العمال من وغيرها والتمريض الطبخ بعملياتا

فهو المسألة هذه في الباب فتح النسائية, واما
),  عظيمة مفسدة

الفغانية المرأة داور أنسى فل أنسى كنت وان
موقف هزني أفغانستان, وكم جهادا في المسلمة

قرية في أفغانستان شمال في الفغانية المرأة
:عزام عبدالله السالمية المة شهيد (خانيز), يقول

بقرية فمررنا ورخا بازارك بين طريقنا في كنا( 
قائل: القرية الى مسعودا أحمد ( خانيز) فأشار إسامها

سانة واولداها هي تخدمنا إمرأة القرية هذه في كان
إبنها ساواها, وكان القرية في يكن م, ولم2891

اشتد إذا لشجاعتها, فكنا نعجب كنا معنا, ولقد  مجاهدا
القتال كان تختفي, وقد تكن نختبىء, ولم القصف

منا, فكانت قريبة القوة العام, وكانت هذا في  شديدا
إبنها, به يأتينا ثم الطعام الخبز, وتطهي تخبز المرأة
حممها, والمدفعية تمطرنا السماء بدأتا مرة وذاتا

التفرق فأردانا غرفة في نيرانها, وكنا بشواظ تصلينا
لن وتقول: لتخرجوا بالباب تقف بالمرأة واذا

.تؤذيكم قد كثيرة الشظايا
والطبخ, الخبز في تساعدها الشابة إبنتها وكانت

بغطاء فغطتها قتيلة فأرداتها قذيفة فأصابتها
كذلك زوجها عملها, واساتشهد في المرأة واساتمرتا

... وحزن المنية عاجلته ثم المجاهد ابنها إل يبق ولم
لتعزيتها فجئنا إبنها لفقدان  جميعا المجاهدون

اليكم يوصل من لفقدان حزني كان فقالت: لقد
فإني كبدي, ولذا فلذة فقدي من أكثر طعامكم
خبزكم طعامكم, وأخبز لكم أطهي اليوم من  واعتبارا

مسعودا: بانفسكم, قال لتحملوه تأتون وأنتم واداعه
الي هاجرتا ولعلها أجدها فلم المرأة افتقدتا وقد

ليادايها لجزيها مكانها عرفت لو وبنفسي كابل
).علينا البيضاء

فقلت واكبار إجلل وقفة الموقف هذا إزاء وقفت لقد
الصحابياتا سايرة المرأة هذه أعاداتا !!لقد الله سابحان

وصلها عندما الدار عبد بني من المرأة تلك أمثال من
فعل وأبيها, فقالت: ماذا وأخيها زوجها اساتشهادا خبر



مصيبة بخير, قالت: كل فقالوا: هو ص الله برساول
".وهينة بسيطة " أي جلل الله يارساول بعدك

البلدا في المسلمين نساء بعض مواقف من هذا أين
العقرب من تخشى منهن الواحدة ترى ? وانت العربية
?! عليها يدخل أن والفأر

يعمل إمرأة ; أن العربية المدن أحد في  فعل حدث لقد
تتصل بها وإذا وفجأة ثانوية مدرساة في  معلما زوجها

مسرعا زوجها !! وعادا هام لمر  فورا أحضر بزوجها
!! الغرفة هذه في فأرة له: يوجد تقول بها يلهث, واذا

جهدا تقدم أن عليها ليعتمد المرأة هذه مثل إن
تربي أن على  فضل القتال مياداين في للمسلمين

. العالمين لرب  جنوداا ليكونوا عرينها في  أساوداا
الجهادا واقع من

 مجاهد ابو بقلم/الدكتور
:قال ص الرساول أن صحيح بسند أحمد المام روى

له قعد باطرقه...ثم آدام لبن قعد الشيطان إن(
وساماؤك أرضك ذلك وتدع فقال: تهاجر الهجرة بطريق

الطول في الفرس كمثل المهاجر مثل وانما
على  حقا كان ذلك فعل فهاجر....فمن "الحبل"فعصاه

أن الله على  حقا كان قتل الجنة, ومن يدخله أن الله
يدخله أن الله على  حقا كان غرق الجنة, وان يدخله

يدخله أن الله على  حقا كان داابته وقصته الجنة, وان
).الجنة
لدنيا ورساوله, ليس لله المؤمن هجرة تكون أن يجب

الحياة من  قريبا  عرضا يتزوجها, أو امرأة أو يصيبها
العمل, تحبط الدنيوية المور هذه كل يناله, لن الدنيا
بالله., والعياذ الجحيم نار الى بصاحبها تؤداي وقد

الله الى فهجرته ورساوله الله الى هجرته كانت (فمن
امرأة أو يصيبها لدينا هجرته كانت ورساوله, ومن

عليه قال كما ) أو اليه ماهجر الى فهجرته ينكحها
الذين العرب الخوة أحد موقف هزني السلم, ولقد

هجرته صدق على يبرهن وهو الجهادا سااحة الى قدموا
وهويردا جوابه من تاثرتا الله, وكم سابيل في وجهاداه

-رحمه عزام الله عبد الشهيد إليه وجهه ساؤال على
? فكان البلدا هذه من تتزوج أل سااله الله- عندما

تختلط ل ....حتى هجرتي أخلط ل حتى جوابه: لأتزوج
)) .الدنيا من بشيء هجرتي



من الزواج يرفض النفوس, إنه هذه !! يالروعة لله يا
والجهادا الهجرة في نيته ليشوب حتى الجهادا سااحة
. الدنيا أمور من شائبة

عبدالله الشهيد يقول كما للجهادا مقدمة هي والهجرة
للجهادا الخطوةالسااساية وهي الهجرة عزام:(... ثم

الرض عوائق من الخلص في الصدق عنوان لنها
السالم سانام ذروة فهو الجهادا القيودا, وأما وتحطيم
الجهادا, على المهاجر يعزم ان لبد الهجرة )), وبعد

كلمة الله, ولعلء سابيل في خالصآ جهاداه يكون وان
فاذا شرعه وتحكيم الله داين نصرة أجل الله, ومن

اجل الدنيا, ومن حطام من شائبة النية هذه خالط
على يخشى هذا ذلك, فان غير أو والرئاساة الزعامة

.مآجور غير مأزورآ يرجع أي بالكفاف يرجع بان جهاداه
أن عنه الله رضي هريرة أبي عن أحمد المام روى
سابيل في الجهادا يريد رجل الله قال: يارساول رجل
ص: الله رساول الدنيا, فقال عرض من يبتغي وهو الله

الى عد للرجل ذلك, وقالوا الناس له, فاعظم أجر  ل0
ثلث عليه ذلك فاعادا يفقه لم لعله ص الله رساول
/ المسند ). انظر له أجر له: ل يقول ذلك كل مراتا

على العلماء بعض عقب /, وقد9778/ رقم الجهادا باب
ينوي المور:كأن هذه مثل في النية في التشريك

ذكر بعضهم: كما فقال الغنيمة معه ويقصد الجهادا
في عابدين ابن عن ينقل وهو عزام عبدالله الشهيد

ويرغب الجهادا مقصوداه معظم كان إذا حاشيته:( واما
ليس تعالى: ؛ قوله في دااخل فهو الغنيمة في معه

« يعني:التجارة ربكم من  فضل تبتغوا أن جناح عليكم
فكذا الحج ثواب ليحرم أنه فكما الحج طريق في

.4/021 عابدين ابن «. حاشية الجهادا
:الجهادا على العالمية المؤامرة

من م قد الذي الطويل الجهادا وهذا الهجرة هذه وبعد
على الشهداء من المليون ونصف مليون قرابة اجله
من الهائلة العدادا الى أفغانستان, بالضافة أرض

الن النساء, تجري من والرامل والمشرداين المعوقين
. الطويل الجهادا هذا ثمار لسرقة خبيثة محاولة

هذا لتمييع وروسايا امريكا بين جاداة محاولة هناك
السياساية, السرادايب الى مساره الجهادا, وتحويل

امراء اساتدراج السلمية, ومحاولة بالحلول ومايسمى



غير باتا المسلح الجهاداي العمل بان واقناعهم الجهادا
إنهاء العمل, هو هذا من المقصودا أن !!ولشك مجديا
يائسة محاولة البد, وهي الى إساسه وتحطيم الجهادا
بالسلسال وتوثيقه قمقمه الى الجبار الماردا لعاداة

. أخرى مرة الحديدية
العالمية المؤامرة - أن أعلم - والله أرى فإني لذلك 

داون أفغانستان أرض على  أول الجهادا تستهدف الن
السالمي, وهذا العالم في الساخنة الماكن من غيرها
أرض على الجهادا أن واحد: وهو لسبب راجع

وعنوانها, وهو السالمية المة أمل أصبح أفغانستان
في والغرب الشرق نجح يحتذى, فاذا الذي المثل
السياساية المحاداثاتا مسلح- الى -كجهادا مساره تحويل
في المسلمين إقناع في الكفر عالم نجح ذلك فمعنى

عسكريا تحل أن ليمكن لكم قضية أي أن مكان كل
الخط ضرب في المقصودا الجهادا, وهو طريق عن

كل في السالمية المة داماء في سارى الذي الجهاداي
. مكان

على الجهادا المسلمين; أن أذهان الى يوحوون فكأنهم
أن ترون وأنتم الوحيد أملكم كان أفغانستان أرض

لم الفغان جهادا , وأن شيئا يجد لم المسلح الجهادا
االى لجأوا مسدودا!! وقد طريق الى  إل يصل

ولذا حقوقهم لساتخلص السياساية المحاداثاتا
في ذلك, لتفكروا بعد فلسطين سايقولون: لهل

حذو تحذوا أن  إل عليكم اليهودا, وما مع جهاداكم
حل لتحلوها السياساة في قضيتكم الفغان, فتدخلوا

. سالميا
كرداساتان: لتفكروا لهل  أيضا ذلك بعد يقولوا ثم

في غيركم مع حصل ماذا ترون بالجهادا, أنتم
الى للوصول الوحيد وفلسطين,فطريقكم أفغانستان

ارتيريا ياأهل السياساية., وأنتم الحلول هو حقوقكم
فأمامكم القتال عن وكفواأيديكم سالحكم ضعوا

!! وهكذا حقوقكم لتحصيل السياساية المفاوضاتا
. داواليك

الحلول خط على الن يعزف والغرب فالشرق اذن
أن يمكن حقوقكم للفغان: ان يقولون وهم السياساية

سافك من المزيد فلم السياساة طريق عن تأخذوها
?. فان الشهداء تقديم في الساتمرار ?, ولم الدماء



- وماأظنهم الضفاداع نقيق الى الفغان اساتجاب
على الجهادا إنتهاء ليس هذا يعني - فسوف يستجيبون

الساخنة المناطق جميع تبريد أفغانستان, وانما أرض
. السالمي العالم في

أن النية عزموا وأنهم الجهادا بامراء نثق نحن  وأخيرا
السالم, داولة تقوم حتى أيديهم من السلح ليضعوا

وهم نصرهم الذي تعالى الله أن ثقةويقين على وهم
والسكاكين والعصي الحجارة  إل قوة معهم -ليس أذلة

التي السالحة لديهم أصبح وقد ينصرهم أن على - قادار
الصليبي, الشيوعي, والتخطيط الكيد بها يواجهون

أكثر ولكن أمره على غالب والله . ؛ اليهوداي والمكر
«. ليعلمون الناس

 

 المجاهدين واقع من
مجاهد أبو الدكتور بقلم
الله رضي عائشة عن صحيحه في مسلم المام روى
ولكن الفتح بعد هجرة قال:؛ل ص الله رساول أن عنها
صحيح فانفروا«(إنظر إساتنفرتم واذا ونية جهادا

) .9713 برقم لللباني الجامع
- السالمية المة شهيد يذكر كما الحديث ومعنى
-: عزام عبدالله

صارتا مكة المدينة, لن إلى مكة من واجبة ؛لهجرة
للهجرة, الموجبة الكفر علة لنتفاء بالفتح إسالم داار

عنه, زال ثم الكفر حكم عليه كان بلد كل في وهكذا
الهجرة على يترتب كان الذي العظيم والجر الخير وأن
يمكن بالفتح, ولكن إنقطع قد المدينة إلى مكة من

فانفروا: إساتنفرتم الجهادا, واذا ونية بالجهادا تحصيله
بد فل للجهادا الواجب الخروج مايستدعي كان إذا أى
تجعل التي السااساية المسائل هذه ومن النفير من

أراضي الكافر العدو داخول عين فرض الجهادا
.  المسلمين

: الصطلح في الشرعية الهجرة أما
وفرارا لله أرضاء أخرى بلد إلى بلدك مغادارة فهي
بالتربية إل لتتم الشرعية الهجرة . وهذه بدينك

من «, والهجرة المنكراتا ترك تقتضي التي الطويلة



القيامة, يوم إلى قائمة السالم داار إلى الكفر داار
: النووي يقول
فقال السالم داار إلى الكفر داار من الهجرة ؛وأما

« .الساعة قيام إلى واجبة العلماء: إنها
وشريعته, الله داين نصرة أجل من الهجرة وكذلك

المرء فيها يخشى التي الفتن مواطن من والهجرة
.  وعرضه وعقيدته داينه على

بين القامة من المسلم يحذر ص الرساول نجد ولهذا
الحديث في جاء ومساكنتهم, كما المشركين ظهراني

ممن الذمة حسن: ؛برئت بسند الطبراني رواه الذي
«. دايارهم في المشركين مع أقام
وطلقوا ص الرساول لمر الشباب من كثير أذعن وقد
بين ومن الجهادا لنداء المشركين, واساتجابوا دايار

الطائفي اليمن, وشاكر من ناصر شريف جبران هؤلء
.  أمريكا من جاءا
؛الجهادا بعنوان عزام عبدالله للشهيد محاضرة وفي

ذكر خلد الذي الرائع بالموقف التوحيد« أشادا طريق
والنعيم, اللذائذ وهجر أمريكا ترك الذي الطائفي شاكر

الجهادا سااحة إلى قدم الرياض, ثم في شهرا واشتغل
ختم ثم شهرين ساوى عليه يمض ولم أفغانستان في
.  شهران وعنده شهاداة على العالمين رب له

على يحصل حتى امريكا في بقي لو فهذا
سايحتاج سانة كم والدكتواره والماجستير البكالوريوس

العالمين, رب من شهاداة على له ختم ? بشهرين
. البد إلى ساعاداة لنفسه ن أم بشهاداة وتخرج
الكافرين, دايار في يقبعون نقول: للذين ونحن

فلسطين لتحرير أنفسهم يعدون أنهم ويعتقدون
على هونوا اليهودا دانس من القصى والمسجد

وهو السباحة يتعلم الذي كمثل مثلكم أنفسكم, إن
تعليم في نظريا كتابا بيده يمسك السرير على نائم

ذراعه يحرك السرير على ذلك يطبق يبدأ السباحة, ثم
يخرج وهكذا, ثم اليسر بساعده يشتد اليمن, ثم

يلقي ثم السباحة تعلمت لهم: لقد يقول وهو للناس
) .1( وليخرج البحر في بنفسه
من وغيرها وأوروبا امريكا في يقيمون الذين فمثل

آثمون, لنهم أنهم شك ل الكافرين, هؤلء بلدا
وأهليهم أنفسهم في الله داين يقيموا أن ليستطيعون



تكرار اخرى: فان ناحية العالمين, ومن رب أمرهم كما
عادايا, ثم أمرا لهم بالنسبة يصبح للمنكراتا رؤيتهم
من يكتسبون يجعلهم بينهم والسكن معهم القامة

. المذمومة واعمالهم أخلقهم
:الكفر دايار في يقبعون الذين لهؤلء نقول نحن 

?!!  الله داين أجل من دايارالكفر من الهجرة أين
في العداء مع الثغور أماكن حيث والعدادا الرباط أين

?!!  وأفغانستان فلسطين
والنزال القتال سااحاتا حيث الله سابيل في الجهادا أين
?!! العداء مع
عزام عبدالله الشهيد يضربها كان التي المثلة من) 1

 محاضراته في

  

الجه--ادا واق--ع م-ن 
مجاهد الدكتور:اب--و بقلم
عنه الله رضى أنس عن صحيحه في مسلم المام روى

يرجع أن يحب الجنة يدخل قال:؛ماأحد ص النبي أن
الشهيد  إل شيء من الرض ماعلى وله الدنيا الى

يرى لما مراتا عشر فيقتل الدنيا الى يرجع أن يتمنى
فضل من يرى لما ؛ رواية «, وفي الكرامة من

).7781( رقم مسلم الشهاداة«رواه
منكم ( ويتخذ تعالى لقوله واختيار إصطفاء والشهاداة

الشهيد سامي لماذا , أما041 عمران ) آل شهداء
على جوابه في عزام عبدالله الشهيد ? يقول  شهيدا

, فقال شهيدا تسميته سابب في أختلف السؤال:؛ هذا
بالجنة, له شهدا ص ورساوله تعالى الله الزهري:لن



بذلك فسموا الحي شميل: الشهيد بن النضر وقال
الرحمة ملئكة لن ربهم, وقيل عند احياء لنهم

يشهد ممن روحه, وقيل: لنه فيقبضون يشهدونه
الخير وخاتمة باليمان له شهد المم, وقيل:لنه على

وروح السلم داار تشهد روحه . وقيل:لن حاله بظاهر
يشهد دامه القيامة, وقيل: لن يوم  إل لتشهدها غيره

«.القيامة يوم له
يوم يأتي الشهيد دام أن الصحيح الحديث في ثبت وقد

جاء كما المسك ريح الدم, والريح لون اللون القيامة
قال: عنه الله رضى هريرة أبي عن مسلم صحيح في
الله سابيل في يكلم مكلوم مامن ص:؛ الله رساول قال

دام لون يدمي: اللون وكلمه القيامة يوم جاء  إل
).6781( الحديث رقم مسلم « رواه مسك ريح والريح

شهدتا أفغانستان أرض على الجهادا سااحة أن والواقع
رائحة دامهم عبق الذين الطراز هذا من كثيرة نماذج

. اساتشهاداهم بعد المسك
النماذج هذه بعض عزام عبدالله الشهيد ذكر وقد

رائحة الشهداء من كثير من هذا رأينا لقد فقال: ؛
سانيور/ جدة, وهشام مثل: يحيى كالمسك دامائهم

في كانت البغماني, وقد الواحد الديلمي/ اليمن, وعبد
عبدالواحد, وبقيت دام من نقاط عليها رساالة جيبي

). كالمسك ورائحتها شهرين
عبدالله الشيخ - اساتشهادا - يوم شهد ممن كنت ولقد

الزكي, بل دامه من المسك عبق كيف عزام, ورأينا
أنه: بعد المقام هذا في بها يتحدث التي الله نعم ومن

عوداتي شهرين, وبعد من باكثر عزام الشيخ اساتشهادا
أولداه, واذا لزيارة ذهبت بيشاور خارج سافر من

لي: - تقول شقيقتي ابنة - وهي محمد الشهيد بزوجة
خالي, وبالفعل مكتبة من  كتابا لك احضر أن أريد

أهم المسلمين أراضي عن الدفاع ؛ بكتاب جاءتا
تشم الكتاب, وقالت: هل «, وفتحت العيان فروض

المسك !!هذا الله سابحان ? فقلت الكتاب دااخل  شيئا
ان بعد عباداة أبو الخأ الشهيد, وحاول دام من عبق الذي
رائحة الكتاب, - وقال: هذه دااخل المسك رائحة شم

دااخل الشهداء داماء من وجدتها التي المسك
الى ليخرجه الكتاب ويضع  مغلفا يأخذ -أن أفغانستان



هذه تخرج بخروجه فان له: لتخرجه الناس, فقلت
.الكرامة

ربهم عند أحياء أنهم للشهداء تعالى الله كرامة ومن
الذين ولتحسبن التنزيل:؛ محكم في جاء كما يرزقون

ربهم عند أحياء بل  أمواتا الله سابيل في قتلوا
.961 عمران « آل يرزقون

السالمية المة شهيد عقب أحياء: ولقد والشهداء
بعض رأينا وقد فقال: ؛ المعنى هذا على عزام عبدالله
كما أحياء الشهداء أن  حسيا تدل التي البيناتا الياتا
قبرا عشر إثني بيدي قال: فتحت حنيف عمر حدثني

جسده, ر تغي  واحدا  شهيدا وجدتا فما للشهداء
في أظافرهم وطالت لحاهم نبتت بعضهم ورأيت

في اساتشهد الذي بابرك الدكتور القبور, وقصة
عادا /بيشاور, وعندما بابي الى به وجاءوا الورغون

وساالت بكى رأساه عند ووقفوا المدرساة من اولداه
«. وجهه على داموعه
العدناني تميم الشيخ اساتشهد أن يوم أذكر ولزلت

يرافق كان الذي طارق أبو الخأ به ماحدثني أمريكا في
:قال حيث جثمانه

توداعه وبدأتا مسجى وهو ياسار أم زوجته عليه داخلت( 
عينيه, وهي من وجهه على تسيل بدموعه واذا بكلماتا
). بيدها كان بمنديل الدموع هذه تمسح
الفرداوس في بالشهداء يلحقنا أن عزوجل الله نسأل

بعدهم, وأن وليفتنا أجرهم ليحرمنا العلى, وأن
. مجيب ساميع انه ولهم لنا يغفر

 ال-ج-ه-ادا واق--ع م--ن 
مجاهد . أبو بقلم/ دا

المم لهيئة المريكي المبعوث كان معدودااتا أيام قبل
الجهادا أمراء أحد بيشاور, وقابل سااحة في المتحدة

السؤال المبعوث على طرح اللقاء أثناء الفغاني, وفي
المجاهدين بدولة أمريكا تعترف لم التالي: لماذا

? المؤقتة
عريضة, قاعدة ذاتا داولة تقيموا لم جوابه: لنكم فكان

بينهم: أحزاب من ; وعددا الطراف جميع فيها يشترك
في الميدانيين وزمرته, والقاداة الشيعة, وظاهرشاه

!! المريكي المبعوث جواب أفغانستان, هذا دااخل



بالقاداة زج متسائل: لماذا جوابه عند فوقفت
لمرائهم تابعون أنهم ? مع جوابه ضمن الميدانيين

? مباشرة
المريكان مقاصد ; من أن ذلك: وهو في السر فأيقنت
القاداة بين شرخأ - إحداث - الن الجهادا واعداء

ناحية ومن جهة من الجهادا, هذا أمراء وبين الميدانيين
الميدانيين القاداة لساتدارج خبيثة محاولة أخرى, إنها

الوراء إلى خطوة يستدرجوا السياساة, حتى عالم إلى
نراوداهم أن يمكن ذلك ; فمعنى المام لى إ وليس
السلمي الحل بامكانية قناعاتا لديهم تصبح حتى مراتا

يفرض أيديهم, حتى - من - بعيدا البندقية ألقاء بعد
الذي الصنم بون يريدونه, وينص الذي الحل الكفر عالم
والغرب الشرق يتمكن لعباداته, وبالتالي الناس يتجه
أرضية على واقفين ليصبحوا الجهادا أمراء تحييد من
من يريدون ما يفرضوا أن ليستطيعون صلبة غير

. القوة واقع
الجهادا قاداة - أحد شيرين الميداني القائد يقول

أبدا أيدينا من البناداق نضع -: لن البارزين الميدانيين
باذن السالمية الدولة وتقوم نجيب نظام يسقط حتى

. السلح وحملنا جاهدنا هذا أجل من الله, ونحن
تكلم المريكي, عندما المبعوث يقصد ماذا نعرف نحن
المجاهدين بدولة الكبرى الدول إعتراف عدم عن

يد تمد لن أمريكا ; بان بالتهديد يلوح (المؤقتة) !! إنه
ليرضي أمرهم للمجاهدين,ماداام والمساعدة العون
. هواها يوافق ولم أمريكا
- (ولله ويقينا حقا مانعتقده لهم:- وهذا نقول ونحن

ليفقهون) المنافقين ولكن والرض السمواتا خزائن
) .7( المنافقون

أمريكا بيد بيدالله, ليست والرض السمواتا خزائن 
هذا ترعى الله عين الكفر, إن داول ولبيد ولروسايا

الخير يد الله ساخر البداية, وقد منذ المبارك الجهادا
ينقطع الن, لم حتى والعطاء البذل عن تكف لم التي
. الطويل الجهادا هذا عبر المجاهدين عن السماء مددا

الدين جلل الشيخ عن عزام عبدالله الشهيد يحدث
: قال - أنه المعروف - البطل حقاني

منا, يقترب أن يستطيع أحد كان ما تراقي أيام ؛في
والشيخ هو وكان الجبال رؤوس على مجموعاتا كنا



- وهما متجاورتين منطقتين - في الله - رحمه أرسالن
- فيقول وداوداان وحبيبان حميمان حبيبان صديقان

ولخبز طعام عندنا يبق لم اليام من مرة: يوم
سانة - قال: مكثنا الفجر قال: فصليت ولشيء

الشرار ليرانا حتى النار نوقد أن لنستطيع
إذا الدخان نحن, لن أين الدولة فيخبرون والمنافقون

الدولة فيخبرون مجاهدين هنالك أن يعرفون خرج
; الله الجبال رؤوس في كنافيها التي السنة قال: في

رؤوس السنة, على طيلة الضباب إلينا سااق عزوجل
الشاي نغلي فكنا الدخان يغطي الضباب كان الجبال
الفجر صلة بعد مهموما قال: قعدتا . المهم ونطبخ

نطعم أين من قال: أفكر الصلة ساجاداة على
- النوم من سانة أخذتني ? فقال: - وقد المجاهدين

يرزقك ربك ; كان الدين يقول: ياجلل هاتفا سامعت
? قم سابيله في جاهدتا وقد يتركك فهل لتجاهد وأنت
. معلقتين ذبيحتين عليها ساتجد الفلنية الشجرة إلى

أحدث ما بدون اليوم نفس في عزوجل قال: فالله
الناس, وذبحها أحد من ذبيحتين إلينا سااق المجاهدين
أراني التي الشجرة نفس على وعلقوها المجاهدون

0) الصلة ساجاداة على وأنا الهاتف إياها
:يقول إذ العظيم الله وصدق

السماء فورب توعدون وما رزقكم السماء وفي(
-22( تنطقون)  الذارياتا أنكم ما مثل لحق إنه والرض

32. (
أنت إل إله ل أن أشهد وبحمدك اللهم وسابحانك
. اليك واتوب اساتغفرك

 الجه----ادا واق----ع م---ن
مجاهد /أبو الدكتور بقلم
نص: أن على أعثر ي عل والسنة الكتاب في بحثت لقد

ولحديثا قرآنية آية أجد ليبلى, فلم الشهيد جسد
ثابت نص هنالك كان ذلك, وان على ينص  شريفا  نبويا
الرض, كما في لتبلى النبياء أجسادا السنة:أن في



حرم الله قال:( ان ص الرساول أن الحديث في جاء
). النبياء أجسادا على الرض
الشهداء أجسادا أن أثبتت والشواهد الوقائع بعض ولكن

والتلف, التعفن من يحفظها تعالى الله لتبلى, وأن
الروح لهذه تعالى الله من  الدودا, إكراما يأكلها وأن

.مرضية راضية بارئها الى صعدتا التي الطاهرة
قال:جاءنا عنه, أنه الله رضي جابر عن البيهقي يروي
ياجابر, أباك فالحق معاوية عين وقال: فاضت رجل

عبدالله أبوه وخالي, وكان أبي واخرجت قال: فذهبت
قال أحد في اساتشهد متحابين, فعندما وخاله حرام بن

), قال: واحد قبر في المتحابين ص:(ادافنوا الرساول
.  عاما وأربعين ساتة بعد دافنتهما كيوم فأخرجتهما

حمزة قدم المسحاة أصابت البيهقي: ولقد قال
),. نزل  داما فانبعث
على )جاهد ساوريا (من  شاميا  شابا أن جدي ويحدث

قال: اساتشهد ثم م6391 سانة فلسطين أرض
عليه صغيرة) واغلقنا ( مغارة فستقيه في فوضعناه

أهله جاء شهور ساتة وبعد والطين, قال بالحجارة بابها
عن لنخبرهم معهم ذهب ممن عنه, فكنت يبحثون

(لم هو كما بالشهيد واذا المغارة وجوداه, فدخلت مكان
الرض, قال على ساقط رأساه شعر أن  يتغير) إل
الطيبة المسك برائحة واذا جبهته على بيدي فمسحت

. منه تفوح لتزال
قال أنه حنيف عمر عن عزام عبدالله الشهيد ويروي

من ونصف سانتين وبعد ثلثة بيدي دافنت لقد له: ؛
, ووجدتا متغيرا  واحدا ووالله- ماوجدتا - ثلثة الدفن

بيدي دافنته وقد دافنه من ونصف سانتين بعد شاه سايد
حريرية عباءة عليه الدم, وجدتا أغرقها قد التي بثيابه

ولرائحة  لملمسا مثلها الرض في ليس ساودااء
«.رائحة كالمسك بعضهم تربة ....ووجدتا

حفظ لمن تعالى الله من  إكراما هذا أن عاقل وليشك
أحيانا جسده, بل يحفظ أن سابيله في داينه, وجاهد

جسد من يل الن أو التمثيل من الله أعداء ن ليمك
القلح أبي إبن عاصم الصحابي مع حصل ; كما الشهيد

بدر, يوم قتل قد إبنها ;وكان سالفة أولدا قتل الذي
ان عاصم رأس قحف في الخمر بن لتشر وأقسمت

جاء الرجيع يوم عاصم قتل منه, وعندما الله مكنها



سالفة الى ويرسالوه رأساه ليقطعوا المشركين بعض
:قائل ربه داعا قد عاصم بقسمها, وكان لتبر

« آخره جثتي فأحم النهار أول داينك حميت إني اللهم
تقدم ( الزنابير) وكلما دابر مقتله بعد الله فأرسال

وجوههم في الزنابير ثارتا رأساه ليقطعوا المشركون
الجو, ويبردا الظلم يأتي حتى فهربوا, قالوا: نتركها

وجرفت السماء أمطرتا وقد إل المساء أتى أن وما
. هي أين الن حتى وليعلم جثته
الشيخ -اساتشهادا - يوم شهدوا الذين بين من وكنا

جسده أن كيف رأينا الله-, وقد - رحمه عزام عبدالله
آلة من قوة أشد كان الدنيا في الله داين حفظ الذي

حديد من أقوى الناسافة), بل (العبواتا التفجير
وهناك, هنا وتناثرتا أجزائها تطايرتا التي السيارة

أشلؤه, وانما تتمزق أن داون  متماساكا جسده وبقي
. النفجار شدة نتيجة دااخلي نزيف هو

تفجير أثناء المكان في كان ممن الخوة أحد لي يقول
المستشفى الى حملناه عندما لندري السيارة: والله

. روحه فاضت كيف
من تغذيه الذي الجسد هذا ليكون أن ياأخي فاحرص

منه ويخرج الدودا يأكله ذلك به, وقبل أولى النار حرام
تكون أن فأحرص واحدة ميتة والصديد, فهي القيح

. الله سابيل في الميتة هذه
منهم لنرى بالموتا, ولكن موقنون الناس وكل

إل ينظرون هل ?؛ ينتظرون ماذا أداري , ول إساتعداداا
قد قبل من نسوه الذين يقول تأويله يأتي يوم تأويله
فيشفعوا شفعاء من لنا فهل بالحق ربنا رسال جاءتا

.35 « العراف نعمل كنا الذي غير فنعمل نردا أو لنا
ال-- ل ان اش---هد وبحم--داك الله----م وس---بحانك

 الي----------ك واتا--وب اس--تغفرك ان--تا  إل ه

 ال--ج--ه--ادا واق---ع م--ن
مجاهد أبي الدكتور بقلم
الشيخ الله- عن -رحمه عزام عبدالله الشهيد يروي
ومعه فرنسي طبيب قال: ؛جاء أنه حقاني الدين جلل

لهما الجبهة, فأذنت في يعيشا أن واساتأذناني طبيبة



إكتشفت ثم زوجتي ? قال: هذه هذه من ساألته أن بعد
أنهما بينهما, فوجدتا ففرقت زوجته ليست أنها

على حراساة فوضعت بعضهما عند الليل في يذهبان
الدواء بلف الشباب تغري الطبيبة الثنين, فصارتا

عن المجاهدين تراودا صارتا العارية, ثم بالصور
من يراسالنني زال وطرداتهما, ول فسجنتهما أنفسهم

أي على بالعوداة لهما بالسماح  إلى يتضرعون فرنسا
)).أريد شرط
الله سابحان الرواية هذه قرأتا عندما نفسي في قلت

الساحاتا ترك إلى هؤلء أمثال يدفع !! -: ماالذي
الدخول على باريس, والصرار شوارع في الحمراء

إطلق عن تكف ل ? التي أفغانستان سااحة في
أنفسهم تعريض حب هو ? هل والصواريخ الرصاص
أن ? لشك عنها يدافعون عقيدة عندهم ? أم للمخاطر

العقائد أصحاب أن كيف تتبين تجعلك المواقف هذه
بجنة ليطمعون وهم بباطلهم يتمسكون الباطلة

. نار من وليخافون
النماذج رؤية من محرومون المجاهدون: فانهم أما

الله,أما إلى والدعاة الطباء من المضحية الصاداقة
المر مشاهدتهم, وليت من محرومة فالساحة الدعاة
على جالس وهو بعضهم تجد الحد, فانك هذا عند يقف

ماالذي ماساألته القهوة, فاذا أو الشاي يحتسي أريكته
وأماكن النزال أرض إلى القدوم من ياأخي يمنعك
? الرباط
لك: يقول كثيرة واهية بحجج إليك ليتذرع ينبري

بين حرب وهي أمريكا بيد القضية ?! إن أفغانستان
هذا أمر من شك في بعضهم . ولزال والغرب الشرق
والله سانواتا عشر من اكثر عليه مضى الذي الجهادا
.  للعادااتا الخارقة بالكراماتا يؤيده تعالى

الجهادا هذا بها الله أيد التي الكراماتا أعظم من إن
- روسايا- الرض وجه على برية قوة أعتى هي: تحطيم

.  والعار الخزي أذيال تجر مهزومة خرجت التي
السالمية الشعوب السالمي, بل العالم كان لقد

-كما العملقين من تخشى امرها على المغلوب
وأمريكا- -روسايا التسمياتا هذه مثل يحلوللبعض

كبرياء يحطم السالميةمن المة لهذه الله فقيض



الحفاة أيدي العظميين, على القوتين إحدى وشموخأ
) . المسلم الفغاني (الشعب العراة

القوى من تخشى كانت التي السالمية بالمة واذا
هذه طويل, فاقت نوم بعد أعينها العظمى, تفرك

والقنابل والرشاشاتا المدافع صوتا على المة
يخيفنا كان الذي البعبع لتقول: هذا الطائراتا وقصف
فانهم تألمون تكونوا (إن الرجال من كغيرهم ?! إنهم
) ماليرجون الله من وترجون تألمون كما يألمون
) .401( النساء

السالمية, الشعوب لدى والرهبة الخوف كسرحاجز
رجل المثال: ؛أن في يروونه الذي المثل ذلك وانطبق

إذا وكان البشر إرهاب في متعتةالكبرى يجد كان جبارا
وتغلق بيوتهم إلى الناس يهرع الطريق إلى خرج

شدة من السكون ويسودا الحركة وتسكن الحوانيت
.. أنا يقول: أنا متبخترا مختال الرجل يمضى الفزع, ثم

أحد قام يوم ذاتا وفي أحد وجهه في يقف فل
خرج إذا ولتفزعوا للناس: لتخافوا فقال الشباب
أحدكم رن وليغي حانوته أحد وليغلقن عليكم الرجل

! وخرج الرجل أمر من مايكون موقعه, وساترون
يمنة حوله ويلتفت ويتبختر يختال كعاداته الرجل
إذا حتى .. أنا المعهوداة: أنا صيحته يصيح وهو ويسرة

وجهه على قوية بلطمة الشاب فاجأه بالشاب مر
أيضا« . للشاب: وأنت قال ذهوله من أفاق فلما أذهلته

) . قطب . محمد وداللته الفغاني (انظر: الجهادا
الرهبة حاجز الفغاني الجهادا يكسر والن: ألم

الشاب هذا كسر كما الكبرى الدول من والخوف
يتبرم, يفتل كان الذي الشرير الرجل هذا عنفوان
? الناس أمام قوته ويستعرض شواربه م ويبر عضلته

وجه في الكافر الغرب وداول وروسايا أمريكا وقفت أما
نتائج أن علموا ? عندما إنتصاره بعد الفغاني الجهادا

القضية خرجت صالحهم, وقد في ليست الجهادا هذا
? أيديهم من
على والروس للمريكان عونا نكون أن نريد أننا أم

في ساهلة فريسة ? ونقع أفغانستان في المجاهدين
? المسموم إعلمهم شباك

النفس وتقصيرنا, لن قعودانا نبرر أن نريد أننا أم
? .  المواجهة لتستطيع المقصرة



أن تستطيع الجهادا سااحة إلى قدمت إذا ياأخي أنت
- كان - أيا مكانك في وأنت ماتشاء, أما تقول

إل ربك أمرك كما عزوجل الله إلى تدعو أن لتستطيع
المير أو السلطان طوق دااخل في عقلك يوضع أن

.  تعالى الله يريد كما ل مايريد وتقول
تحمل وأنت تشاهد أن بلدك في وأنت لتستطيع

السجون غياهب في بك يزج ذلك بيدك, غير رصاصة
. نفسك عن بها تدفع حيلة لنفسك تملك أن داون

قاعد إنسان من الدين هذا ليأخذون الناس إن وأخيرا
يحمل ول الرض واقع في عمليا به ليتحرك باردا

. الخرى باليد الحسام ويحمل بيده القرآن
 الجهادا واقع من 

الش----- م-------ن أخأ-----رى كوكب-----ة م------ع
هداء
مجاهد /ابو الدكتور بقلم

أرض على يسقطون العرب شهداء من مجموعة
أن يحاولون بدمائهم, وهم مضمخين أفغانستان

أفغانستان وقمم ذرى على السالم راية يرفعوا
من الجيال لتحي رخيصة أرواحهم العزيزة, قدموا

دامائهم الدين, ساكبوا هذا ظلل تتفيأ وهي بعدهم
السالمية المة عروق في الجهادا روح لتسري الغالية

,تجف أن كاداتا التي
:وهم العين الحور وعشاق الشهداء من أخرى ثلة ومع
لساحة قدومه الفلسطيني: وفي حذيفة :أبو أول

الى الفلسطيني معاذ أبو ساافر قصة: عندما الجهادا
أجل من كلم حذيفة أبي وبين بينه حصل الردان
على يحصل أن الجهادا, فحاول أرض الى القدوم
الى ذهب يتمكن, ثم فلم الردان من لباكستان تأشيرة

من عليها حصل  جدوى, وأخيرا داون السعوداية, ولكن
المة بشهيد النزال, والتقى أرض الى وقدم بنجلدايش

, وكم كثيرا بقدومه فرح الذي عزام عبدالله الشيخ
يعتبره كان لنه عبدالله الشيخ اساتشهادا على حزن

الهاجرة.. أوكل في بها يستظل التي الخضراء الواحة
أن رفض ولكنه عزام عبدالله الشهيد مضافة إمارة اليه

أن بعد أفغانستان أعماق الى وداخل بيشاور في يجلس
.السلح على للتدرب داوراتا عدة تلقى



بايام اساتشهاداه اساتشهاداه: وقبل قبل منامية رؤيا
من فاق أن بعد بذلك الخوة وحدث تزفه والدته رأى

ليزف الله سابيل في شهاداة البشرى نومه, فكانت
. العين الحور الى الله باذن

تعرض عملية في الشيوعيون اساتشهاداه: كان عن أما
مجموعة لهم بغمان, فتعرض في المتقدم نعيم لمركز

حذيفة أبي بينهم من وكان الفغان المجاهدين من
حاول بيده, وعندما بيكا بطلقة الهجوم, فأصيب لصد

أصيب قد الشركسي شامل أمامه وجد النسحاب
) آر.بي. جي( قذيفة لهب جراء من كتفه في بحروق

الى شامل وحمل يده جرح حذيفةعلى ابو فتحامل
يصعد هو المان(تبة/الدكتورعبدالله) وبينما نقطة

على فاساتشهدا بينهم تنزل هاون بقذيفة واذا بالجريح
. شامل أخاه يحتضن وهو الفور
اساتشهاداه بعد تركها وصيته رأيت الشهيد: وقد وصية

النصر, هذا على يحافظوا أن الجهادا أمراء فيها يوصي
الله ة من المبارك, ويذكر الجهادا ثمار ليضيعوا وأن
ليعدلها عباداة ولنه الجهادا أرض الى سااقه بان عليه

.عباداة
الى أفغانستان بعد يذهب أن  حزينا الشهيد كان وكم

الى ذهب الذي معاذ لبي يقول وهاهو فلسطين
الى ياأبامعاذ? قال تذهب أين ما  يوما الردان

للشيخ بيعة رقبتي ففي أنا له: أما فقال فلسطين
كابل بعد الله شاء فان الجهادا على عبدالله الشهيد

.فلسطين الى
من أهله الشركسي: هاجر شامل :الشهيد ثانيا

شهيدنا كندا, ساأم في  أخيرا واساتقروا القفقاس
مقتبل في شاب امريكا, وهو في الناعمة الحياة

تقريبا شهور أربعة عن لتزيد  جدا حديثة العمر, توبته
الى والتوجه وشهواتها الدنيا ترك على صمم , ولذلك

تعيش لتزال والدته, والتي الجهادا, فأساتأذن سااحة
أربعة مدة الجهادا الى يذهب أن له فاذنت كندا في

. فقط شهور
أبي مع خوسات في تدرب أفغانستان الى قدم وعندما

معا ذهبا قصيرة,ثم فترة قبل اساتشهد الذي جهادا
جهادا أبي على شامل الشهيد بكى بغمان, وكم الى

. العلى الفرداوس في به يلحقه أن الله وساأل



ذهابه قبل  هاتفيا بامه اتصل قد شامل الشهيد وكان
أخرى شهور أربعة اجازته تمددا أن يرجوها بغمان الى
كان له, وقد فاذنت الجهادا من ظمأه يروي كي

. ذلك على وافقته أن بعد  مسرورا
الشهيد( شامل) قد الشهاداة:وكان قبل منامية رؤيا
وأمامه ماء بركة في يسبح المنام في نفسه رأى

رأى بما اخوانه الجميلتا, وحدث النساء من عشرة
وكأنه الله سابيل في شهاداة الله باذن البشرى فكانت

.العين الحور مع موعد على
ساليمان المصري, وأبو صهيب الثلثة : الشهداء ثالثا

حيث بغمان المصري:في الوليد أبو ومعهم القطري
أحد المصري الوليد أبو شهيدنا عر, داخل مست القتال
أحد ففاجأه العداء من تطهيرها أجل من الغرف

الفور, ثم على  شهيدا فخر نارية بطلقة الشيوعيين
ساليمان ابو الشهيد ومعه المصري صهيب ابو قام

الثنان بانتظارهما, وكأن المنية فكانت الغرفة باقتحام
تخليص من الخوة يتمكن الشهاداة, ولم مع موعد على

. الشيوعيين عند وبقيت جثثهم
الفرداوس منازل وانزلهم البرار شهداءنا الله رحم

. مجيب ساميع انه الصالحين في بهم وألحقنا العلى
وصحبه آله وعلى محمد سايدنا على وسالم الله وصلى
. وسالم

 الج---هادا واق---ع م--ن  
مجاه------دا الدكتور/ اب----------و بقلم
قد أفغانستان في المجاهدين أن فيه لشك مما

وجه على برية قوة اعتى على  عظيما إنتصارا حققوا
أرض % من09 من اكثر على سايطروا الرض, وأنهم

الرئيسية المدن ابواب على وقفوا أفغانستان, وأنهم
السوار إحاطة بها ويحيطون يحاصرونها الكبرى

داخول من يتمكنوا ولم نصرهم تأخر بالمعصم, ثم
عاملن هناك أن لي . ويبدو الن حتى كابول العاصمة

:الظاهرة هذه لن يعل
:خارجي الول: عامل العامل

الجهادا, ويتمثل هذا على العالمي التآمر في يتمثل 
العسكرية المواجهة أن على والغرب الشرق اتفاق في
آثارها رأوا مجدية, بل غير باتت المجاهدين مع



وتقليم وتحطيمه الروساي الدب هزيمة في العكسية
الجهادا, هذا على التفاف عملية من لبد  أظافره, اذا

دااخله, فقاموا من وتدميره أخرى بوساائل واجهاضه
وتفريق المجاهدين صفوف لتمزيق محاولتا بعدة

.بعوداةظاهرشاه مايسمى طريق عن جمعهم
البراقة الساماء من مجموعة هناك أن فيه لشك ومما
سااحة على أيام قبل تتحرك كانت الغرب عها لم التي

الدكتور هؤلء بين المر, ومن هذا بخصوص بيشاور
حكومة لوزراء  رئيسا كان الذي يوساف محمد

شغل الذي طبيبي المخلوع, وعبدالحكيم ظاهرشاه
. ظاهرشاه حكم إبان للعدل  وزيرا
على جنيف مؤامرة وراء يلهثون كانوا وغيرهم هؤلء

النصراني الغرب وراء الفغاني, ويسيرون الجهادا
في جاء كما لدخلوه ضب جحر داخلوا لو حتى الكافر

. الشريف الحديث
الفغاني, أن الجهادا في الموثوقين من إثنان ويؤكد

راكبين ساويسرا في كنا0عنه: قالوا طبيبي الحكيم عبد
اليها نظر للنصارى مقبرة على فمررنا سايارة في معه

اكاليل هذه الفغانيين: انظروا القائدين الى وقال
القبور, وهم هذه بين ميتة على آه القبور فوق الزهور
اللعناتا عليها تتنزل للنصارى مقبرة له: هذه يقولون
. صبا العذاب عليها ويصب

الجهادا هذا خلل هؤلء أمثال كان أين أداري ل أنا
بلغ حتى يتساقطون والشهداء سانواتا الطويل, عشر

? الشهداء من المليون ونصف المليون قرابة تعداداهم
ساكنت ? هل لفغانستان  واحدا  شهيدا قدموا هل

يفترشون الذين المهاجرين مخيماتا في نساؤهم
الشتاء لبردا يتعرضون السماء, وهم ويلتحفون الرض

وسايلة يملكوا أن الحار, داون الصيف ولهيب القارص
?! والقر الحر تقيهم

في قابعين الشتوي البياتا فترة في كانوا هؤلء أن أم
الثمرة يقطفوا حتى اللحظةالحاسامة المانيا, ينتظرون

? الشهداء بدماء ويتاجروا الباردا على
ضاغطة - المحروقة- ورقة ظاهرشاه ورقة أن يبدو

الجهادا أمراء لتحييد محاولة أمريكا, وهي بها تتاجر
أفغانستان, قضية عن بالصوليين يسمونهم ممن
بينهم, وهي الخلف شقة تتسع حتى صفوفهم وشق



لتحريك الحمراء الزرار على للضغط أخيرة محاولة
الدانية, الثمار قطف أجل من تجاهد لم التي اليدي
. جدوى داون ولكن

على العالمي التأمر هذا إطار في تدخل هامة ونقطة
والرئيسي الفقري العمودا كسر في الجهادا:تتمثل هذا

الشيخ السالمية المة شهيد باغتيال للجهادا, وذلك
الرئيسية الشرايين أهم من كان الذي عزام عبدالله

عجيب, رهيب بتخطيط ذلك الجهادا, وتم هذا تغذي التي
. غريب عربي إعلمي وبصمت

-كان- يمثل الشهيد الشيخ ان يدركون كانوا إنهم
الجهادا هذا ضد مؤامراتهم طريق في الكؤودا العقبة

عن تغييبه من لبد وتدميره, إذا لتمزيقه يسعون وهم
. مايريدون لهم يتسنى حتي الوجودا
:دااخلي نفسي الثاني: عامل العامل

النصر الكراماتا, وتحقق تنزلت الجهادا هذا بداية في
الحقيقي وتوكلهم المجاهدين لعتمادا الشيوعيين على
اليهم ورداتا التي المساعداتا تعالى, حتى الله على
صرح كما حسبانهم في تكن لم السالمي العالم من

بدأنا عندما نحن يقول: ؛ وهو الجهادا أمراء أحد بذلك
بدأ أحد« ولهذا بجوارنا يقف أن نتوقع نكن لم الجهادا

كانوا أن يوم البدائية بالسالحة جهاداهم المجاهدون
داخلت الثقيلة, والن والسالحة الذخائر ليملكون
المجاهدون, وملكها المعركة ميدان والمدافع الصواريخ

, قليل ركن قد توحيدهم - أن أعلم - والله فيبدو
السالحة, السالحة, جاءتا على العتمادا الى وانصرف

التي هي الله قوة أن علمهم الذخيرة, مع تأخرتا
. المعركة بداية في عدوهم على نصرتهم
عليه الله صلى النبي أن اليه ماذهبنا في وشاهدنا

القوة على الولى بالدرجة يعتمد لم بدر يوم وسالم
إن ويقول: ؛اللهم  كثيرا بالدعاء يلح كان الماداية, بل

أن الرض« مع في بعدها تعبد لن العصابة هذه تهلك
كانوا والرماح بالسيوف مدججون وهم السالم صنادايد

النبي خوف نرى ذلك جانب, ومع كل من به يحيطون
الماداية القوى الى توحيده يركن أن من السلم عليه

وغلبتهم المؤمنين قوة في الحقيقي السر عن ويغفل
اللهم . وسابحانك ولتقهر لتغلب التي الله قوة وهي

اليك واتوب اساتغفرك انت  إل اله ل ان اشهد وبحمدك



 الجهادا واق-ع م-ن 
س-------نام ذروة إل------ى رحل-------ة

 الس--------لم
«الولى ؛الحلقة
/ أب----ومجاه-----دا الدك--تور بقل--م

النزال سااح وعن الجهادا واقع عن بعيدا يعيش الذي إن
عالم في يحلق وهو العواطف داغدغة حالة في يبقى

إلى نزل إذا العاجية, حتى بروجه في يعيش الخيال
الجهادا أرض على الحياء ورأى عليها يمشي الرض

عباداة أشق هي الجهادا عباداة أن عرف والساتشهادا
. البشرية النفس على

المجاهدين, أن عن الذهن في يدور ماكان كل إن
به يضرب يبدأ ثم غمده من سايفه يستل أحدهم

أن الخصم, أما به ويطعن الرمح يحمل العداء, أو
ثلث ارتفاعها يصل التي الشاهقة الجبال يتسلق

أحيانا إرتفاعه يصل جبل قمة من ينزل كيلومتراتا, أو
. الذهن عن بعيدا كان فهذا ذلك من اكثر

في أو المنابر على تقال خطب في الكلم معسول إن
غزوة أو الكبرى بدر غزوة بمناسابة العامة الحتفالتا

والعمال النزال لبواقع القوال بواقع هي إنما تبوك
.

في المجاهدين أرى وأنا تبوك غزوة تذكرتا لقد
ويقطعون الشاهقة الجبال يتسلقون أفغانستان

فزال ولملل كلل داون أقدامهم على مشيا الودايان
الصحابة ساار يحيرني, كيف كان الذي اللغز ذلك

على مشيا تبوك إلى المدينة من عليهم الله رضوان
?. البل على وركوبا القدام
في واجهوا عليهم الله رضوان الصحابة أن فلشك

ونزلوا الجبال والصحاري, وصعدوا القفار طريقهم
أنه حتى بهم لحق الذي والعطش الجوع وواجهوا أحيانا
الجيش من واحد لكل - كان السيرة في وردا -كما

. وليلة يوم كل في تمر حبة تبوك غزوة في السالمي
العزيزة أفغانستان أرض على الجهادا أعادالنا واليوم
والتابعين, الصحابة وبطولتا الصالح السلف سايرة

نهج على يسير أن أرادا من لكل المثلة أروع وضرب
للمة أحيا الميامين, وقد الغر وصحابته المرسالين سايد

حس في تموتا أن كاداتا منسية فريضة السالمية



البغاة واساتنسر رقاداها طال أن بعد السالمية المة
:بأرضها

زم-ج-رة ف-أي-ن    ال---ه----وان على المنام طال
 الس-----ودا
ف---ي ون-ح-ن    ال-ب-غ--اة ف--ئ--ة واساتنسرتا

 ال-ع-بي-دا ذل
م--ن ول-ي-س    ال-خأ-نوع م--ن ال-ع-ب-ي-دا ذل
 الح-دايد زردا

الق-يودا عل--ى نثور متى    القيودا ع-ل--ى نثور فمتى
من مقربة على أكون بان تعالى الله شرفني وقد

من أقترب أن فحاولت أفغانستان أرض على الجهادا
بسيط داور لي يكون اساتحياء, وأن على المجاهدين

بمداداي اكتب لعلي العظيم العمل بهذا المشاركة في
جهاداها, في المجيدة المة هذه تاريخ من جانبا

البحر هذا أخوض أن العظيم بالله مستعينا فصممت
. الجهادا ومشقاتا الطريق عقباتا أعرف أن داون
 الجه-ادا واق-ع م-ن

الس------ س------نام ذروة إل------ى رح-ل-------ة
 لم

« الثانية ؛الحلقة
مجاه----دا اب--و / الدكت-ور بقل---م

الجامعة أسااتذة من بعضهم طيبة مجموعة ومع
شمال الى صحبتنا المنورة, كانت بالمدينة السالمية

الذين المجاهدين من الله ليوث يرقد أفغانستان, حيث
أول الحدودا اجتياز بالتراب, كان روسايا كرامة مرغوا
أفغانستان, بوابة الى وصلنا حتى تخطيناها عقبة
وقال: كيف الخوة أحد  الي نظر داخولها وقبل

أن الله له: ويعلم ? فقلت أبامجاهد يا الن شعورك
زواجي, ليلة من أكثر يكون أن يكادا وساروري فرحتي

. أفغانستان حدودا إلى وصلنا عندما فعل شعوري وهذا
صنادايق من المجاهدون بناها التي بوابتها وعلى

القائد صورة ويعلوها الخضر العلم يزينها الذخيرة
واساتقبلنا السيارة من نزلنا مسعودا شاه أحمد الشاب

وجلس صغيرة خيمة وداخلنا بالغة بحفاوة المجاهدون
ويردادا يهزج وهو الترحيل قسم مسؤول أكبر جان الخأ

السدودا وراء حر أنت قطب:      أخي سايد قصيدة
 القيودا بتلك حر أنت أخي



ي-ضيرك ف-ماذا   م-ساتعصم-ا ب-ال-ل-ه ك-ن-تا إذا
 العبيد كيد

السدودا وراء يعيشون الذين إن والله له: نعم فقلت
وجه على الناس أعز لهم أفغانستان دااخل والحدودا

أعز أنك تشعر أفغانستان تدخل عندما الرض, وبالفعل
داخلنا .لقد وكيانك كرامتك الرض, لك وجه على أنسان
نستوقف فلم الشمالية جهتها من أفغانستان بوابة

جنسيتنا, عن نسأل أحد, ولم يستجوبنا لنستذل, ولم
:الشاعر يقول وكما عقيدته المسلم جنسية حيث

لب من أرجاءه عدداتا   بلد في الله اسام ذكر ما وحيث
 أوطاني

لعهد التليد الماضي الموقف هذا في تذكرتا لقد
السلطان عهد القريب الماضي السالمية, حتى الدولة

وبشرته, ومكان لونه كان مهما الحميد, فالمسلم عبد
فزالت السالمية الجنسية يحمل كان الرض في ولداته
الجغرافية والحدودا والبشرية العرقية الفوارق بذلك
. السالمية الدولة ظل في
كل عن مستغن بانه يشعر أفغانستان يدخل من إن

بالكرساي ويذلوه يقيدوه أن يحاولون الذين البشر
في ذلك يتم كما الحدودا على اليقاف والمنصب, أو

للساتجواب, أحيانا يساق العالم, وقد داول معظم
أفغانستان أرض دااخل وانت لتراها المور هذه فمثل

. المسلمة
من ثمرة هذه أن يدرك القضية هذه في والمتمعن

ورفع داينه به الله أعز الذي المبارك الجهادا هذا ثمراتا
الله أن كذلك الرض, ويدرك في مسلم كل هامة به

داولة وأقيمت الرض في لدينه ن مك إذا تعالى
لليتامى مأوى فستكون أفغانستان أرض على إسالمية

حتى النسان حقوق من يحرمون الذين المسلمين
منه يحرم السفر« الذي ؛جواز السفر وثيقة من أحيانا

. الله أعداء تخيف التي الفعالة السالمية العناصر
لهذا يكون لن الله باذن السالم داولة قيام حالة ففي
في كؤودا عقبة أعناقهم, ويقف من يغل أثر أي المر

. جهاداهم طريق
السااليب هذه من تتخذ الن العالم داول معظم إن

كسر في الصاداقين, وذلك جهادا ساير لعرقلة وسايلة
في وساجنهم وحصرهم الوظيفة أعتاب على أعناقهم



في اساتاذا كان الوظيفي, ساواء القفص دااخل
وزراة في مهندساا المدرساة, أو في معلما الجامعة, أو

. ذلك غير أو المستشفى في طبيبا شركة, أو أو
حتى الله سابيل في ينفر أن هؤلء بعض يحاول وقد

يغز ولم ماتا من ؛ ص الله رساول حديث عليه لينطبق
« نفاق من شعبة على ماتا بغزو نفسه يحدث ولم

الوظيفة, أغلل ليحطم ويطير يحلق أن فيحاول
ال-ذي الوظيفي السقف بهذا يصطدم ما فسرعان

اخرى مرة ساريعا ليهوي فيرتطم ورجليه يديه يقيد
وحطم أحدهم انطلق . فاذا الوظيفي القفص دااخل

؛ الوثيقة بهذه قالو: إمسكوه والقيودا الغلل هذه كل
. حركته « وقيدوا السفر جواز
للمجاهدين النصر يتمم أن عزوجل بالله أملنا لكن

ذلك ليعودا كابل فتح بعد السالمية الدولة باقامة
قبل من تصرف كانت السفر) التي (وثيقة الجواز
مسلم الجنسية أمام يكتب كان والتي السالمية الدولة

. كافر أو
وهو يشاء من ينصر الله بنصر المؤمنون يفرح ؛ويومئذ

«    الرحيم العزيز
 الجهادا واق-ع م-ن 

س-------نام ذروة إل------ى رحل-------ة
 الس--------لم

«الثالثة ؛الحلقة
/ أب----ومجاه-----دا الدك--تور بقل--م
مرتفع جبل ساليم, وهو شاه قوتل الى وصلنا وأخيرا
بالغروب, مؤذنة أذيالها تلف الشمس كانت جدا, و
الترحيل, قسم مسؤول أكبر جان الخأ يوداعنا ان وقبل
لي: وقال منا بالقرب تمر كانت سايارة الى بيده أشار
قدموا المجاهدين من اثنين بداخلها تحمل السيارة هذه
وهم يوما عشر إثنا عليهم مضى ساالنج, وقد من

عليه الرصاص اطلق احدهم الطريق في يسيرون
فقطعت لغم شراك في .. وقع والخر بصره ففقد
. اليمنى ويده رجله
المة ساتتحمل !! كم الله نفسي: سابحان في قلت

الجهادا, ولتدري بهذا لتعتني لنها الثام من السالمية
التاريخ يخطون الذين الساودا لهؤلء يحصل ماذا

? .  الطاهر ونجيعهم الزكية بدمائهم السالمي



بارداا الجو كان الغروب وقبل الوقت هذا .. في المهم
لصلة اساتعداداا للوضوء الخوة بعض جدا, وذهب

(الفضة) - الذائب - كاللجين البيض الماء حيث المغرب
بعد العالية, وجاءوا الجبال قمم تكسوا التي الثلوج من

دااخل القارص, وكنت البردا شدة من ينتفضون الوضوء
وضوء على بقيت انني حيث معهم اذهب ولم الخيمة

تحمست بالدفء, ولكنني أشعر العصر, وكنت صلة
المغرب, وأنا آذان ورفعت الخيمة دااخل من وخرجت

اقمت فمي, ثم في يدخل الذي الباردا بالهواء اشعر
. إماما بهم لصلي الصلة, وتقدمت

لي: لتطل قال خلفي كان ممن الخوة بعض أن وأذكر
بدأتا ان فما فليخفف   م أ ياأبامجاهد, ومن علينا

من اتمكن قشعريرة, ولم اخذتني حتى الفاتحة بقراءة
فورا الصلة البردا, وقطعت لشدة الفاتحة اتمام

بها يصلي ان احدنا ليستطيع والتي للخيمة وذهبت
. تقريبا ونصف متر عن ليزيد ارتفاعها واقفا, لن

قمم في يقيمون الذين المجاهدين الله فقلت: اعان
? والله يفعلون الثلوج, كيف تساقط ايام طيلة الجبال
ان أكثر اداهشني !!والذي وحائرا متعجبا وقفت

في طريقا يشقون كانوا المجاهدين من مجموعاتا
لسير تمهيدا البسيطة اللتا بواساطة الجبل ذلك سافح

.  عليها السياراتا
ليلة الليلة, وكانت هذه طوينا المنطقة هذه في

ان كاداتا التي العاتية ورياحها برداها بشدة مشهوداة
. جذورها من الصخور تقتلع

مسلم, وهوقائد القمندان الرحلة هذه في يرافقنا كان
بمرض افغانستان, اصيب شمال في جاهد مشهور

تلك في النوم بطعم يشعر ولم مضجعه يقض جعله
عن يعتذر ان اليوم ذلك صبيحة في جعله الليلة, مما

الرجوع, وبالفعل في ويستأذن معنا الطريق مواصلة
ان الخوة احد كادا الرحلة البردا, وصعوبة شدة من

.  الطريق بداية من ويرجع معه يقررالعوداة
منا واحد كل إمتطى صباحا التاساعة الساعة وفي

الذي الجبل هذا قمة نصعد وبدأنا له أعد الذي جواداه
ونصف, ونزول سااعاتا ثلث قرابة صعوداه اساتغرق

. سااعتين من أكثر



حافة على يمشي وهو وتذكرتا جواداي على اركب كنت
السراط أحيانا سام03 داقتها بلغت طريق في الجبل
وصفه القيامة, والذي يوم العبادا عليه سايمر الذي

السيف, فم من احد بأنه والسلم الصلة عليه الرساول
الجبل حافة على يقف يهمهم أحيانا جواداي أرى كنت

ومشقة السفر عناء من ليخلص ينتحر ان يريد وكأنه
ذلك, من يمنعه كان الذي بلجامه آخذ الطريق, فكنت

, عظيما  مبلغا وبالخيول بنا بلغ والجوع التعب ولكن
الى وصل عندما التعب نتيجة ماتا الخيول أحد أن حتى
بعد والنصف الثالثة الساعة وفي  الجبل, واخيرا قعر

؛ حوض الى الكؤودا, ووصلنا العقبة هذه اجتزنا الظهر
كاداتا بالغة مشقة أحدنا لقي أن ) بعد1( « رقم تبخانا

. الطريق على  شهيدا ويسقط بحياته توداي أن
تعالى الله باذن القادامة الحلقة في اللقاء والى

 الجهادا واقع من
 الس-لم سان-ام ذروة إل-ى رح-ل-ة
 مجاهد أبو /الدكتور الرابعة«            بقلم ؛الحلقة
العصر, صلة ) بعد1( رقم تبخانا حوض من تحركنا
سارنا, وبعد حيث ليفارقنا نهر الطريق جانب وعلى

التعب بنابه, وبلغ الجوع عضنا وقد كامل يوم مسيرة
في ), ونزلنا2( رقم تبخانا حوض وصلنا مبلغه منا

; داسامة عشاء وجبة لنا عملوا وقد المجاهدين ضيافة
ثم جيدة وكانت مشوي سامك أكلة عن عبارة وهي

. المنطقة هذه في الثانية الليلة طوينا
توب وصلنا أن إلى المسير واصلنا الفجر صلة وبعد

منطقة في تقع ولكنها قليل مرتفعة تلة خانة, وهي
. الشيوعيين أيدي من المجاهدون حررها حساساة, وقد

إل ترى فل وشمالك يمينك عن تنظر خانة توب وفي
تستطيع فل هزيمتهم قبل العداء زرعها التي اللغام

في وقعت وإل أنملة مقدار الطريق عن تخرج أن
الموتا حيث المنطقة في المزروعة اللغام شراك

تصل أن إلى آمنة كلها فالطريق ذلك الزئام, ومع
. أفغانستان شمال في طالقان
: آمنة الطريق

أسالحتهم بانزال قاموا لفغانستان الروس غزو عند
ممتعة أورحلة نزهة أنها وعساكرهم, وظنوا وذخائرهم
قصيرة فترة خلل أفغانستان زمام مسك سايعقبها



المسلم, وينهبون شعبها عقيدة بعدها رون يغي
وودايانها جبالها جمال برؤية خيراتها, ويتمتعون

يدور كان الجارية, وما وأنهارها العذبة وبمياهها
لجنوداهم مقبرة لتكون أعدها قد تعالى الله أن بخلدهم

.الحمر
داينهم على حفاظا أرضهم من الفغان هاجر

نتيجة أطلل إلى وقراهم مدنهم وعرضهم, وتحولت
ومزارعهم, وادالهم لديارهم المستمر الطائراتا قصف

(أم المسلمة أفغانستان على الموتا شبح وخيم الجو
شعابها بين بحذر يسير المرء الشهداء) وأصبح
ساهلة فريسة وقع جبالها تسلق وأودايتها, وكلما

. واحدة لحظة تهدأ ل التي الطائراتا لقصف
الطريق: هل على بنا لحق يابانيا صحفيا ساألنا لقد

هزيمة قبل وغيرك أنت تمشي أن تستطيع كنت
بعيدا أفغانستان دااخل الطويلة المسافاتا هذه الروس

. ولزلت القاطع بالنفى ? فأجاب الطائراتا قصف عن
جلسنا وقد تخار ولية في المجاهدين أحد ماقاله أذكر
به تنعم الذي المن عن نتحدث صغيرة قرية في

الروس تواجد أيام قال: كنا حيث الن المنطقة
قصف لشدة الجلسة هذه مثل نجلس أن لنستطيع
" ترى كما والن علينا حممها تلقي وهي الطائراتا

دااخل كامل أسابوعا سارنا له: نحن ? قلت شيئا ترى هل
لم طالقان مدينة وصلنا حتى نمشي ونحن أفغانستان

على تحلق واحدة طائرة إل نشاهد أحد, ولم يعترضنا
. جدا شاهق إرتفاع

قاطع يعترضنا ولم الطويلة المسافاتا هذه سارنا
ذكرتا أنني حتى بسلم نمر أن نتوقع كنا طريق, وما

هذه نسير له: كيف قلت الفغان المجاهدين لحد
? واحد سالح قطعة معنا لنحمل ونحن المسافاتا

. آمنة فالطريق الله على فقال: توكل
بها ينعم التي والطمأنينة والدعة المن رأيت عندما

ثمرة هذه إن قلت: والله أفغانستان في الشمال أهل
نعمة مت تنس المبارك, لقد الجهادا هذا ثمراتا من
أنها شك المنطقة, ول هذه في أساير وأنا السالم أمن

التضحياتا الطويل, ولهذه الجهادا لهذا طبيعية ثمرة
في المسلمون حرم والتي الجهادا هذا قدمها التي

.  الن حتى منها الساتفاداة المعمورة أرجاء



ص الله رساول حديث الموطن هذا في تذكرتا لقد
داخل اسالمه, وقد أعلن وقد حاتم بن لعدي قال عندما

قطع يشكوا آخر داخل الفقر, ثم يشكوا رجل عليهما
إسالم يهتز أن والسلم الصلة عليه الطريق, فخشى

: السلم عليه فقال عدي
الظعينة ترى أن حياة بك طالت إذا ياعدي بك كيف

ل الحرام الله بيت إلى تصل حتى الحيرة من تمشي
في عدي: قلت ? فقال الله إل نفسها على تخشى
? طي ار داع من نفسها على ولتخشى تمشي نفسي

كنوز رأيت إذا ياعدي بك السلم: كيف عليه قال ثم
عدي: كسرى ? فقال الله سابيل في كلها تنفق كسرى

. هرمز بن كسرى ? قال: نعم هرمز بن
أرض من تمشي الظعينة رأيت عدي: ولقد يقول

الله إل تخشى فل آمنة الحرام الله بيت إلى الحيرة
.  الله سابيل في تنفق كلها كسرى كنوز رأيت ولقد
أياما فتقطع تمشي الظعينة رأينا كذلك ونحن نعم

فهل الله إل نفسها على تخشى ل أفغانستان دااخل
? السالم آمن نعمة من اليمان بعد أفضل نعمة من
ويعرفوا غفلتهم من الرض في المسلمون يفيق هل

والرياداي القياداي وداورهم الجهادا هذا تجاه واجبهم
الدين, وينعموا هذا ظلل ينتظرهم, ليتفيئوا الذي

أن ? . لشك السالم داولة ظل في السالم آمن بنعمة
.  إشارتهم ورهن إراداتهم طوع ساتكون كلها الرض

 الجهادا واقع من
 الس-لم سان-ام ذروة إل-ى رح-ل-ة

الخامسة«          بقلم/ ؛الحلقة                      
مجاهد أبو الدكتور

المسالك, صعبة وعورتها   أن إل آمنة الطريق أن رغم 
نهاية إلى تصل حتى العقباتا هذه إجتياز من لبد إذ

الجبال قمم تتسلق أن بد أفغانستان, ل شمال
سانام ذروة إلى يصل أن يريد الذي لن الشاهقة
أن الجهادا, لبد مستوى إلى بالناس ليرتفع السالم
: الشاعر يقول وكما القمم هذه إلى أول يرتقي

بين الدهر أبد يعش    الجبال صعودا ليهوى ومن 
 الحفر

مريحة نزهة عن عبارة هو الجهادا أن البعض يظن وقد
; يلقي مريحة سايارة أو نفاثة طائرة عبر فيها يتنقل



نسي يعودا, لقد ثم بالكلماتا مرصعة محاضرة فيها
قاصدا وسافرا قريبا عرضا كان (لو تعالى قوله هؤلء

.24 الشقة) التوبة عليهم بعدتا ولكن لتبعوك
أنفسنا   نعد أن أردانا إذا الشماء القمم صعودا من لبد 

كره ولكن عدة له لعدوا الخروج أراداوا (ولو للجهادا
القاعدين) مع إقعدوا وقيل فثبطهم انبعاثهم الله

 .64 التوبة
جدا شاهق جبل قمة إجتياز نحاول ونحن داهشنا لقد

من تخار, ولمناص وولية بدخشان ولية بين يفصل
القدام, على سايرا الصعودا في الجبل, بدأنا هذا إجتياز

أقدامنا, على نمشي وتارة الخيول على نركب تارة
ليعينه الحصان بذيل أحدنا يمسك أن التعب بنا بلغ لقد
الطريق في يومها القمة,وأميرنا إلى التسلق في

. ذيله يفوتك فل الحصان فاتك إن يقول: يافلن
على يحمل كان الذي الحصان منظر فعل أداهشني لقد

به وجاءوا يده بترتا وقد المجاهدين من واحدا ظهره
يقطع أن ولبد !! جريح الله سابحان ساالنج, فقلت من
هناك, كيف ليعالج بيشاور الى يصل حتى الطريق هذه

? ليست ماذا النقل والجراح, ووسايلة اللم على يصبر
لفت ??! والذي الخيول السيارة, إنما أو الطائرة

سااقه, رأيته بتر وقد المجاهدين أحد أكثر نظري
العصى, على يتكئ يمشي وهو شاهق جبل قمة يتسلق
!! الله وقلت: سابحان نفسي إساتصغرتا رأيته فعندما

وليمل يكل ل الرجل مقطوع وهو يمشي هذا
نشعر ذلك ومع شيء ولينقصنا أقوياء وليتأوه, ونحن

!! الطريق وبصعوبة والملل بالكلل
الجسم لعضاء السااساي المحرك أن بالفعل فأيقنت

عضلته وشدة الجسم متانة وليس القلب هو
صاداقا وعزما ويقينا إيمانا القلب إمتل وجوارحه, فاذا

الجهادا بمشقاتا واساتهان القمم هذه تسلق على قوي
ذلك بعد العضاء الله, وتبقى سابيل في واساتعذبها

; للساتعمال صالحا الموتور كان إذا السيارة كصندوق
شعرة قيد لتتحرك فانها وإل فعلها وفعلت تحركت

. حديد من ركاما ذلك بعد فتصبح جميل شكلها كان وان
الذين قلت: هؤلء المجاهد هذا رأيت أقول: عندما

روحه, وبعضهم قدم مايملكون, بعضهم بأغلى ضحوا
أن يحاول - وهو يده أو - رجله أعضاءه من عضوا قدم



قطعت الذي مجده, فهذا إليه ليعيد الدين بهذا يرتقي
فضله فخريا, ولينسى وسااما يعطى أن يجب رجله

تأخر عندما تقدم لنه, الجهادا في وسابقه وتضحيته
عن للدفاع الركب مقدمة في الجهادا, وكان عن الناس
. المسلمين, واعراضهم أرضي

بن عمر قاله المجاهد- ما هذا رأيت -عندما داتا ردا وقد
منا أفضل الرجل هذا - أن عنه الله رضي الخطاب

) .ساواه الجنة في أعضاءه بعض منا - (من جميعا
أحد في شارك الذي الصحابي هذا قصة تذكرتا والله

حول يوم ذاتا الصحابة يده, فجلس فقطعت المعارك
الصحابي هذا وجد طعام, فعندما مائدة على عمر

خشية بعيدا وجلس مكانه من قام عمر بجانب نفسه
الطعام, عن عمر نفس - فتنقبض ظنه - في يؤذيه أن

وقال إليه والتفت عنه الله رضي عمر نظر ذلك فلفت
بيدك تسوطه حتى الطعام إلى أيدينا لنمد له: والله

منه بعض الجلسة هذه في منا قال: من المقطوعة, ثم
في وانها المقطوعة يده إلى (يشير ساواك الجنة في

) . الجنة
الجهادا واقع من

 الس---لم س-ن--ام ذروة إل--ى رح--ل--ة
الساداساة«          بقلم/ ؛الحلقة                      

مجاهد أبو الدكتور
يسارنا, على وكانت منجان بقرية مررنا الطريق وفي

إلى بيده الفغان الخوة أحد بعيد, فأشار من ظاهرة
القرية وقال: هذه بدخشان لولية التابعة القرية هذه

قد الروس إساتسلما, وكان المجاهدين بأيدي ساقطت
كران, هزم معركة وقعت ذلك, وعندما قبل إحتلوها

الطائراتا قتال, وجاءتا بدون واساتسلموا الروس فيها
. الروس الجنودا ونقلت الروساية

بدخشان نهر يخترقها جدا جميلة قرية فهي كران أما
عن الشاهقة العالية الجبال بها العذبة, ويحيط بمياهه
؛ملح لهلها تعالى الله هيأ ويسارها, وقد يمينها

جبالها, ويستعمله من جبل سافح من الطعام« يخرج
.  طعامهم في أفغانستان أهالي

أسالحتهم وانزلوا إحتلوها قد الروس المهم: كان
في تهبط كانت التي الطائراتا طريق عن وعساكرهم

على كبيرة سااحة عن عبارة هناك, وهو أقاموه مطار



أعد كران, وقد قرية مقابل الرض من مرتفع ساهل
والسالحة التموينية والموادا الذخائر إنزال أجل من هذا

.  الطائراتا طريق عن الثقيلة
الشيوعيون أقامها التي البوساتاتا جميع شاهدنا لقد

السوار إحاطة بالقرية ثمانية, تحيط ومجموعها
داشم القوية, واماكن التحصيناتا بالمعصم, حيث

الحصينة, ثم الجنودا الثقيلة, ومواقع والمدافع الدباباتا
لتكون الرض في أعدتا التي الحفر من مجموعاتا

قبل من عليهم الهجوم حالة في لهم مخابئ
. المجاهدين

العسكرية, ومعداتهم قوتهم أن الروس وظن
حصونهم مانعتهم أنهم (وظنوا جندالله من ساتحميهم

في وقذف يحتسبوا لم حيث من الله فاتاهم الله من
.2/ الرعب) الحشر قلوبهم

? الروس هوجم ? وكيف المعركة تمت والن: كيف
إلى تحتاج السائلة هذه ? كل المعركة هذه نتيجة وما

بعض البداية في . ساألت وتوضيحاتا إجاباتا
أين المعركة, من هذه في إشتركوا الذين المجاهدين

? . المجاهدون جاء
له: كيف العالية, فقلت الجبال هذه خلف فقال: من
الثلج أن ? وخاصة الجبال هذه تتسلقوا أن إساتطعتم

?.عليها متراكما كان
وسالح الذخيرة ظهره على يضع منا الواحد قال: كان

R. P.G ,((العصا ويمد يتسلق الرشاشة, ثم والسالحة
... وهكذا أعلى إلى ويسحبه بها يمسك حتى لخيه

. داواليك
عشرة الثانية حتى الصباح من هذا على الحال واساتمر

.  الجبل قمة إلى وصلنا حتى ليل
( المعركة, فقال: كنا أحداث يشرح المجاهد هذا بدأ ثم

عسكرنا بيو« ثم إلى ؛ورساج من تحركنا )مجاهد004
كل يذهب العملية قائد كران, وكان من قريبة غابة في
جميع رصد من تمكن الليلي, حتى المنظار ومعه ليلة

أنفسنا قسمنا الثمانية, ثم أماكنها وتحديد البوساتاتا
إتجاه, كل من بالمنطقة أحاطت مجموعاتا ثلث إلى

البوساتاتا جميع على هجمنا الفجر صلة صلينا أن وبعد
الجبال, قمم من عليهم الجبال, ونزلنا سافوح من

نحقق أن الله باذن إساتطعنا ونصف سااعتين وخلل



قتلنا أن الروس, بعد جنودا على كبيرا عسكريا نصرا
من الهائله العدادا عدى وجنديا ضابطا) 06( منهم

(الهليكوبتر) الروساية الطائراتا هرعت الجرحى, وقد
والقتلى, ثم الجرحى الجنودا, ونقل من ماتبقى لنقاذ
من جنوداا وأنزلت الفغانية الشيوعية الطائراتا جاءتا

شر هزموا الذين الروس من بدل الفغان الشيوعيين
.  هزيمة

هذه في نزلوا الذين الشيوعيين البرشميين عن أما
مواقعهم في الصمودا من يتمكنوا البوساتاتا, فلم

) شيوعيا, واساتشهد054( أسار عن المعركة وأسافرتا
القائدين بينهم من مجاهدا عشر سابعة المجاهدين من
شاخأ, كما بوساتة حول مؤمن وقاري العزيز عبد

من القرية التراك, وطهرتا المجاهدين أحد اساتشهد
لصالح المعركة الشيوعيين, وحسمت رجس

ولكن رميت إذ (ومارميت تعالى الله المجاهدين, باذن
الله إن حسنا بلء منه المؤمنين وليبلي رمى الله

.71/ ) النفال عليم ساميع
 الجهادا واقع من

السالم سانام ذروة إلى رحلة
«السابعة ؛الحلقة

 الجه------------ادا ع-----------زة
مجاهد /ابو الدكتور بقلم

بعده, لنبي من على والسلم والصلة وحده الحمدلله
:وبعد

وأودايتها شعابها بين ويتنقل أفغانستان يدخل من إن
بعض ترى عجيبة, وهي: أنك ظاهرة وهلة لول يلحظ

مشارف على والطين الحجارة من أقيمت التي البيوتا
ذي باداىء الجبال, وتحسبها أحد خطم في أو النهار

للحيواناتا, حظيرة أو للدواجن  مسكنا أقيمت أنها بدء
للبشر  مسكنا تجدها منها تقترب عندما تفاجىء ولكنك

.يعيشون وبداخلها يقيمون بها
حولهم من تجري العذبة النهار حيث ليفارقهم فالماء

الفقير, الشعب لهذا تعالى الله مكان, هيأها كل في
من  حال فأحسنهم  ليل به يستضيئون الذي الضوء أما

والحطب كثيرة فالغاباتا النار الفانوس, وأما يستعمل
قوتا يملك من  حال فأحسنهم الطعام موجودا, وأما

محتسبون صابرون والشاي, وهم الخبز من يومه



أمسى ص:(من الله رساول حديث أذهانهم عن ليغيب
يومه قوتا يملك ساربه في  آمنا بدنه في معافى
).بحذافيرها الدنيا له حيزتا فكأنما
وجه على برية قوة أعتى داوخوا الذين هم هؤلء

الروس اساتباح عندما بالتراب كرامتها الرض, ومرغوا
وأرضهم, هؤلء وعرضهم داينهم على حماهم, واعتدوا

لدينهم وحطامها, يعيشون الدنيا من بشيء ليفكرون
الشعاب في ربهم الله, ويعبدون سابيل في ويجاهدون

بين جمعوا قد هذا في العبادا, وهم أنظار عن  بعيدا
الله, والعيش سابيل في الجهادا عظيمين, بين أمرين

شرهم من الناس ويدعون الله يعبدون الشعاب بين
الله رضي الخدري ساعيد أبي الحديث: عن في جاء كما
الناس فقال: أي ص الله رساول رجل قال: أتى عنه

سابيل في وماله بنفسه يجاهد ? قال: مؤمن أفضل
من شعب في ? قال: ؛مؤمن من ثم « قال الله

مسلم « رواه شره من الناس ويدع يعبدالله الشعاب
) .8881( برقم

حول يقيمون الذين الناس هؤلء أن فعل تشعر إنك
الرض, وأنهم وجه على الناس أعز ; أنهم المياه أنهار

الرض, قوى كل عن جميعا, بل الناس عن مستغنون
عليهم تتنزل العالمين رب رحمة إل يرجون ل وأنهم

لسانه تعتقل وظيفة على ليخشى منهم .فالواحد
عتبتها, على عنقه تكسر ونشاطه, أو حركته وتقيد

. أبدا لحد ليذل فهو
به يفكر بما ليفكرون الساودا هؤلء أمثال أقول: إن

الكهربائي التيار أو المياه انقطاع - من غيرهم, -أحيانا
. والتركيع للذلل العداء يمارساها عنهم,كوسايلة

يمارساون وهم اليهودا من ورأيناه فعل مالمسناه وهذا
في المرابطين الصابرين على العقوباتا هذه مثل

للضغط محاولة في فلسطين في المباركة الرض
. ويركعوا يرضخوا أو يتراجعوا حتى الهالي على
الفغاني الشعب صمد قبل, كيف من أتساءل كنت لقد

ضروس حرب أمام الماضية العشر السنواتا طيلة
?  كالرميم جعلته إل شيء على ماأتت
العجب, بطل السبب عرف إذا يقولون كما ولكن

والشكال اللغز حل قلت: الن مارأيت رأيت فعندما
.يحيرني كان الذي



الشيوعية وجه في هبت التي الساودا هذه رأيت فعندما
وأرضهم داينهم تحرق أن أراداتا التي الحمراء

ولوجل, ولخوف تردادا داون السلح وعرضهم, حملوا
الله أعداء له, وقاتلوا يتعرضون قد إقتصاداي حصار من

ذلك ذهني من الله, زال باذن هزموهم حتى
. الساتغراب

الذي والنعيم الترف في يغرقوا لم البطال هؤلء إن
في الحقيقي السبب المم, وهو هلك إلى عاداة يؤداي

الله سابيل في النفير الرض, وعدم إلى الناس تثقفل
. الحديث في جاء الموتا« كما وكراهية الدنيا ؛حب

في الول السلف سايرة أعاداوا الذين الله ليوث إن
; ذلك يوما, أهلهم ويشبعون يوما عيشهم, يجوعون

أنهم القتال, حتى مياداين في البطال ساير يعيدوا لن
يمدوا والغرب, ولم الشرق إلى هاماتهم يحنوا لم

البلدا الرض, حتى في لكافر ول لمريكا ل أيديهم
الجهادا, هذا شأن الله أعز وإلسالمية, وانما العربية

الضعفاء, وتنبذ القوياء تحترم أنها المم عاداة ومن
- السالمي العالم شعوب - من المساعداتا فبدأتا
الله من بفضل اتجاه كل من المجاهدين على تنهال
عبدالله ؛الشيخ السالمية المة شهيد بجهودا ثم تعالى
« .عزام
في إراداتهم, وبقوا يملكون المجاهدون بقي ولذا

لحد, ولم يذلوا وكرامتهم, لم وعزتهم شموخهم
الضغوط والغرب, رغم الشرق لمطالب يخضعوا
يص ترويضهم, وهم ومحاولة عليهم المتكررة الدولية

بينهم الله يحكم حتى الطريق هذا مواصلة على رون
. بالحق قومهم وبين
الصابر, وأي المجاهد الفغاني الشعب عزة رأينا لقد

على برية قوة - أعتى -روسايا مواجهة من أعظم جهادا
أنفاساها, وداحرها وكتم شموخها وتحطيم الرض وجه

أعظم صبر ذليلة?أي حزينة كسيفة قمقمها إلى لتعودا
رأينا ?? لقد الجهادا هذا على الطويل الصبر هذا من

. العيش شظف والحرمان, وعلى الفاقة على صبره
الناس منه; أن قرية"وشته"فعجبت في رأيته مما ان

لمعيشتهم, لقد الضرورية الحاجاتا حتى يفتقدون
عندكم القرية, هل هذه في يعيشون ممن  رجل ساألت



كيف القاطع, فقلت بالنفي جوابه طبيب? فكان
? الحياة هذه على يصبرون

أن موجودا, ولو غير بينهم القل على واحد طبيب
به? كيف يفعلون ماذا أفعى لدغته منهم  واحدا

الحدودا, كيف الى ينقلوه ان أراداوا يعالجونه? واذا
أنه شك ? ل المرهقة الطويلة المسافاتا هذه ينقلونه
. الطريق على سايموتا

اليهم الفقراء, وينظر هؤلء مع تعالى الله فقلت: ان
شعرنا أننا  إل مارأينا كل والعطف, ومع الرحمة بعين

هؤلء على تسيطر غامرة ساعاداة أن ولمسنا
الملوك بها علم لو ساعاداة في المجاهدين, فهم

. بالسيوف عليها لجالدوهم
تعالى الله الرض? أليس في المسلمون والن: أين

تعالى الله ? أليس الجهادا هذا شأن عن ساائلهم
?, أل جوعا يموتون الذين المساكين هؤلء عن ساائلهم

- ليجدون الذين الفقراء هؤلء بوضع الغنياء يعلم
الشديد القحط يأكلونها, نتيجة الخبز - كسرة أحيانا
?  منطقتهم ضرب الذي

أموالهم? - زكاة القل - على الغنياء هؤلء يرسال أل
الموال, أيهما عن الله رحمه تيمية ابن سائل لقد

عليهم يخشى الذين للفقراء أو للجهادا تعطي أفضل
وليمت الجهادا ? فاجاب:(ليعطى  جوعا الموتا من

, جياعا وفقراء مجاهدون هؤلء كان إذا الجياع) فكيف
. الوجهين على أولى باب من لهم تصرف فالزكاة

الذين ? أين المليين - المسلمين- أصحاب التجار أين
يصيبهم أن يخشون ? أل والشركاتا العقاراتا يملكون
الرض« وبداره به الله فخسف قارون؛ ماأصاب
أعماق في وغاصت الرياح أداراج الموال وذهبت
?الرض

; حيث بالمس القوم ماأصاب يصيبهم أن يخشون أل
الورقية, العملتا من المليين يملكون وهم  ليل باتوا

- والفضة, وأصبحوا الذهب من المقنطرة والقناطير
الغزاة يجهز ? من شيئا ليملكون - وهم الحديد على

كابل أبواب على المسلمون العراة? أيتركهم الحفاة
أعظم حققوا أن العداء- بعد رحمة - تحت آبادا وجلل
?. تقريبا قرون ثلثة منذ المسلمون عرفه انتصار



أم ( أفغانستان الجهادا أرض عن  بعيدا تعيشون يامن
من وأنفقوا الوان:؛ فواتا قبل )فيقوا الشهداء

رب فيقول الموتا أحدكم يأتي أن قبل من مارزقناكم
من وأكن فأصدق قريب أجل الى أخرتني لول

والله أجلها جاء إذا  نفسا الله يؤخر ولن الصالحين
11-01 بماتعملون« المنافقون خبير

لم لكم, فان وهبها التي أموالكم عن ساائلكم الله إن
بانفسكم الله سابيل في والغزو الجهادا في تشاركوا

أموالكم, وإني بفضول تشاركوا أن القل فعلى
الذي وسالم عليه اله صلى الله رساول بحديث إذكركم
صحيح بسند دااودا أبو رواه الوصال, فيما له ترتجف

أو يغز لم قال:( من ص الله رساول أن أمامة أبي عن
الله أصابه بخير أهله في  غازيا يخلف أو  غازيا يجهز

دااودا أبو ) رواه القيامة يوم دااهية- قبل - أي بقارعة
)3052( برقم ساننه في

انت  إل اله ل ان أشهد وبحمدك اللهم وسابحانك
اليك واتوب اساتغفرك

? المجاهدين لهؤلء من  
عزام /فايز الدكتور بقلم

بعده, لنبي من على والسلم وحده, والصلة الحمدلله
:وبعد
شمال الى منه نعبر سارنا طريق أطول في

أو القدام على  مشيا ذلك ;كان أفغانستان, ساواء
نقطعها التي المسافاتا نعد الخيل, كنا على  ركوبا

يخلص حتى الوصول لحظة منا الواحد , ويتمنى عدا
. ومشقتها الطريق عناء من

وتحمل تحملنا التي الخيول هذه أن أظن وماكنت
من  واحدا أتوقع ساالمين, وكنت توصلنا أن أمتعتنا

تموتا أن الطريق, وإما على نستشهد أن أمرين:إما
نخشاه, كنا الذي الطريق, وهذا في فتقطعنا الخيول

تكون أن المؤمن مايتمناه أعظم فان الول المر أما
أقصر هو هذا الله, لن سابيل في شهاداة الخاتمة
حسبتم العزة:؛أم رب الجنة, يقول الى موصل طريق

منكم جاهدوا الذين الله يعلم  ولما الجنة تدخلوا أن
.241 عمران «آل الصابرين ويعلم
في تسير - وانت واكبار إجلل وقفة لتقف وانك

واليبة الذاهبة المجاهدين قوافل ترى - وأنت الطريق



خيولهم النمل, يسوقون - كأساراب أفغانستان -دااخل
يمشون وعتاداهم, وهم ذخائرهم تحمل التي وحميرهم

ويقطعون الجبال يتسلقون أقدامهم على خلفها
الله لهم  ? حقا المجاهدين لهؤلء الوداية, فقلت:من

. العالمين رب
الوائل المسلمون العراة? كان الحفاة الغزاة يجهز من

قاعدة: القاعد على - يسيرون الولى الصفوة - من
بخير, أهله في يخلفه الله, أو سابيل في الغازي يجهز
عن مسلم رواه فيما الصحيح الحديث في جاء وقد
قال:يارساول أسالم من فتى أن عنه الله رضي أنس
به, قال:( أئت ماأتجهز معي وليس الغزو أريد إني الله

الله رساول فمرض, فقال:إن تجهز قد كان فانه  فلنا
به تجهزتا الذي ويقول: أعطني السلم يقرئك ص

به, ولتحبسي تجهزتا كنت الذي أعطيه قال: يافلنة
فيه الله فيبارك  شيئا منه لتحبسي فوالله  شيئا عنه

).4981( برقم مسلم ) رواه
الله سابيل في المجاهدين يحمل من السالم ياأخا

تسمع ? ألم صهوتها ? يمتطون  خيول لهم فيشتري
أبي عن البخاري رواه الذي ص الله رساول بحديث
ص:( من الله رساول قال, قال عنه الله رضي هريرة

وتصديقا بالله  إيمانا الله سابيل في  فرساا إحتبس
يوم ميزانه في وبوله وروثه وريه شبعه فأن بوعده

.6/34 البخاري )صحيح القيامة
أو له واتخذه  فرساا حبس : أي فرساا إحتبس ومعنى
يحدث أن عسى لما  إساتعداداا المجاهدين من لغيره

.السالم ثغور من ثغر في
في الخيول داور أن يظنون كانوا الناس ومعظم 

على الجهادا باب الله فتح انتهى, حتى قد المعارك
الله رساول حديث أن لهم ن وتبي أفغانستان أرض
نواصيها في معقودا وسالم:(الخيل عليه الله صلي
>-3781< برقم مسلم القيامة) -رواه يوم إلى الخير

الخيول عن الساتغناء ليمكن النبوة, وأنه دالئل من أنه
. العشرين القرن في حتى المعارك في

خلفك, ساتتركها التي أموالك من أرسال السالم ياأخا
هي الله, لتكون سابيل في تحتبسها فرس ثمن ولو

يوم حسناتك ميزان في وعلفها وريها وروثها وبولها
 وأنت0- الله سابيل في  غازيا تجهز  القيامة, أل



المشاركة من يمنعك عذر عندك او الجهادا عن قعدتا
? الموتا يدركك أن - قبل بنفسك
!! هؤلء أحذية بل يمشون بعضهم ترى أنك الله ويشهد

هذه مثل في  ? خصوصا لهم الحذية شراء يتكفل من
من ?, وكثير البواب على الثلوج الظروف, وتساقط

لنهم  نظرا الجليد من تتفحم أرجلهم, أو تنصل هؤلء
!! يلبسونها أحذية ليملكون

- كما الول السلف علماء بفتوى المسلمون يعلم أما
الحالة, هذه مثل في أنه المة- من هذه فقهاء قرر

جميعا آثمون المسلمين, أنهم تقصير حالة وفي
نتيجة مسلم إذاماتا كاملة الدية دافع عليهم ويجب
العضو) الذي (قيمة الرش دافع القارص, أو البردا

?. هؤلء إنقاذ في قصروا قد المسلمين قطع, لن
هؤلء يعيش كيف تعجبت أني هو  إل إله ل والذي

!!   شيئا ليملكون وهم العرين ذلك في الساودا
القائد تعطون مسعودا:كم شاه أحمد ساألت لقد

( ليتعدى الشهري راتبه ?فقال: إن  راتبا الميداني
الشهر في داولراتا6( مايعادال أي أفغانية )روبية0052

الى تطرق فقد السالمي الحزب أمير حكمتيار ), وأما
( ليتعدى الشهري عائلته مصروف أن مسامعنا

يعاتب فانه ذلك على زادا ), واذا باكستانية روبية0051
. زوجته

المبالغ بهذه هؤلء يعيش كيف والله تعجبت لقد
المبلغ هذا نحن لنقبل ? وقلت: والله الزهيدة

. فقط واحد يوم مصروف
مقبلة- عليهم -فهي الدنيا أراداوا لو القاداة هؤلء إن

الله ماأعده آثروا منها, ولكنهم اوفر  حظا لخذوا
. العلى الفرداوس في البرار للمجاهدين

الدين صلح المسلم البطل عن التاريخ لنا يروي
براثن من وفلسطين القصى حرر الذي اليوبي

حيثما  صندوقا بيده يحمل  داائما كان ; أنه الصليبيين
جواهر بداخله أن الناس بعض ظن وارتحل, حتى حل

هذا فتح ربه الى رحل الضياع, ولما من عليها يخاف
التراب, وقميص من كمية الصندوق, وإذابداخله

فان بعد بها:(أما واذا الوصية فتحت أن ووصيته, وبعد
من المسلمين, وكمية الى وصية الصندوق هذا بداخل
من الدين صلح يجمعه كان الذي <الغبار التراب



عطر غزواته> وثوب من يرجع عندما الجهادا مخلفاتا
هذا يوضع به, ثم أكفن أن بعدي من أوصي زمزم بماء

. القبر في رأساي - التراب- تحت الغبار
أفغانستان, ترى أرض على ; والمجاهدون واليوم
يتعجل أن راحته, يريد علي روحه  واضعا منهم الواحد

على مراتا عدة  يوميا يعرضها خالقها, وهو الى بها
النماذج ترى أنك يتسلمها,كما أن أجل من بارئها

في الوهادا يجوبون الذين هؤلء من الصاداقة
غبار وراء وجوههم ملمح غابت أفغانستان, وقد

.المعركة
غبار عليهم تعالى الله يجمع هؤلء, كيف أمثال نعم
الحديث: في جاء ? كما جهنم وداخان الله سابيل في

وداخان الله سابيل في غبار عبد على ( ليجتمع
>,3361< برقم الترمذي رواه حديث من جهنم)جزء

. صحيح حسن وقال:حديث
في ثبت كما النار جلوداهم لتمس هؤلء أمثال إن

رتا قال:(ماأغب ص الله رساول أن البخاري صحيح
البخاري النار)<صحيح فتمسه الله سابيل في عبد قدما
6/32.<

وداينها لربها المجاهدة المة تعيش أن يجب هكذا 
من أغلى فهي ماتملك أغلى هي التي وعقيدتها

إن ؛قل والعشيرة والهل والولدا والموال النفس
وعشيرتكم وأزواجكم واخوانكم وابناؤكم آباؤكم كان

كساداها, ومساكن تخشون وتجارة إقترفتموها وأموال
سابيله في وجهادا ورساوله الله من اليكم أحب ترضونها
42التوبة « ساورة بأمره الله يأتي حتى فتربصوا

بكل اليوم; التضحية المة حال يكون أن يجب وهكذا
في  جهاداا يكون والعقيدة, وأن المبدأ أجل من شيء
رجع خفاقة, فاذا السالم راية ترتفع حتى سابيله

الجيل من الول سالفهم عليه كان ما الى المسلمون
به صلح بما  إل المة هذه آخر يصلح لن (و المبارك

عدوهم, وممك وخاذل ناصرهم تعالى الله ) فان أولها
. الرض في لهم ن

انت  إل إله ل أن أشهد وبحمدك اللهم وسابحانك
. اليك واتوب اساتغفرك

 والنصر الخير بشائر
 عزام الدكتور/ فايز بقلم



بعده, لنبي من على والسلم والصلة وحده لله الحمد
: وبعد

جعلت التي العوامل أهم من الوحدة عامل أن لشك
- المر بداية ينتصرون, في أفغانستان في المجاهدين

الرض, وجه على برية قوة أعتى - على الله بإذن
المسلم الفغاني الشعب وقف عندما روسايا هزمت
. واحد رجل وقفة

تفاؤل المجاهدين وانتصار الروس هزيمة أعقب وقد
سايسقطون أشهر خلل المجاهدين ; بان عظيما
العداء نظرة هذه كابل, وكانت في العميل النظام

هذا, وعدم يومنا إلى الفتح تأخر الصدقاء, ولكن قبل
سابب إلى راجع ذلك كل عسكريا المعركة حسم

عامل الحقيقي, وهو النصر سار غياب وهو رئيسي
. المجاهدين بين الوحدة

الوحدة أهمية ساياف, وحول الشيخ مع مقابلة وفي 
: قال نجيب نظام لساقاط المجاهدين فصائل بين

وتأخر نجيب نظام لبقاء الرئىسي السبب أن ؛لشك
صفوف وحدة عدم هو هذا يومنا إلى الحاسام النصر

ومخلص لدينه محب مسلم كل واجب المجاهدين, ومن
لزالة وساعه مافي كل يبذل وأن يسعى أن لربه

ترضى وحدة المجاهدين, وايجادا بين الخلف أساباب
المساعي فان المنطلق هذا ورساوله, ومن الله

يكلل أن تعالى الله وندعو المجال هذا في مستمرة
« . والتوفيق بالنجاح الجهودا

مع تتعامل كيف كابل في العميلة الدولة عرفت لقد
في تواجههم الماضية, وكيف الفترة طيلة المجاهدين

كل تحارب كانت قريب عهد ; حتى مكشوفة حرب
تجمعا وتضرب تأتي مثل . فهي حده على تنظيم

بقية ابادا, فتقف جلل أو كابل أبواب على للمجاهدين
أن قاداتها, وبعد من الوامر تنتظر الجهاداية التنظيماتا

لقتال تنصرف التنظيم هذا قتال من الدولة تفرغ
...  آخر تنظيم

أن خصوصا الجهادا وأمراء عموما المجاهدون أدارك وقد
العوامل أهم من المجاهدين فصائل بين الوحدة عامل

على والجهاز عسكريا المعركة حسم في الرئىسية
عمليا القرآنية الية ترجمة من لبد الدولة, وأنه نظام



الله إن واصبروا ريحكم وتذهب فتفشلوا (ولتنازعوا
64/ النفال ساورة) .  الصابرين مع

توحيد من لبد أنه الداخل في الميدانيون القاداة فادارك
أنقل التنظيماتا, وأنا مختلف بين العسكرية الجبهاتا

جمع ; في الفق في لحت التي الخير بشائر لكم
. المعسكري الميدان في الصف وتوحيد الكلمة

ولية في م91/7/0991 بتاريخ معاهدة أبرمت فقد
السالمي الحزب جبهاتا رساتاق) بين (مديرية تخار

الله الوثيقة: بسم نص السالمية, واليكم والجمعية
 الرحيم الرحمن

كانهم صفا سابيله في يقاتلون الذين يحب الله ؛إن
التابعة الجهادا جبهاتا توحيد « بقصد مرصوص بنيان

والجمعية السالمي الحزب بين المتجاورة للمناطق
إساتفاداتا والتي الملحدة الدولة قواتا ضد السالمية

بعض وأخذتا التنظيمين هذين بين الختلف من مؤخرا
العرض عن وللدفاع تعالى الله سابيل مناطقهم, في

: مايلي على نتفق واخلص وبصدق والرض
المشتركة المناطق كل في إعتداء عدم معاهدة- 1

 قطعي بشكل
يمنعون الصلح في دااخلة جبهة كل في المسئوولين- 2

إثارة وتحاول الثاني الطرف من إليهم تردا عناصر أي
. قاطعا منعا القتال, يمنعونهم

هجمة الدولة على للهجوم التنسيق على التفاق- 3
. واخلص بصدق واحد رجل

. للتنظيماتا الدعوة رفض على التفاق- 4
السلح لتوصيل الحركة بحرية يتمتعون السلح تجار- 5

.ممانعة أي بدون جبهة لي والعتادا
المشاكل وحل للشورى يتحركون الجبهاتا ممثلي- 6 

.  التنظيماتا بين الطارئة
الجبهاتا قاداة بين عليه التفاق تم المسبق الكلم- 7

. ذلك على العهد منهم وأخذ المعنية
صفوفهم توحيد في جاداون الجهادا أمراء فان واليوم
أن أداركوا .  فقد كتائبهم ترتيب كلمتهم, واعاداة وجمع
على إل الروس هزيمة بعد ماعاش الماكر العدو

القليلة اليام لنا وفرقتهم, وساتظهر خلفاتهم
باذن الجهادا أمراء وحدة حول ساارة مفاجآتا القادامة

. تعالى الله



أمراء بين الوحدة هذه تكون أن ذلك بعد نأمل ونحن
بقية بها يلحق شاملة جهاداية لوحدة مقدمة الجهادا

التجاهاتا مستوى على وحدة يعقبها الركب, ثم
هذا خلف تقف عالمية إسالمية حركة لتكوين السالمية

. العظيم الجهادا
الحركاتا وبين خاصة الجهادا أمراء بين الوحدة إن

لدينه مخلص كل قلب يداعب حلم عامة السالمية
راية تحت إل تتحقق أن يمكن ل الوحدة هذه وربه, وإن

فيه تزول عالمي إسالمي جهادا ظل الجهادا, وفي
الذي القليمي السالم فيه العرقية, ويتلشى الفوارق

وزورا, وليجد ظلما المسلمين على الساتعمار فرضه
لتحقيق ساانحة فرصة الرض - في - الن المسلمون

أرض على الجهادا ظل في إل الوحدة هذه مثل
.  أفغانستان

ثلثة منذ مرة ولول الفغاني الجهادا إساتطاع لقد
المدارس أبناء جميع بوتقته في يصهر أن تقريبا قرون

ون يك السالمية, وأن التجاهاتا مختلف من الفكرية
- يمثل مصغرا كان - وإن عالميا إسالميا جهادايا تجمعا

لمة فريدة تجربة بمثابة هذا ليكون فريدا نموذجا
للمة توحي التجربة هذه القرن, وكأن هذا في السالم

الرض في لكم ولتمكين ولعزة لنصر ; أنه السالمية
.  الجهادا ظل في حقيقية بوحدة إل
الجهادا, وإن هو السالمية للمة تجميعي عنصر أهم إن

من القريب الماضي في اليوبي الدين صلح مافعله
راية تحت وجمعها السالمية المة صفوف توحيد
وهناك هنا وممزقة متناثرة داويلتا كانت أن بعد الجهادا

. مانقول على شاهد أكبر لهو
شملهم وجمع كلمتهم توحيد المسلمون أرادا ما فإذا
أن إل ماعليهم والضياع الفرقة هذه بعد أخرى مرة

هذه وساط في أبحرتا التي الجهادا سافينة في يركبوا
شاطئ بهم تصل أن إلى المواج المتلطمة المحيطاتا

. السالم داولة وتقام المان
تجاه واجبهم الرض في للمسلمين يؤكد هذا وإن

يقفوا ; أن المسلمة أفغانستان أرض على الجهادا
. الحاسام النصر حتى والتأييد بالدعم خلفه
إنتصار أبعادا يدرك أن الرض في مسلم كل على يجب

في العميل النظام أفغانستان, وساقوط في الجهادا



مؤمن كل قلب يراودا حلم هو المل هذا كابل, وأن
بالبيت - بالطاحة الله - بإذن إيذان هذا صاداق, لن

وفتح الكفر عواصم وساائر والكرملن المريكي البيض
علىه النبي بها بشر - التي البابوية - عاصمة روما

أحمد المام رواه الذي الحديث في ثبت كما السلم
بن عبدالله عند قال: كنا قبيل أبي عن الحاكم وصححه

أول تفتح المدينتين أي وسائل العاص بن عمرو
قال: حلق له بصندوق ? فدعا رومية أو أقسطنطينية

حول نحن بينما عبدالله قال: فقال كتابا منه فأخرج
تفتح المدينتين ص: أي سائل إذ نكتب ص الله رساول

ص: الله رساول ? فقال أورومية أقسطنطينية أول
« . قسطنطينية يعني أول تفتح هرقل مدينة

عبدالله الشيخ الشهيد الحديث هذا على عقب وقد
فتحت القسطنطينية أن المعروف فقال: ؛ومن عزام
البشارة بعد أي الفاتح محمد يد  ه- على758 سانة

«.ونصف قرون بثمانية
تعالى الله باذن وساتفتح الن حتى تفتح فلم روما أما

. جندالله وسايدخلها
هذا على العالمي التآمر هذا لماذا ندرك هنا ومن

العالمية الضغوط هذه كل لماذا أيضا ? وندرك الجهادا
ساير لتحويل المجاهدين على والغرب الشرق من

للحيلولة ذلك السياساية, كل السرادايب إلى جهاداهم
وقيام أهدافهم لتحقيق المجاهدين وصول داون

المستضعفين شئون ساترعى التي السالمية داولتهم
أكثر ولكن أمره على غالب ....(والله الرض في

) .ليعلمون الناس
أنت   ال إله ال وبحمدك, اشهد اللهم وسابحانك
 اليك واتوب اساتغفرك

 الجهادا واقع من
السالم سانام ذروة إلى رحلة

« الثامنة ؛الحلقة
مجاهد /ابو الدكتور بقلم
نهر بجوار خيمة الى "إساكازر"آوينا منطقة وفي

في طعن كبير رجل إنتباهي لفت ., وقد بدخشان
في - لنه له: ياوالدي فقلت النسوار يستعمل السن

على تناوله, وحكمه ليجوز - هذا أبي من أكبر الواقع



بعض مسامعه على تلوتا أن الدخان, وبعد حكم القل
تلكأ, داون  فورا الرجل إساتجاب والحادايث الياتا
أعودا وقال: لن النهر دااخل الصغيرة بالعلبة وألقى

. تعالى الله باذن  أبدا هذا لمثل
السالمية الحركة أبناء من المربين معظم أن لشك

السالم, وهم لمعركة وقوداا ساقطوا قد الفغانية
داولة بناء الشامخ, ويعيدوا الصرح هذا إقامة يحاولون
. أخرى مرة للوجودا وإعاداتها السالم
;ياأيها تناداي خالية أفغانستان سااحة فبقيت

لملء العلماء, تقدموا الدعاة, ياأيها المسلمون, ياأيها
والدعاة العلماء عاتق على يقع الذي الكبير الفراغ هذا
?.الرض في

للقائد التابع المالي المسئول لي ماقاله إسامعوا
عل المسلمين مسعودا":(إن شاه "أحمد المشهور
الميدان في وحدنا تركونا "ثم الله  إل إله مونا" ل

واجهنا كاليتام, وقد فأصبحنا  صعبا مصيرا نواجه
الن عليهم, ونحن أعاننا الله لوحدنا, ولكن روسايا
). دايننا شئون ويعلمنا السالم ليعلمنا يأتي بمن نرحب

يقول ?ربما النبياء ورثة ? أين العلماء والن:أين
أفغانستان دااخل ونجلس نأتي أن منا بعضهم:أتريد

?!!فيها ونقيم
من مجموعة مع رحلة في ? كنت ل نعم...ولماذا

الى فلسطين, فوصلنا شمال في المسلم الشباب
الجبل قمة الى صعدنا له:"طابور"ثم يقال جبل

وبداخلها ضخمة كنيسة الجبل برأس واذا الشاهق
?, هنا الراهب هذا يفعل معي:ماذا لمن راهب, فقلت

كلفورنيا, ولية ? قال: من أنت أين من ساألناه وعندما
, قلت عاما عشر ? قال: أربعة هنا عليك مضى وكم

بمهمة العلماء أو الدعاة أحد كلف لو للخوة: والله
المنقطعة الجبال أحد في يقيم - أن داينه لخدمة كهذه

ذلك, - لرفض رأساه مسقط ويترك الناس أنظار عن
يقدم أنه يظن وهو الكنيسة هذه في يقيم راهب

?! هذا فعله من يرجو !!. وماذا شيئا لنصرانيته
, أبدا ماحيينا الجهادا على  محمدا بايعنا الذين نحن أما

النزال, لنعيش أرض الى نأتي ; أن كهذه مهمة نرفض
الخير, ونثبته الى للجهادا, نرشده النافر الشباب بين



الدين هذا نصرة الطويل, لجل اللحب الدرب هذا على
. قواعده وإرسااء بنيانه وإشاداة

:والدعاة العلماء واجب
عظيم واجب الله الى الدعاة عاتق على يقع والن
يضحي السالم- أن داولة إقامة على بايعوا -ممن

عليها يتكالب التي الفانية الدنيا بهذه منهم مجموعة
ويدخلون بانفسهم يأتون فيها, ثم ويتنافسون الناس

. بعدهم من للجيال  ومعبرا  جسرا ليكونوا أفغانستان
مفر ل أمر الشباب هؤلء بين والعلماء الدعاة عيش إن

- الدين هذا لجل تضحي صاداقة نماذج قدوم منه, إن
في الله داين إقامة يريدون أنهم صاداقين كانوا اذا

عهده- فرض وغابر مجده للسالم يعودا الرض, وأن
. نافلة ل أعناقهم في لزب

- الصحابة حول العيش من ص الله رساول مافعله إن
التربية لن هام لمر كان -إنما الولى المؤمنة الفئة

يمكن عظيم, ول أثر لها القدوة خلل من العملية
من لبد ),إذ1( والنشراتا الكتب عبر تتم أن للتربية

رساول في لكم كان لقد حسنة:؛ وأساوة صالحة قدوة
واليوم الله يرجو كان لمن حسنة أساوة الله

.12 الحزاب الخر«.ساورة
شاخصة المجاهد الشباب يراها حية نماذج من لبد

ساائل تعالى الله فان  بها, وإل يتأساوا حتى أمامهم
به فعلوا القيامة- ماذا - يوم علمهم عن العلماء

. العظيم الله ) صدق مسئولون إنهم (وقفوهم
الشهيد القاها جمعة خطبة من مأخوذ المعنى هذا) 1(

.الله رحمه عزام عبدالله

الفق في يلوح المل
مجاه---دا اب----و /الدكت--ور بقلم

بعده, لنبي من على والسلم والصلة وحده الحمدلله
:وبعد

المبارك; الجهادا لهذا الخير بشائر تحمل النباء لزالت
مع حكمتيار السالمي, المهندس الحزب أمير بالتقاء
يسعى كان التي المنية مسعودا, تلك شاه أحمد القائد



حتى عزام عبدالله الشيخ السالمية المة شهيد اليها
الله- قبل - رحمه الشهيد حياته.وكان من لحظة آخر

بهذا مسعودا الى رساالة وجه قد الدنيا عن رحيله
فرهبك أعدداتا لقد منها:؛  طرفا نذكر الخصوص

هذه ونعمة- ومن الله من فضل أعداؤك- وهذا
ريحكم وتذهب فتفشلوا ولتنازعوا القوانين:؛

«. الصابرين مع الله إن واصبروا
على ونحن خاصة القانون هذا الى النتباه من بد فل

رب عند من يتنزل أن النصر ننتظر كابل أبواب
إخوانك, مع تنسق أن مااساتطعت العالمين, فحاول

من مشتركة, وإياكم قاعدة على معهم تلتقي وأن
وذهاب جهاداكم ثمار ضياع الى يؤداي الذي الختلف

. وجمعكم شأنكم وتشتت قوتكم
ضرورة على يار حكمت عزام الشهيد أقنع  وأخيرا
حتى أفغانستان داخل مسعودا, وبالفعل أخيه مع اللقاء

أن آنذاك قضى تعالى الله أمر اللقاء, ولكن هذا يتحقق
. المهمة هذه يعرقل مانع يحول

وتذهب الشهيد داماء ثمار تضيع أن تعالى الله ويأبى 
ساعى طالما عظيمة أمنية له الله حقق , فقد هدرا
أن الى صدقه دافعه  حتى  صاداقا  مخلصا  جاداا إليها

أن أجل من  جميعا أولداي ذبح بين رتا خي يصرح:(لو
).  أولداي ذبح لخترتا الفغاني الجهادا أمراء يتحد

في عنها ألمحنا قد كنا التي الخير بشائر فان واليوم
التقى وكرمه, فقد الله بفضل تحققت قد ساابق عددا

آبادا, وكما اسالم أرض على مسعودا أخيه مع حكمتيار
:  الشاعر قال

أن الظن كل يظنان  بعدما الشتيتين الله يجمع وقد 
 لتلقيا

باخيه لقاءه حول حكمتيار المهندس مع مقابلة وفي
أمير رباني الدين برهان الشيخ مسعودا, وبحضور

صرح - فقد آبادا إسالم لقاء - في السالمية الجمعية
: رئيسية قضايا ثلثة على اتفق بانه حكمتيار
مؤقت---ة حكوم---ة الولى: تش------كيل القضية

. الجمي--ع باتف---اق تحظ-----ى جد---يدة
بين الداخلية المشاكل جميع الثانية: حل القضية
.والجمعي---ة السالم-------ي الحزب



عسكري---ة خط----ة الثالثة: وض-----ع القضية
. نجيب حكوم-----ة لس------قاط مشترك---ة

أرض على الجهادا عايش من كل أن فيه لشك ومما
بحكمتيار, مسعودا التقاء أبعادا يدرك أفغانستان

على  - خصوصا الجهادا على  ايجابيا ذلك وانعكاس
الرئيسية والمدن كابل العسكرية- حول الجبهاتا صعيد
. المجاهدون يحاصرها التي

لم وبريطانيا وروسايا أمريكا  خصوصا الكفر عالم إن
بيد يده حكمتيار يضع أن اليام من يوم في يتوقعوا

والدول العالمية الجهزة صعقت - ولهذا مسعودا أخيه
العمل يائسة ساتحاول اذن اللقاء, فهي بهذا الكافرة

اللقاء هذا نتائج من الساتفاداة المجاهدين منع لجل
ثمار ويجني أكله ; يؤتي الجهادا أمر تترك المبارك, ولن

- ضرب الدول - هذه الروس, وساتحاول على نصره
ليتحقق وتهيجها,حتى النفوس وإثارة الساافين
أمام  واحدا  صفا المجاهدين وقوف من المقصودا

القاضية الضربة وضربه, كابل باب على عدوهم
.والخيرة

واحدة, لحظة تفتر (بي, بي, ساي) لتكادا اذاعة ان
كلمة أن كثيرة, منها أوتار على الن تضرب وهي

مسعودا, من أكثر باكستان دااخل مسموعة حكمتيار
.وفي البعض بعضهم على المراء نفوس اثارة وتحاول
سافارته في نجيب مندوب (بي, بي, ساي) مع مقابلة

مسعودا: شاه أحمد عن المندوب هذا الهند; يقول في
ذهب فاذا الفغاني الشعب لدى مقبول وجه ( إنه

للهجوم حكمتيار مع للتفاق ابادا اسالم الى مسعودا
لدى مسعودا شعبية من سايضعف فهذا كابل على

كابل على الهجوم بعدم لقناعه ذهب الفغان, وإذا
). ومقبول جيد أمر فهذا
يدركون الخوة, لنهم بين لليقاع يائسة محاولتا إنها

الجهادا, وانعكاساها أمراء بين الوحدة هذه إتمام معنى
هذا لن خاص بوجه العسكري الصعيد على  ايجابيا

الحاقدون الصليبيون بناه بناء كل انهيار الى سايؤداي
. العظيم الجهادا هذا على

انتصار معنى غيرهم من أكثر يدركون الله أعداء إن
على كابل, وآثاره في العميل النظام على المجاهدين

داولة قيام أبعادا  أيضا السالمي, ويدركون العالم



- حتما يعني هذا أفغانستان, إن في اسالمية
المبراطورية نعش في الخير وبالضرورة- المسمار

في المسلمين صدور على جثمت الروساية, التي
. الزمن من  رداحا السالمية الولياتا

والمضطهدين المشرداين اليتام يراودا المل هذا إن
في المجاهدين وتطلعاتا آمال الرض, انها في

الذين يودا يومئذ :؛ جميعا الرض وفي أفغانستان
/ «النساء الرض بهم تسوى لو الرساول وعصوا كفروا

24
- الن- العميلة الدولة وضع أن يجد للحداث والمراقب

) الى ( نجيب ليعودا  تدريجيا يتقلص بدأ كابل في
الن وضعه عليه, وان يحسد ل وضع في وهو شرنقته

على ورداتا روسايا هزمت يوم بوضعه مايكون اشبه
أصابعه, حائرا  ماداا كالغريق يتوسال أعقابها, فهو

.يصنع ماذا ليدري
أن يعلم ? وهو للمجاهدين نجيب يستسلم والن: هل

الجرائم جميع عن المسؤول هو تنتظره, لنه المقصلة
المسلم, فهو الفغاني الشعب بحق ارتكبت التي

كثيرا الحياة على يحرص بهذا, لنه يجازف أن ليمكن
«.حياة على الناس أحرص ولتجدنهم :؛

الى  هاربا الخاصة بطائرته فيطير بنفسه ينجو هل
لنه هذا يفعل لن ? إنه أمريكا مدللته أو روسايا ربيبته

أوامر وفق  إل يتصرف أن مأمور, وليستطيع عبد
يأخذ أن الخير, وهو الخيار  إل يبق لم أساياداه, اذن
قبضتهم ويحكموا واساتعداداهم أهبتهم المجاهدون

جحوره, في المجرم عدوهم على كالساودا وينقضوا
ليتم كابل  وخصوصا المحاصرة الكبرى المدن دااخل
بنصر المؤمنون يفرح ويومئذ الله:؛ باذن الكبر الفتح

«. الرحيم العزيز وهو يشاء من ينصر الله
انت  إل اله ل ان اشهد وبحمدك اللهم وسابحانك
. اليك واتوب اساتغفرك

ال-ج-ه-ادا واق-ع م-ن
 السالم السانام ذروة الى رحلة

 الدكتور/ أبومجاهد التاساعة)       بقلم الحلقة( 
قوية لطمة كانت أفغانستان دااخل الروس هزيمة إن

المة غزو حاولت - التي فقط الحمراء للشيوعية ليس
الصليبية لظهر قاصمة ضربة أيضا - وانما السالمية



روسايا عجزتا أن . فبعد الماكرة واليهوداية الحاقدة
أرض على تسيطر ; أن وطائراتها وعتاداها سالحها بكل

العسكري, في الميدان في واحتللها أفغانستان
تتزعمها الصليبية الدول خططت, مشكوفة مواجهة
مؤساساتها عبر جديد بثوب أفغانستان تدخل أن أمريكا

النساني, بتقديم العمل ساتار تحت والطبية التعليمية
تعليمية مؤساسة فتح بالسم, أو مغموساة الدواء رشفة

الشعب صفوف دااخل المسمومة أفكارها تبث علمانية
. المسلم الفغاني

احتلل الروس- في قبل -من الفشل هذا تبع ولهذا
وتكاثر زحف محاولة أفغانستان وودايان جبال

وبث القلوب لحتلل الحاقدة الصليبية المؤساساتا
لصرف محاولة في الفغان صفوف بين العلمانية
الجهادا حب وهو السامى هدفهم عن أنظارهم

الرض, حتى في الله داين لنصرة والعمل والساتشهادا
العيش بلقمة إل وليفكرون الدنيا الحياة إلى ينصرفوا

رب رفعهم أن والهوان, بعد بالذل مغموساة كانت ولو
.  السامقة القمم الجهادا- إلى -بهذا العالمين

في منتشرة النصرانية المؤساساتا أن كثيرا نسمع كنا
في جولتي خلل من رهيب, ولكن بشكل أفغانستان

إنما الشائعاتا هذه أن الشمالية, أداركت الولياتا بعض
الجهادا أركان تقويض للتشويش, بقصد محاولتا هي

.  ساسه أ وتحطيم
عنكم ويذاع نسمع مسعودا: كنا شاه أحمد للقائد قلت
الفرنسية الصليبية المؤساساتا مع تتعاملون أنكم

بعض في تجوالنا أثناء هذا من شيئا نر لم ولكننا
!! . واحدة صليبية مؤساسة نر الشمالية, لم الولياتا

ببعض المر وصل ذلك: لقد مجيباعلى فقال
عرضت ساويدية) أن (مؤساسة النصرانية المؤساساتا

في حذاء ألف بعشرين الفغانياتا النساء تزويد علينا
أن تريد, بغية كما توزعها أن طالقان, شريطة منطقة
. الفغانية المرأة يفسدوا حتى الباب هذا من ينفذوا
دافعهم الذي أن يزعمون قائل: إنهم هذا على وعقب

المرأة يشاهدون ; أنهم النساني العمل هذا إلى
في أرجلهن تأكل التي الجلدية الحذية تلبس الفغانية

. كريهة رائحة منها الصيف, ويخرج فصل



قطعيا رفضا ذلك الله: فرفضنا حفظه مسعودا قال
المرأة لفسادا الباب هذا من ينفذوا أن يريدون لنهم

. السالمية تقاليدها عن واخراجها المسلمة الفغانية
هذا في جاداين كنتم لهم: إن فقلت مسعودا يقول
الحذية) ونحن (ثمن الفلوس هذه فاعطونا المر

الفغانية, فرفضوا المرأة تناساب التي الحذية نشتري
. هذا طلبهم رفضنا وبالتالي ذلك
إلى الصليبية المؤساساتا بعض تسلل لننكر نحن نعم

عن السالمية المة غياب في أفغانستان مناطق بعض
المجاهدون يفعل ماذا الفغاني, ولكن الجهادا سااحة

. ?
يتقدم, من الطراف المترامية المة هذه من وجدوا لو

المؤساساتا هذه مثل المجاهدون يترك أن يمكن هل
القيم تدمير على وتعمل العلمانية أفكارها ترتع, وتبث

? . والخلق
محتجين الجهادا قاداة إلى العرب المجاهدين بعض يأتي
أجزاء في الطبية ومستشفياتهم النصارى تواجد على
البديل, القاداة: إعطونا جواب فيكون أفغانستان من
?? . المسلمين أطباء من البديل أين

أن الفراغ, بعد لملء المسلمون يتقدم لم والن: إن
سااحة في العاملة السالمية المؤساساتا معظم إهتزتا
المؤساساتا الخليج, فستتقدم أحداث إثر الجهادا

إلى العلمانية ومزابل عفنها لتنقل الكافرة الصليبية
.  أفغانستان

عن القيامة يوم السالمية المة ساائل تعالى والله
. الفغاني الجهادا شأن في التفريط

 الجهادا واقع من
 السالم سانام ذروة إلى رحلة

)العاشرة الحلقة(
 الملئكة مجموعة



 /الدكتورابومجاهد بقلم
عادالي عبدالفتاح مولوي الشاب تلقى كندز مدينة في

الشهيرة, تخارساتان مدرساة الدينية, في علومه
شبابه, منذ المسلمين الخوان صفوف في وانتظم
. وساجنوه للشيوعيين وتصدى
العربية, وبدأ الجزيرة إلى السجن من هرب وأخيرا
في الجهادا على المهاجر البخاري الشباب يحث هناك
شابا عشر أربعة حوله يجمع أن الله, واساتطاع سابيل

يقاتلون بدأوا القتال, حيث مواقع إلى بهم ينتقل وأن
. النظير منقطعة ببسالة السالم أعداء

عنده, في من بنصر وأيديهم عليهم الله فتح لقد
عليهم يطلقون الناس جعل عديدة, مما مواقع

. الملئكة مجموعة
هذه أن إل التسمية هذه مشروعية عن النظر وبغض
أبناءها نفوس صقل في التربوي منهاجها لها الفئة

الصدق على فيها المجاهد يربى المجاهدين, حيث
لتلوة يومي برنامج العمل, ولديهم في والخلص

من والتفسير, بالرغم الحديث الكريم, وتعليم القرآن
كندز, من مدينة أطراف في العدو مواقع من قربهم

.  تيبه تحل جهة
طريق عن والسلح العتادا تتلقى المجموعة وهذه

من فتأتي الجبهة مصاريف السالمي, أما الحزب
العربية, الجزيرة في يعملون المجاهدين, ممن أهالي
تعمير والهالي, في الناس بمساعدة الفئة هذه وتقوم

. الطرق وإصلح الشجار وزرع والمدارس المساجد
المجاهدين مقدمة في كانت المجموعة هذه أن كما

سانواتا, وشاءتا ثلث قبل مرة لول كندز فتحوا الذين
رأس على عبدالفتاح مولوي يكون أن تعالى الله حكمة

شهيدا الله فاختاره المامية المواقع مجموعته, في
.  له  جواره, فهنيئا إلى
قليلة, ولكنها قلة البداية في الفئة هذه كانت لقد

العملياتا تقريبا, ومن مجاهدا مئتي إلى تصل اليوم
الشيوعي, للعدو تصدتا ; أنها بها قامت التي الجريئة

م9891 شتاء شريف, في مزار من قواته جمع الذي
تيبه,ولكن تحل منطقة ليأخذ ضراوة بكل بها وهجم

الهزيمة, مرارة فأذاقوه بالمرصادا له كانوا جندالله
مثلهم ملحدا, وجرحوا وثلثين مائة عن مايزيد وقتلوا



مقابل نفاثة, وقدموا طائراتا خمس تقريبا, واساقطوا
. الجرحى من وعدداا واحدا شهيدا ذلك

بتاريخ قريب عهد منذ بها قاموا آخرى عملية وهناك
أخذوا رائعة, حيث حربية خدعة في م32/5/0991

ونظفوه ساتنجر صاروخأ قذف بعد تبقى لما أنبوبا
المتفجراتا) من كغم8( دااخله وضعوا وداهنوه, ثم

في وضعوه جهاتا, ثم عدة من صواعق بثلثة وجهزوه
بالدولة يتصل ; أن سالح تاجر إلى صندوقه, واوعزوا

. عليها الصاروخأ بيع لعرض
مليين عشرة الصاروخأ, مقابل بشراء الملحدون وفرح

الدولة, يد من أساير الفغانية, واطلق الروبياتا من
إثنان ; فجاء كابل في الشيوعيين بقاداة إتصلوا وبعدها

الصاروخأ, واجتمعوا ليفحصوا العالية الرتب ذوي من
عشر ثمانية عدداهم البرشميين, وكان أحد بيت في

داويا ويحدث ينفجر به الصاروخأ, واذا ملحدا, وفتحوا
مدينة فوق أساودا داخان الناس, وشوهد آذان صم هائل

كان من وقتل وتهدم طابقين ذو بيت كندز, وساقط
العالمين رب لله فيه, والحمد

 الجهادا عملق إساتشهادا على عام بعد
 فايزعزام الدكتور بقلم
إجرامية, يكادا بمؤامرة عزام عبدالله الشهيد إغتيل لقد
القوى, من جميع لها التخطيط على أجمع قد يكون أن

خفية, أم كانت وشيوعية, علنية وصليبية يهوداية
بهذا ألقوا ساتار, ثم وراء من تعمل التي خصوصا

لتنفيذه, الشقياء الجبناء عملئهم إلى اللئيم المخطط
بتاريخ الجهادا عملق باغتيال الحاقدة المؤامرة وتمت

شوارعها, يوم أكبر في بيشاور في م42/11/9891
- مكان الليل سابع لمسجد طريقه في وهو الجمعة

. الجمعة خطبة العرب- للقاء المجاهدين تجمع
خططوا, الذين الحاقدون المجرمون إنتظر لكن

من يبغونه كانوا ما لعل الجرام نفذوا الذين والعبيد
على الجهادا أساس ; بخلخلة حصل قد إغتياله وراء
بين والخلف الشقاق بذور أفغانستان, وبذر أرض
أصر هم ; إن قلوبهم في الرعب الجهادا, وزرع أمراء

. السالمية الدولة إقامة في الثابت موقفهم على وا
مكتب أركان تقويض إغتياله وراء من إنتظروا كما

عام عزام الشهيد أساسه المجاهدين,الذي خدماتا



طيلة للمجاهدين جليلة خدماتا قدم م, والذي4891
الترحيل قوافل وعينية, وداعم مالية من الجهادا سانواتا

المؤساساتا العسكرية, وإنشاء الجبهاتا دااخل إلى
كان المهجر, كما أرض وفي أفغانستان دااخل التعليمية
المجاهدين أخبار نقل في كبير أثر العلمية لوساائله

كل في السالمية المة إلى العسكرية وإنتصاراتهم
وحركها نفوساها في الجهادا روح بعث مكان, مما

. لواجبها
:الول المر أما

أمراء خرج ; بل تحقيقه في المة أعداء يفلح فلم 
عوداا, وتحدوا أصلب عزام الشيخ إساتشهادا بعد الجهادا
بين تمت التي بالتفاقية وواجهوهم العالمية القوى
وثيقة سايترجمون والجمعية, وأنهم السالمي الحزب
ليلة عزام الشيخ لها يسعى كان التي الصلح

وإزالة صفوفهم وجمع كلمتهم توحيد إساتشهاداه, من
.  بينهم فيما الخلفاتا
المهندس بين تم الذي اللقاء أن عاقل وليشك
إنما أبادا إسالم في مسعودا شاه أحمد والقائد حكمتيار

قبل الشهيد بذلها التي للجهودا طبيعية ثمرة كان
. إساتشهاداه

إسالم لقاء في تم ما قائل: إن مسعودا بهذا صرح وقد
في أسااساية داعامة كان حكمتيار- إنما وبين -بينه آبادا

. عزام الشهيد الولى لبنتها وضع الوحدة
: الثاني المر أما

تغييب من الحاقدون المجرمون إليه يهدف كان الذي
للجهادا الفقري العمودا لكسر كان عزام, إنما الشهيد

إنهيار له, وهو أسااساية داعامة ; بتقويض الفغاني
في المجاهدين خدمة على يسهر الذي الخدماتا مكتب

الجهادا, ومنع يغذي الذي الشريان أفغانستان, وقطع
بمكتب - مرورا السالمي العالم من يصل أن الماء

تبدأ الخضراء, حتى الدوحة هذه - ليسقي الخدماتا
الجفاف يبدأ فشيئا, ثم شيئا تجف أشجارها عروق

تذبل وأوراقها, ثم وأغصانها سايقانها إلى يمتد
بالمناشير عليها الهجوم تلقائىا, داون وتسقط

العالم إثارة إلى يؤداي مما مواجهة والفؤوس
. الجهادا هذا مع تعاطف الذي السالمي



بطريقة ولكن الجهادا ضرب على العمل من بد ل إذا
الوصل حلقة المسلمين, بقطع من غفلة وفي خفية
.  السالمي العالم وبين بينه

عهده, وأن بداية إلى الجهادا يعودا أن لديهم مانع ل
ذلك الفغان, وعند بين محصورا أقليميا جهاداا يكون

هذا من المتفرج موقف المسلمين أبناء سايقف
الساودا توثيق بعدها والغرب الشرق الجهادا, يستطيع

عرينها إلى وإعاداتها الحديدية بالسلسال
لم الجهادا عملق إساتشهادا على عام مضى بعد لكن 

يتفرق أوتمنوه, لم أراداوه مما شيئا الله لعداء يتم
ساواء, ولم كلمة على والتقوا توحدوا الجهادا, بل أمراء

وإن الجهادا روافد تجفف الخدماتا, ولم مكتب يسقط
بفقدان الجهادا عزام, واهتز الشهيد برحيل تا قل

. أعلمه من  بارزا  وعلما رموزه من رمزا
ليس هائل فراغا ترك قد الشهيد بان جميعا نجزم نحن
على وانما فحسب أفغانستان في الجهادا سااحة على

الن يقوم من . وكل العالمي السالمي العمل مستوى
أنه تماما يشعر الشهيد به يقوم كان مما بسيط بجهد
ويحاضر ويكتب يؤلف بحق, كان برجل أمة كان

مكان من ويتنقل بنفسه الجهادا, ويجاهد عن ويخطب
لقد أبدا, بل الراحة الجهادا, ليعرف بهذا ف يعر لخر

قبل زوجته له قالت حتى وأولداه زوجته الجهادا أنساه
منك نريد أبامحمد, نحن ياشيخ, يا باسابوع إساتشهاداه

معنا, فيها تجلس السابوع في واحدة سااعة تعطينا أن
ملكا ليس أصبح ? لنه ... لماذا لها: لأساتطيع فقال

للمة ملكا أصبح وعشيرته, بل واولداه لزوجته
.  العظيم الجهادا ولهذا السالمية

لهم يحقق لم عزام الشهيد تغييب والن: ماداام
عملية, ومنهل جهاداية مدرساة أصبح ماأراداوه, حيث

للشهاداة, وهذه متعطش ظامئ كل إليه يردا عذبا
وآمنوا الشهيد طريق نهجوا ممن أتباعها لها المدرساة
المر, وهم هذا في النظر إعاداة من بد ل  ; إذا بافكاره

كل داخل قد إسامه أن - إل الشهيد دافن - وان يرون
الغالي دامه المؤمنين, وسارى قلوب في وتمكن بيت
ليزال تجف, وإسامه أن كاداتا التي المة عروق في

هناك فلسطين, والمجاهدون في رابية كل فوق يسمع



فلسطين, ناداتا والقسام ويهتفون: (البنا يرداداون
). أحمدياساين مع عزام عبدالله

يذكرإسام ليكادا أفغانستان أرض على والمجاهدون
من عرفوا الدمع, مما يذرفون وتراهم إل عزام الشهيد
بطولته من للجهادا, وماعرفوا وتفانيه واخلصه صدقه

وخوسات آبادا وجلل جاجي . في وجولته وصولته
وساهولها أفغانستان شمال في بنجشير وجبال

العالم في ولقرية مدينة بقي ما كذلك وودايانها
.  الشهيد ذكر وداخلها إل والسالمي العربي

ترتيب ويعيدون ملفاتهم يراجعون الجهادا أعداء بدأ إذا
بعد ثانية ولمرحلة آخر لمر أوراقهم, ويخططون

تلميذه جمع تفريق من لبد عزام, وهو الشهيد إغتيال
تحطيم وهو مآربهم إلي للنفاذ أخرى كخطوة واتباعه

. العظيم الجهادا هذا
أن يمكن التي البحر هذا وساط في الحواماتا من ولبد

الخروج يستطيع ول تلقائيا فيغرق البعض بها يسقط
طريق عن كة مشر فخاخأ لهم ينصب أن منها, ويمكن

الرض في العلو شهوة أو الدولراتا وبريق الموال
والساتشهادا للجهادا أجله من جاء الذي المقصد فينسى

.
العداء لخطط الشهيد تلميذ ينتبه أن لبد إذا

الخونة للعملء ساهلة فريسة ليكونوا حتى ومنزلقاتهم
. الدنيا الحياة من بعرض وضمائرهم داينهم باعوا الذين

(ماذئبان أعيننا نصب ص الله رساول حديث ولنضع
على المرء حرص من بافسدلها غنم في أرسال جائعان
) . لدينه والشرف المال

يضربون العداء أن على لنا شاهد خير التاريخ إن
التي النتائج تحققت ينتظرون, هل ثم الولى ضربتهم
ويبغون, يريدون الذي لهم كان تحققت ? فاذا يرجون

مثال لذلك . وأضرب الثانية الخطوة من بد فل وإل
- السالم أعداء تآمر الحديث: عندما التاريخ من واحدا
واقصاء الخلفة ضرب - على والنصارى اليهودا

من السالم شجرة عبدالحميد, وقطعوا السلطان
قضوا قد بانهم فرحا أيديهم يفركون عاداوا الساق

وانتظروا, وإذا تريثوا ... ثم البد وإلى السالم على
خضراء فروعا أخرجت قد قطعوها التي الشجرة بهذه

المة لهذه الله هيء أن السالمية, بعد بالصحوة تمثلت



الثقة المة لهذه أعادا الذي البنا حسن الرباني الرجل
إلى الخلفة هذه تعودا أن يمكن وداينها, وأنه بربها

الكافرين, على وخيم اليأس آخرى, فعادا مرة الرض
النتائج تحقيق عدم في السبب عن يبحثون وعاداوا

ضاربة جذورها الدين هذا شجرة أراداوها, فوجدوا التي
من لجتثاثها يحاولون الرض, فراحوا اعماق في

.  مكان كل في السالمية الحركاتا بضرب أعماقها
قطع من قالوا: لبد ويعم ينتشر الدعوة نور رأوا لما

ظنهم, وقتل في القضية وتنتهي المحرك الرأس
للخوان العام - المرشد الله - رحمه البنا حسن

شباط شهر في القاهرة شوارع اكبر في المسلمين
فاروق الملك بين هدنة توقيع ذلك واعقب م9491 ليل

.  واليهودا
ويتحقق القضية تنتهي البنا بمقتل أنه يظنون كانوا
في سارى قد الدعوة نور رأو راوداهم, فلما الذي الحلم
البنا نهج على وساار قطب سايد الجاهلية, وجاء ظلم
بد ل  تتحقق, إذا لم النتائج أن فوجدوا الله أعداء نظر
ومجموعة سايد واعدم وتلميذه البنا أتباع ملحقة من
غزة وتحتل م7691 إسارائىل اخوانه, لتتقدم من

.  الله جند غيبة في الغربية والضفة والجولن وسايناء
تقدمت عزام عبدالله الشهيد إغتيال والن: بعد

داول في وتمرح تسرح الزاحفة المريكية الجيوش
لتطويق يائسة محاولة في العربية والجزيرة الخليج

الشباب قلوب في الشهيد بذرها التي الجهادا بذور
من القلوب هذه لقيت مكان, وإذا كل في المسلم
حين بعد ولو ربها باذن أكلها فستؤتي ويتعهدها يرعاها

 .
أعداء القلوب, وليستطيع في سارى قد الجهادا نور إن

الخرين, قلوب إلى يصل أن النور هذا يمنعوا أن الله
الشمس نور يطمس أن يريد إنسان كمثل ومثلهم
هيهاتا بغربال, فهيهاتا الرض عن أشعتها ويحجب

الله ويمكر (ويمكرون الزيف وبان السحر بطل فقد
) . الماكرين خير والله



 .


