
قصص واحداث...
)1الحداث في أفغانستان (

يا أيها الخإوة السلما عليكم ورحمة الله وبركاته. 
أبههدأ حههديثي هههذا بالههدعاء لمههن حههض ر وحضههر هههذه
المحاضرة خإير الجزاء، ومن أراد أن يجزل فههي العطههاء
فليقل جزاك الله خإيرا، فجزاكم اللههه خإيههرا جميعهها عههن

السإلما والمسلمين.
أيها الخإوة: على تلل الجمههاجم صهنع مجههد هههذا الههدين
أول مههرة وبمثلههها فههي كههل مههرة يصههنع، وعلههى جبههال
الكداس من الشألء أقاما عزته وبنى دولته، وفههي كههل
مرة ت بنى، وعلى بحور الدماء سإههارت سإههفينته وفيههها

القوما يرددون نشيدهم العذب: 
(وكأين من نبي قاتل معه ربيون كههثير فمهها وهنههوا لمهها
أصابهم في سإبيل الله وما ضعفوا وما اسإتكانوا، واللههه

يحب الصابرين)
)146(آل عمران: 

وعلهههى طهههول الطريهههق المريهههر يتجرعهههون الغصهههص
ويكابههدون الهههوال، يسههمعون أنههات الثكههالى، وآهههات
اليتهههامى، وصهههرخإات اليهههامى، إل أنههههم ل يفتهههؤون

يرددون:
(ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسإرافنا في أمرنا وثبت أقههدامنا

وانصرنا على القوما الكافرين)
)147(آل عمران: 

الطريههق طويههل ولكههن العههذابات مسههتعذبة والغصههص
مسههتحلة فههي أعمههاق القلههوب، لنهههم وضههعوا نصههب
أعينهم وصية قائدهم صههلى اللههه عليههه وسإههلم: (ربههاط
يوما في سإبيل الله خإير من صياما شأهر وقيامه، (ربههاط
يوما في سإبيل الله خإير من الدنيا وماعليها)يسههتعذبون
العذاب ويستحلون النصب على طول الجههادة الطويلههة،
المهههروي بالهههدماء المفهههروش بالشأهههلء تزينهههه أرواح

الشهداء.
لنهم تعلموا من المصطفى صههلى اللههه عليههه وسإههلم..
رء رجهل آخإهذ بعنهان فرسإهه تعلموا (من خإيرمعهاش الم
يطير على متنه كل ما سإمع هيعة أو فزعههة طههار إليههها

يبتغي الموت مظانه).



وكيههف يههترددون، وأنههى لهههم يتلكئههون ومههن أعقههابهم
حادي..

(ول تحسبن الذين قتلوا في سإبيل الله أمواتا بل أحياء
عند ربهم يرزقون، فرحيههن بمهها آتهههم اللههه مههن فضههله
ويستبشرون بالههذين لههم يلحقههوا بهههم مههن خإلفهههم، أل
خإوف عليهم ول هههم يحزنههون، يستبشههرون بنعمههة مههن

الله وفضل وأن الله ل يضيع أجر المؤمنين)
)171-169(آل عمران: 

فما هذه القصة التي اجتمعنا مههن اجلههها؟ مههاهي قصههة
أفغانستان؟ 

حههوادث تصههنع التاريههخ بالههدما والنجيههع، يحسههبها المههرء
ضربا من السإههاطير، تههدركها الشأههواق، وتقصههر دونههها
الفعههال وإن كههانت أحههداثا تجههري علههى الرض، وتههدب

فوقها.
قصر الناس كلهم عن مساعيهك 

وقهامت بها القنها والنصهول 
ليس من عنده تهدار المنهايا 
كالهذي عنده تهدار الشمهول 

شأعب صههمم أن يمههوت.. فأحيههاه اللههه.. واعتصههم بههالله
فهداه إلى صراط مستقيم، حو ل توحيد الربوبىههة إلههى
توحيههد اللوهيههة، حههو ل اليمههان المسههتكن بالعمههاق،
المنسرب مع واقع النفوس الذي يجههري مههع العههروق ؛
إلى واقع حياتي  من سإلوك وكلمات وأحداث وحركات.
وما هوتوحيد اللوهية سإوى تحويل اليات من العمههاق
إلى سإلوك وأخإلق وواقع حياة، أما توحيد الربوبية فقد

آمن به المؤمنون الكافرون جميعا..
(قل من يرزقكم من السماء والرض أمن يملك السمع
والبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من

الحي ومن يدبر المر فسيقولون الله).
)31(يونس: 

الكفار سإيقولون الله، متفقون على هذه القضايا، لكن
نقل توحيد الربوبية -اليمان بأن الله خإههالق رازق -إلههى
مواقف تصنع بها المجاد وتشاد بههها المههم وتبنههي بههها

الدول.. هذه مسافة شأاسإعة دونها خإرط القتاد.
كل مهمة الرسإل صلوات اللههه وسإههلمه عليهههم، جههاءت
لتحقيقها في عالم الحياة. تحويل أن اللههه خإههالق رازق
إلى مواقف يومية يخاطر بها بكل شأههيء، الرواح علههى



الكف تعرض علههى خإالقههها صههباح مسههاء ليتقبلههها مههن
صاحبها.

ل تسهل عن سإلمتهه       روحهه فوق راحهتهه 
بهدلتهه همهومه        طرفا لوسإهادته

يرقب الساعهة التي        بعدها هول سإاعتهه 
ل تلهومهوه قهد رأي        نهج الحق مظلما 

وبلدا أحبهها         ركنها قهد تهدما 
وخإصهومها ببغيههم          ضجت الرض والسماء

تحويل أن الله خإالق رازق من توحيد ربوبية إلههى توكههل
عملي في واقع الحياة هذا الذي جاء من أجله الرسإههل،

وإذا انحلت هذه العقدة انحلت بعدها كل العقد.
إن توحيد الربوبية سإهل على النفوس أن تتلقههاه، لنههه
يمكن أن ي تلقى في جلسة أو جلسات ؛ أمهها أن تحههى
ي الحياة كلها وأنت رافع الرأس عالي الهمههة معتصههما
بخالقك ل تنثني وتطأطيء عنقك لمخلوق فههي الرض،
إل لمههن خإلقههها سإههبحانه وتعههالى الههذي فههوق السههماء

اسإتوى.
هذا هو توحيد اللوهية، وهذا الذي صنعه الفغههان، لقههد
علمونا التوحيههد... واللههه، تعلمنهها منهههم قضههية التوكههل
على الله، وقضية أن الله خإههالق رازق، ليههس مههن خإلل
جلسههة ؛ علمونهها إياههها فههي مسههجد أو فههي مدرسإههة،
ولكنهم عل مونا إياها فوق ذرى الهندكوش، مههن خإلل
تلك الرؤوس المرفوعههة الههتي تناطههح السههحاب تتحههدى
أعتى قوى الرض، وأنت تأتي إليهم تسههألهم: أتظنههون
أنكم تنتصرون على روسإيا؟ قالوا: قطعا سإننتصر على
روسإيا... وكيف يكون ذلك، والسإاطيل البرية والجويههة
من فوقكم ومهن تحتكههم... يقولههون: معادلههة بسهيطة ؛
اللههه قههوى، وأقههوى مههن روسإههيا ونحههن مههع اللههه إذن

سإينصرنا الله.
أي توحيههد أعظههم مههن هههذا التوحيههد؟ أولئههك فعل يقههرأ
أحدهم الحديث ويؤمن به، ويحوله فعل إلى واقع حياة.
(أحمد بانا) أحد قادة أحمد شأهاه مسهعود فهي الشهمال،
قائد بسيط، قرأ حديثا (من قال حين يصههبح بسههم اللههه
الذي ل يضر مع اسإمه شأئ في الرض ول فههي السههماء
وهوالسههميع العليههم ثلث مههرات ل يضههره شأههئ حههتى
يمسي ومهن قالهها حيههن يمسهي ل يضهره شأهيء حههتى

يصبح).



يؤمن فعل أنه ل يمكن أن يصيبه شأئ حتى الرصههاص-ل
يضهههره-إل إذا كهههان المهههوت، ولهههذلك تجهههد تصهههرفاته
كههالمجنون يركههب فههي السههيارات، السههيارات علههى
الطريق العاما الواصل بين كابل وموسإكو، وعلى طههول
الطريق نقاط التفتيش من الروس الذين معهم صههورة

أحمد بانا ويطلقون عليه جنرال بانا.
ويطل جندي روسإي ذات يههوما فههي السههيارةالتي فيههها
أحمد بانه ويرجع هلعهها خإائفهها مرعوبهها بانهها.. بانهها.. وإذا
بالسلح يسقط من أيدي الروس عندما سإههمعوا اسإههمه،
وليس معه شأئ فدفع الجندي الروسإي بيده وقفههز مههن
السيارة وفتحت عليه الرشأاشأات واحههترقت ثيههابه ولههم

يجرح جرحا واحدا.
قضههايا التوكههل ؛ تحويههل اليههات والحههاديث إلههى واقههع
عملي إلهى توحيههد اللوهيهة، ههذا الهذي جهاء مهن أجلهه

الرسإل، إن لم يكن التوحيد هذا فأين التوحيد؟ 
يقول لي الشيخ جلل الههدين: كنههت ذات مههرة مهمومهها
بسهههبب أن الطعهههاما قهههد نفهههذ مهههن عنهههد المجاههههدين
وليستطيع أحد أن يصل إلينا، فجلست بعد صلة الفجر
على سإجادتي أسإتغفر الله، فأخإههذتني سإههنة مههن النههوما
وأنا مهموما، قال: وإذا بهاتف يهتف بي: يا جلل الدين
كان الله يرزقك وأنت ل تجاهد أفينسههاك وأنههت تجاهههد

في سإبيله؟!
ول تظنوا أن هذا قد جاء مصادفة أو اعتباطا ؛ قههد جههاء
ثمههار بحههور العههرق و الههدما الههتي أحيهها اللههه بههها المههة

المسلمة من جديد.
عندما وقفهت علهى ذرى جبهال سإهليمان ورأيهت ههؤلء
الحفاة العراة ؛ وكما قال عنهم رسإول الله صههلى اللههه
عليه وسإههلم يههوما بههدر: (اللهههم إنهههم حفههاة فههاحملهم،
اللههههم إنههههم عهههراة فاكسههههم، اللههههم إنههههم جيهههاع
فأطعمهم)وأنا أشأهد أن هؤلء أشأد حاجههة مههن اصههحاب
رسإول الله صههلى اللههه عليههه وسإههلم للطعههاما واللبههاس

والحذاء.
عندما رأيت هؤلء يتحههدون أعههتى قههوى الرض جميعهها-
سإنوات مرت-والسماء تمطرهم بحممها، والرض تفجر
تحت أرجلهم براكينههها، وهههم ل ينتهههون ول يلههوون ول
ينكصون ول يههتراجعون ؛ أدركههت أن المبههادئ ل تنتصههر



بههالكلما، وأن القيههم ل تسههود فههي النههاما بههدون هههذه
التضحيات وبدون هذه الدماء.

يوما أن تعرفت على الشعب الفغاني المسههلم شأههعرت
أني أعز إنسان على الرض، لني أحمل هويتهم وأنههال
جنسيتهم وهي جنسههية: (ل إلههه إل اللههه محمههد رسإههول

الله)، جنسية السإلما.
وأدركت أن المسلم أعز إنسان علههى الرض، وف س ر

هذا لي عمليا..
(ول تهنواول تحزنوا وأنتم العلون إن كنتم مؤمنين)

).139(آل عمران: 
ما صدقت نفسي.. ما صدقت نفسي وأنا الفلسههطيني
الهههذي ذقهههت مهههرارة الهجهههرة والتشهههريد فهههي جميهههع
المجالت، ما صدقت نفسي عنههدما قههارنت بيههن حههالي
في فلسطين وبين حالي بين هؤلء القوما، إذ ينافحون
ويدافعون عن دينهم أماما أعتى قوى الرض جميعا، مهها
صدقت.. شأعب أعزل فقير ليس في يده شأئ، هذا يعم
ق في أعماقك توحيد الربوبية، ويحول توحيههد الربوبيههة

في حياتك إلى توحيد اللوهية.
أليس هذا شأأن الصحفيين الغربيين الذين ماصههدقوا أن
أفغانسههتان، الشههعب الفقيههر العههزل المعههزول عههن
العالم، الذي كان يطلق عليه الغربيون -كما يحلوا لهم-
قد أخإضعنا العالم كله لثقافتنا إل البدوي في الصههحراء
والهههتيس الجبلهههي فهههي أفغانسهههتان؟ يحلهههوا لههههم أن

يسموهم تيوسإا جبلية.
اللهم أكثر من التيوس الجبلية فههي بلدنهها حههتي نرجههع

بلدنا إن شأاء الله.
فأقول: ما صدق الصهحفيون الغربيهون مها ينقهل لههم،
فجاء الصحفيون ليروا... وإذا بهم يههروا أن مهها سإههمعوه
ر ممها يهرون فهي الواقهع، كتههب إنما هو قطرة مهن بح
أحدهم وبالخط العريض -صههحفي فرنسههي- رأيههت اللههه
في أفغانسههتان، وآخإههر كههاثوليكي.. صههحفي كههاثوليكي

شأيوعي إيطالي..
فصحفي كاثوليكي إيطالي شأيوعي يعني: يجمههع الشههر
من كل الجوانب، جاء ليغطي تغطية صحفية عههن واقههع
الجهههاد فههي أفغانسههتان، فعنههدما رأى هههؤلء القههوما
بضههعفهم وبنههادقهم البسههيطة رجههع إلههى رومهها وعلههى



التلفاز اليطالي أعلن إسإلمه، وهو يصلي في المركههز
السإلمي للطلبة في روما الن.

التقيهههت ذات مهههرة بصهههحفي فرنسهههي علهههى حهههدود
أفغانسههتان، وكههان الصههحفي راجعهها  مههن أفغانسههتان
فسههألته: مهها رأيههك فههي هههذه الحههرب؟ قههال: الشههعب
الفغاني منتصر، قلت: لماذا؟ قههال: شأههعب يههدافع عههن
دينه، شأجاع كريههم، والههروس عههن أي شأههئ يههدافعون؟!
قلت له: هل تؤمن بالله؟ قال: كنههت أعههرف أن هنالههك
إلهها  بالشأهارة، لكهن الفغهان أجهبروني علهى اليمهان
بههالله. قلههت لههه: لمههاذا؟ قههال: عنههدما رأيههت البنههادق
البسيطة ت هزما أمامها فرق الههدبابات أدركههت أن وراء
هذا الشههعب قههوة أخإهرى غيهر منظهورة وهههي قههوة رب

العالمين. هذا قول الكفار.
لكن كما قلت لكم ما وصلوا إليه إل بالشههجاعة والبههاء،
إلبجبال الشهداء، إل ببحور الدماء، إل بالتصههميم علههى

هذا الطريق مهما طال. 
سإمعت سإيافا ذات مرة يقول: سإيبقى الجهاد قائما إن
شأاء الله، ولو لم يبق إل عجوز واحدة، فإننا نأمههل أن ل

يسقط الجهاد. 
والناس لم يصدقوا... حتى الن بعضهههم ل يصههدق فههي
العالم العربي ؛ أن الفغانيين المسلمين واقفون أمههاما
الههروس، هههذه ل تههدخإل عقههولهم لنههها ل تههدخإل فههي
الكمهههبيوتر، ههههم اعتهههادوا أن يتعهههاملوا مهههع أرقهههاما
الكمبيوتر.. مائة دبابة تقابههل مائههة دبابههة، مائههة طههائرة
تقابل مائه طائرة. أما قوة اللههه وجههبروته-اللههه الواحههد
القهار-خإالق الليل والنهههار الههذي يجههري القههدار، هههذه
القوة ل تدخإل في داخإل الكمبيوتر. ولذلك ل يصههدقون
لنهههم ل يتعههاملون إل مههع الرقههاما... مههع الرقههاما،
ويقولون: ويكب رون ويفكههرون ويضههخمون بصههوراريخ
سإههتنجر حههتى يلقههوا فههي روع النههاس أن القضههية هههي
قضية العملقين الكههبيرين ؛ روسإههيا وأمريكهها، والحههرب
حرب النجوما. وما الفغاني إل سإتارة يحارب من خإلفها

المريكان.. 
نعم.. لماذا..؟ لن كثيرا من رجههال العلما فههي العههالم
السإلمي ربائب يهوديههة، اليههدي اليهوديههة فههي العههالم
تحههرك العلما فههي الرض، وهههم صههنائع وربههائب، ول



يسهههتطيعون أن يخرجهههوا عهههن مدرسإهههتهم ول عهههن
أسإاتذتهم. 

لقد عز على الغرب أن يههروا أن الجهههاد الفغههاني أعههاد
إلى قلوب الناس الثقههة بههالله عزوجههل، لقههدعز عليهههم
عقيدة التوكل التي بنيت من خإلل السنين الثمانيههة، أو
التسع التي خإاضها هذا الشعب أماما أشأههرس قههوة فههي

العالم. 
ولذلك الن عندما تقول لهم للمجاهدين الفغان تقههول
لهههم: روسإههيا العظمههى أو حلههف وارسإههو أو التحههاد
السوفياتي، يبتسمون ابتسامة عريضة ؛ يقولههون: أيههن
التحههاد السههوفياتي؟ إن التحههاد السههوفياتي العملق
الكبير قد تقز ما في أفغانسههتان، وأصههبح كالفههأر أمههاما

) يرتجفههون1أسإهود اللههه. ههم فعل الهروس والفغههان (
هلعا، وترتعد فرائصهم بمجرد أن يههذكر بعههض السإههماء
اللمعة التي أذاقهم اللههه علههى يههديها الويههل والمههرارة

والغصص والهوال.
وأنا اقههول لهههؤلء المتشههككين: تعههالوا معههي لخإههذ بيههد
أحدكم وأذرع أفغانستان من جنوبههها إلههى شأههمالهاحتي
نقف معه على نهر جيحون، مع مئات الجمال والخيههول
والبغال تحمل كل أنواع السإههلحة والمتعههة والطعمههة،
فههإن وقههف فههي وجهنهها واقههف ؛ فقولههوا: إنههك كههاذب
والههروس فههي داخإههل أفغانسههتان. فههإن لههم يقههف فههي
وجهنا واقف ولم يعترضنا معترض فأىن روسإههيا؟ وأيههن

الحكومة الشيوعية في داخإل أفغانستان؟!
هههل تعلمههون أن الفغههان ينقلههون أمتعتهههم وذخإههائرهم
وطعههامهم وشأههرابهم مههن حههدود باكسههتان إلههى حههدود
روسإههيا يخترقونههها.. سإههبعمائة كيلههوا مههترا يقطعههون
أفغانستان بثلثمائة جمل.. قافلة، أربعمائة معها مئات
المجاههههدين يفطهههرون فهههي مقههههى علهههى الطريهههق،
ويتغدون فههي مقهههى ويتعشههون وينههامون فههي مقهههى
ويصههلون إلههى نهههر جيحههون آمنيههن سإههالمين، فههأين
روسإههيا؟! أيههن روسإههيا؟! روسإههيا أسإههيرة فههي داخإههل
معسكراتها، والشيوعيون يقبعون في داخإل حصونهم..
(ليقههاتلونكم جميعهها إل فههي قههرى محصههنة أومههن وراء

جدر)          
)14 (الحشر: 



ل يستطيع أحدهم، ل تسطيع دبابة ول إثنتان ول ثلثههة
ولخإمس أن تسير على الطريق العاما، ليستطيعون أن
يوصلوا الغذاء والسلح والدواء إلههى قواعههدهم البعيههدة
إل مههن خإلل طههائرات الهليكوبههتر، أو مههن خإلل فههرق
الدبابات التي تحمي سإيارات الطعاما، ومههع ذلههك كههثيرا

ما يتعرض لها المجاهدون.
والله يا إخإوان.. أهوال تذكر المحشر، أهوال.. تصههوروا
معي عندما تريد روسإيا أن توصل طعامههها إلههى قاعههدة
بعيدة من القواعههد، بواسإههطة الههدبابات، يحركههون مائههة
دبابة لتحمههي سإههيارتين أو ثلث أو عشههرة مههن نههاقلت
الطعاما، تكون بينهم أول: الطائرات تمشط كل جههانبي
الشارع، والمجاهدون في داخإهل خإنهادقهم علهى جهانب
الشارع، على بعد خإمسين مترا، لن اله(آر بي جي) هذا
ل يرمي اكثر من مائة.. مئههتين مههترا، هههو صههاروخ ضههد
الدبابات يحمله على كتفههه وزنههه ثلث كيلههو ونصههف إن

شأاء الله تحملوه كلكم.
نحن جئنا من أجل أن نأخإذكم كلكههم هنههاك. فالههه(آر  ي
جي) يحملههه علههى كتفههه فههي خإنههدق معههروف للطههائرة
سإههاحبة رشأاشأههاتها، صههواريخها قههذائفها تشههتغل علههى
جانبي الطريق، تمشههي سإههاعة أو سإههاعتين وهههو قاعههد
في خإندق ينتظر مجئ الدبابات، ثم تههأتي الشأههارة مههن

الطائرات للدبابات تحركي طهرنا الطريق.
وتتحههرك الههدبابات وإذا بجنههود اللههه مههن تحههت الرض
يخرجههون، يههدمرون إثنيههن ثلث عشههر ويهههرب البههاقي،
تحدثهم أن مواجهة جند اليمههان مسههتحيل فههي ميههدان

النزال وفي سإاحات القتال.
يهها إخإههوة: هههل تعلمههون أنههه يسههقط لروسإههيا كههل يههوما
طائرتان في داخإل أفغانستان كل طالع شأمس، تسجل
الرقههاما طائرتههان سإههاقطتان فههي داخإههل أفغانسههتان،
وعشر دبابههات وآليههات وخإمسههين جنههديا مهها بيههن قتيههل
وأسإير ومستسلم وهارب، كل يوما، هذه الرقاما ليست
منهها ول مههن المجاهههدين، إنمهها هههي أرقههاما القمههار
الصناعية التي تسجل وترسإههل إلههى السههفير المريكههي
في إسإلما اباد، فيجمههع السههفير المريكههي الصههحفيين
كههل ثلثههاء يعطيهههم الرقههاما بالصههور والنتائههج الههتي ل

تستطيع روسإيا حيالها إنكارا ول إزاءها جحودا.



 سإههاخإوي23ماذا يجحدون؟ صور.. سإقط بههالمس ميههج 
 في منطقة لوجر واحدة وفي منطقة هيرات واحدة25

هذه صورها، هل تسههتطيعون أن تنكههروا؟! فل يجيبههون
إل: ها ها، مثل إجابة الميت لمنكر ونكير.

الروس ل يستطيعون.. ل يستطيعون. أرقههاما الخسههائر
بمقارنههة بسههيطة مههن أرقههاما الخسههائر تههدرك موقههف
روسإيا الحرج وتههدرك إنتصههارات المجاهههدين الههتي مههن
الله بها عليهم، سإقط لهم عنههدما دخإلههت روسإههيا، كههان
للهدوله الشهيوعية العميلهة مئتها طهائرة مهن الطهائرات

).17القديمة، أحسنها حال (الميج 
الن بعههد ثمههان سإههنوات سإههقط لههها واسإههتهلك ألفههان
وخإمسمائة طائرة، ثلثة عشر ضعفا من القوات الجوية

قد تدمرت علي أيدي جند اليمان. 
القوات البرية كان لهم ألفا دبابة، كان لهم ألفهها دبابههة
مههن الههدبابات القديمههة ا. لن الحصههائيات ؛ الههدبابات
والليات التي دمرت إثنتا عشههر ألفهها  إلههى ثلثههة عشههر

ألفا، يعني: سإبعة أضعاف القوة البرية.
القوة البشرية كان عدد الجيش الفغههاني ثمههانين ألههف
شأههيوعي، عنههدما دخإلههت روسإههيا قتههل حههتى الن مههن
الجيههش الشههيوعي والمليشههيا ومنههافقي الدولههة مائههة
ألههف، وهههرب مائههة ألههف، قتههل مههن الههروس خإصيصهها
خإمسون ألفا فثلثة أضعاف القوة البشرية قد تههدمرت.
بالضافة إلى حوالي سإتة وثلثين مليون دولرا تنفقها

روسإيا كل يوما علي قواتها في داخإل أفغانستان.
 لكن هل تظنون أن هذا وصلوا إليه بسهولة، أو وصلوا
إليههه بالكرامههات؟... الكرامههات تحصههل.. المجاهههد خإلل
السنوات الثمانية أو العشرهةهذه التي خإاض غمارههها ؛
رب العزة ينقذه من موقف شأدة بخارقة يمن  بها عليه
ليثب ت أقدامه علهى الطريهق، وليههؤنس بهها قلبهه أنهه
على الحق، لكن مقابل هذا مههاذا...؟ يسههقط كههل أربههع
دقائق شأهيدا فوق أرض أفغانسههتان، كههل أربههع دقههائق
يسقط شأهيدا، ويهاجر كل ثلث وخإمسين ثانية مهههاجر
من القرى إلى الدغال والجبال، وإمهها مههن أقغانسههتان
إلى البلدان المجاروة، ويسجن كل إثنتي عشرة دقيقههة
واحد من المسلمين. لكن المعركة مستمرة، المعركة ل
تتوقف، والحمد للههه كههل سإههنة يتحسههن القتههال وتههزداد

الخسائر ويترجح النصر لجانب المجاهدين بفضل الله.



في بداية هذا الصيف غورباتشوف جمههع جنرالتههه فههي
أفغانستان، قال لهم: مارأيكم بالنسحاب...؟ قالوا: إن
أخإرجتنا بهذه الطريقة المهينة الذليلههة فلههن نعههود بعههد
اليوما في يدك تلك العصى السههحرية الههتي تهزههها فههي
وجه حلف الطلسي والغرب، اتركنا فههي أفغانسههتان...
إلي متى؟ قالوا: أعطنا مهلة إلى أول الخريههف... كههان
هذا في شأهر مايو تقريبهها، قههالوا خإمسههة أشأهههر فقههط
اعطنا مهلة، سإنغلق لههك المنافههذ، ونخنههق الجهههاد فههي
داخإل أفغانستان. قال: لكم ذلك مع حرية مطلقههة فههي

العدد والعدة وما تريدون.
وشأنوا حملت جبارة محمومة على ثلث مناطق: بكتيهها،

ننجرهار، قندهار.
كنت أحد شأهود معركة بكتيا، بدأوا بها بسههت وعشههرين
رمضههان واسإههتمرت المعركههة إلههى السههابع عشههر مههن

شأوال.
صههدقوا أيههها الخإههوة ؛ أهههوال كمهها قلههت لكههم تشههغل
النسان عن نفسه، أهوال تهههتز رواسإههي الجبههال تحههت
أقدامنا، ولكن أقههداما المجاهههدين ل تههتزلزل، اشأههتركت
في هذه المعركة ثلث فرق، فرقة كابل-والفرقة ثلثة
الوية-واللههواء ثلث كتههائب-ثلث فههرق مههن الشههيوعيين
الفغان وخإمس كتائب من الهروس، خإاصهة منهها كتيبهة
خإاصة للصاعقة الروسإية التي تباري وتباهي بها روسإيا
؛ فههرق السههاز البريطانيههة، وفههرق المههارينز المريكيههة،
وتقدمت فرقة الصاعقة الروسإية على موقع فيه أربعة

وعشرون عربيا، أربعة وعشرون فقط.
 هؤلء سإبت نههاز كههل واحههد منهههم يحمههل علههى ظهههره
حقيبههة القامههة الدائمههة وزنههها سإههتون كيلههوا غرامهها،
ويتسلق الجبال كأنه يحمل قلم حبر في جيبه ؛ لقطههاء
يربونهم وهم صغار ليس لهم أب ول أما، يربونهم على
أفلما العنف، وعلى رؤية الدماء، ول يحلوا لهم إل رؤية

الدماء تجري أمامهم.
دخإلوا مأسإدة النصار -الههتي سإههميناها مأسإههدة النصههار

ونحن نردد حداء ونشيد حسان رضي الله عنه:
من سإهره ضهربا يمعمع بعضهه
بعضا كمعمعهة الباء المحرق 
فليهأت مأسإدة تسن سإيوفها 
بين المزاد وبين جزع الخندق



فهي مأسإدة -مكان السإود- وهي مأسإدة النصار، لننهها
أنصار لهذا الشعب البي الوفي.

تقدموا وكان الشباب متوزعين في المأسإههدة ولقههاهم
سإبعة من الشههباب العربههي وهزمههوهم، وأعههادوا الكههرة
مرة ثانية، وهنا وكل واحد من الشباب واللههه -ياسإههلما-
دائما يقول لي: أريد واحههدة هنهها فأدخإههل هنهها، رصاصههة

في جبيني تنقلني إلى الجنة ؛ أنا جئت من أجل هذا. 
ولذلك هؤلء الشباب يعيدون الحياة إلههى العههروق مههرة

أخإرى في حياة المة المسلمة
والله يا إخإوة: عل مونا الخإلص، هؤلء الشباب الصغار
أعادوا الحياة إلى نفوسإنا، والشباب إلى أعماقنهها، كههل
واحههد منهههم يتمنههى المههوت مههن أجههل الجنههة، يتمنههى
الشهادة في سإبيل الله، وأعز شأيء عليه أن تمنعه من
الوصههول إلههى العههداء، فيبكههي ويصههرخ ويصههرخ: أنههت
تحرمني من الجنة؟ هؤلء الشباب يحيههون مجتمعههاتهم،
ولتطمئن الدوائر المنية في الدول العربية من هههؤلء،
ههؤلء حصههنها الحصههين إن شأهاء اللههه، وركنهها الركيهن

وذخإرها وكنزها المدخإر ليوما كريهة وسإداد ثغر.
والله أنني لو كنت من هؤلء الحكاما لخإترت أرتال مههن
الضباط من الدول العربية وارسإلتهم إلههى أفغانسههتان،
لينكسههر حههاجز الخههوف، وليتحولههوا إلههى أنههاس جههدد
يصنعهم اليمان، وينضجون علههى حههر المعركههة، هههؤلء
عهدتكم واللهه، وكهل واحهد منههم جهاء يستشههد، يحههب
الشهادة في سإههبيل اللههه، فههإذا كههان قههد جههاء متشههوقا
ليريق دمه فوق جبال الهندكوش وعلى أحواض الهلمند
وعلى شأههواطئ جيحههون ههل يتههأخإر؟ إذا تعههرض الحههرما
للخطر هل يتأخإر؟ هذا سإيكون حصههنه الحصههين ودرعههه
المكيههن يقههدما دمههه فههداء هههذين الحرميههن الشههريفين.

اطمئنوا اطمئنوا ول تخافوا، هؤلء -يا سإلما-..
أحب الصهالحين ولست منهم 

لعلهي أن أنال بهم شأفاعة
واحد منهم من هذا البلههد -سإههعد الرشأههود- قلههت لههه: يهها
سإعد أل نأتيك بأهلك هنا، قال دعهم يشاركوننا الجهههاد
في الصبر على فراقنا، قلت: أل ترسإل لهههم بعههض مهها
يقتاتون منه؟ قال: عندهم ما يكفيهم، ونحن لنريههد أن
يتوسإعوا، ثم اسإتدرك قال: يا شأيخ عبد اللههه واللههه لههي

ثلث بنات قد نسيت صورهن.



رأيت ذات ليلة إبنتي فههي المنههاما تههداعبني وتدغههدغني
بلثغتها الحنون، مال إليها قلهبي فانتفضهت مهن نهومي
مذعورا وتفلت على شأمالي ثلث مرات، ثم قلت: هههذه

البنت تريد أن ترجعني إلي حياة اللهو مرة أخإري.
واسإتشهد سإههعد الرشأههود يحههدث الفغههان والعههرب ؛ أن
النور يخرج من قبره إلى عنههان السههماء ثههم يعههود إلههى
الرض، ول يصدق العرب فههي البدايههة. فيههذهب العههرب
ليروا ذلك بأعينهم، وفتحنا وصية سإعد الرشأود وإذا بها
ورقة صغيرة: أسإتحلفكم بالله ل أسإمح أن تكتبوا عنههي
حرفهها واحههدا ل فههي مجلههة الجهههاد ول فههي البنيههان

المرصوص، ول في أي مكان.
أي إخإلص هذا؟ أين يصنع هههذا الخإلص إل مههن حههرارة
المعركة التي تزيههل غواشأههي النفههس، وتزيههل غبشههها،
ويخرج النسان منها عنصههرا صههافيا.. مهها رأيههت حههديث
رسإول الله صلي اللههه عليههه وسإههلم: (مههن خإيههر معههاش
الناس رجل آخإههذ بعنههان فرسإههه يطيههر علههى متنههه كلمهها
سإهههمع هيعهههة أو فزعهههة طهههار إليهههها يبتغهههي المهههوت
مظانه)مثلما رأيتها فههي عبههد الوهههاب الغامههدي وسإههعد
الرشأههود، وعبههد الوهههاب كههذلك لزال النههور حههتى الن
يخرج من قههبره ليلههة الثنيههن وليلههة الخميههس لنههه هههو

وسإعد الرشأود كانا صواما ين قواما ين 
يا أيها الخإوة اقول: ونرجع إلى قصههتنا ؛ تقههدموا مههرة
أخإرى وإذا بالسإود.. سإههبعة سإههبعة أعمههارهم فههي عمههر

الورود : 
أسإهد دما السإد الهزبهر خإضابهه
موت فهريص الموت منه ترعد 

- الموت يخافهم -
إن المنيهة لو لقتهم جفلت 
رعناء تتهم القداما والهربها 

وإذا بهههؤلء الشههباب يعملههون صههاعقة علههى الصههاعقة،
ويلتفون على سإبت ناز ؛ وواحههد مههن هههذا البلههد برشأههة
واحدة قتل سإتة-من المنطقة الشرقية وهرب الباقون،
وتكرر ثالثهها ورابعهها وخإامسهها وهههم يصههدون مههن هههؤلء

الشباب وإنكسرت شأوكتهم.
دارت المعركههة... أهههوال... مخههاطر... ل يسههتطيع كمهها

قالوا: كما جاء في أياما الحزاب..



(إذ جاءوكم من فههوقكم ومههن أسإههفل منكههم وإذ زاغههت
البصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بههالله الظنونهها

هنالك أبتلي المؤمنون وزلزلوا زلزال شأديدا)
)11-10(الحزاب: 

والله يا أخإوة: ماكان أحدنا يسههتطيع أن يقضههي حههاجته
خإارج خإندقه، وإذا تكلم مههع جههاره ل يسههتطيع جههاره أن
يههرد عليههه، يقههول لههه: كيههف حالههك؟ تقطههع القذيفههة
كلمهما، سإههت وعشههرين راجمههة صههواريخ، كههل راجمههة
بضههغطة واحههدة تطلههق واحههدا وأربعيههن صههاروخإا أرض
أرض ؛ كلها تنزل فههي مكههان واحههد، الجبههال، الشأههجار،

الحجارة، قنابل الطائرات ؛ القذيفة وزنها طن.
لقد رأيت بعيني هاتين الماء خإارجا من الرض على إثر
قنبلة نازلة، ماء نبع يخرج مههن الرض، قنابههل منثاريههة،
قذيفة وزنها طن بدل أن تتفجر في الرض تتفجر فههي

السماء، ثم تنزل علينا.
تأتي الطائرات في الليل وتلقي علينا قنابل ؛ قنبلههة ل
تزيد عن حجههم الفراشأههة بلسإههتك تفههرش الرض كلههها،
الخياما فوق رؤوسإنا فوقههها يههأتي مههن هههذه القههذائف،
وطيلههة الليههل الصههوات ل تكههف ؛ أصههوات تههدوي لههها
المنطقة، وتهدر لها الجبههال، وتههتزلزل كههل القههداما إل

أقداما الرجال إن شأاء الله.
 بههدأت الخسههائر بعههد الهزيمههة الخامسههة للصههاعقة، مهها
اسإههتطاعوا أن يتقههدموا، وصههارت الههدبابات الههتي تههدمر
تنقل، وبعد إثنين وعشرين يوما تأتي النتائههج بالرقههاما
من خإلل أجهزة التنصههت و القمههار الصههناعية ؛ تههدمير
مائة وإثنتين وعشرين آليههة، طبعهها هههذا النتصههار ليههس
للعههرب، لنههه كههان مههع العههرب ثمانمائههة مههن الخإههوة
الفغههان، وكههان يههدير المعركههة الشههيخ سإههياف بنفسههه
حفظه الله، فتدمير مائة وإثنين وعشرين آلية واسإقاط
تسع طائرات، مقتل الف وخإمسمائة، هذه أقل الرقاما
التي جاءت، أما الجرحى فلك أن تأخإذ عنهم صههورة أنههه
وصل مستشفى علي آباد في يوما واحد مائة وسإههبعون

جريحا من المعركة.
 معركة قندهار ؛ تقدموا كذلك بقوات ضههخمة وأول مهها
بههدأت المعركههة بإلقههاء القنابههل الغازيههة علههى قواعههد
المجاهدين وتقدما الشيوعيون ظانين أن المجاهدين قد
مههاتوا أو خإههدروا، وإذا بههرب العههالمين ينههزل المطههر



مباشأرة يغسل آثار الغاز ول يغسل آثار الغاز ول ينهيههه
إل المطر مباشأرة، في الصهيف وفهي صهحراء قنههدهار.
تقههدما الكفههار ظههانين أن المسههلمين المجاهههدين قههد
مههاتوا ؛ وإذا بجنههد اللههه عههز وجههل ينقضههون عليهههم
ويأسإرون دفعة واحدة الفين ؛ وسإههتمائة رأسإهها... يخلههع
المجاهههدون ألبسههتهم، وينزعههون لبههاس هههؤلء الكفههار
ويلبسههونها ويحلقههون لحههاهم، ويتقههدمون إلههى كتههائب
الروس المتأخإرة، لن الدما الروسإي دما عزيز، يجههب أن
يراق علههى مذابههح شأهههواتهم ؛ هههذا الههدما للعبيههد الذلء
الذين مكنوا الجنود الحمر من أعراضهم ومن أنفسهم،
تقدموا إلى الروس، الروس يظنون أنهم جنههود الدولههة
الشيوعية... طهروا قواعد المجاهدين وعههادوا غههانمين
سإالمين، مافوجئوا وإذا بالمجاهههدين بينههم يرشأههونهم،
قتل مائتههان إلههى ثلثمائههة، ثههم هههرب البههاقون، أعههادوا
الكرة مرة ومرة ومرة، واسإتمرت المعركة في قنههدهار
خإمسههين يومهها.. هزمههت روسإههيا، وأسإههقط لههها إثنتههان
وعشههرون طههائرة، وأمهها أرقههاما الههدبابات والنفههوس

البشرية فليس لها حصر في ذهني الن.
أمههها ننجرههههار فتقهههدما الشهههيوعيون واحتلهههوا قواعهههد
المجاهههدين وأقههاموا ثمههاني قواعههد جديههدة، وانقههض
عليهههم المجاهههدون مههرة ثانيههة، واسإههتعادوا قواعههدهم
واحتلوا القواعد الجديدة، التي أقامتها روسإههيا وغنمههوا
ما فيها، وهرب الروس-هذا شأعب كريههم عزيههز-فكههانت

نتائج مذهلة لروسإيا.
الجنرالت الذين تعهدوا بإنهاء المعضلة كما يحلههوا لهههم
أن يسههموها معضههلة أفغانسههتان، ر دوا علههى أعقههابهم

خإاسإرين.
وأما الخإوة الذين اسإتشهدوا-يعني: مقابههل قتههل ألههف
وخإمسمائة روسإي في بكتيا في المعركة التي حضرتها
وتههدمير مائههة وإثنههتين وعشههرين دبابههة واسإههقاط تسههع
طههائرات-مقابلههها إسإتشهههد حههوالي خإمههس وخإمسههون
واحدا من إخإواننا الفغان والعههرب ؛ منهههم ثلثههة عشههر
عربيا وحوالي إثنيههن وأربعيهن مههن إخإواننها المجاهههدين

الفغان.
وأنا في الحقيقة ل أريد أن أحدثكم عن كرامات إخإواننا
المجاهههدين الفغههان فهههي كههثيرة كههثيرة، وبلغههت حههد



التواتر بروايههاتي، وكنههت ل آخإههذ قصههة إل ممههن حههدثت
معه، وأسإتحلفه بالله أنها حدثت معه أو رآها.

بل أحدثكم عن هؤلء الههذين اسإتشهههدوا ودفنههاهم فههي
المأسإدة.

بشير المصري، سإراقة مههن المنطقههة الشههرقية إسإههمه
الخزامي؛ أبههوحفص الردنههي هههؤلء الثلثههة يخههرج مههن
قبورهم النور، اسإتشهد قبل شأهر هشاما ابههن الههدكتور
عبد الوهاب الديلمي وزكريا أبههوهن ود مههن فلسههطين،
دماؤهم كالمسك دفناهم فوق مكههان أو غرفههة إسإههمها
اليرمههوك قبههل أربعههة عشههريوما، أربعههة مههن العههرب
يشاهدون النور يخرج من قبورهم إلى السماء ويرجههع،
والعجب أن النور عادة يشاهد يههوما الثنيههن والخميههس،
خإاصههة بالنسههبة للصههوامين الههذي يصههومون الثنيههن

والخميس.
عبد الله المصري إسإتشهد فههي الول مههن شأههوال يههوما
عيد الفطر، وفقههدنا جثتههه، وظننهها أنههه قههد أخإههذ أسإههيرا
ووجدنا جثته في الثاني من ذي القعدة، بعد شأهر ويوما

يتثنى كالنائم ول زال دمه لزجا.
هؤلء مع سإبعة مههن إخإواننهها اسإتشهههدوا فههي المعركههة
دمههاؤهم كالمسههك عبههد اللههه الغامههدي مههن هههذا البلههد،
يقسههم لههي ؛ نظههر محمههد قائههد منطقههة شأههمكني وهههو
مهندس ورجل ثقة مع قادته الهذين حههوله أن قههبر عبههد
الله الغامدي لزال التكبير يخرج منه بعد سإنة وسإنتين.
 وبعض الناس يردون يقولون أنت ياشأيخ عبد الله هههذه
الخرافات التي تنشرها، تريههد أن تحههرف عقائههد النههاس
وتريهههد أن تخهههرج الشهههباب عهههن عقيهههدتهم الصهههحيحة

وتخلطها بالسإاطير والصوفية وما إلى ذلك.
الحمد لله ما كنت صوفيا في يوما من الياما الحمد للههه،
نعم وأنا أشأهد أن الله مسههتوي علههى عرشأههه بههائن مههن
خإلقه فوق السماء السابعة، ولله يد ليست كأيدينا، وأنا
أومن بأسإمائه الحسنى وصفاته العليا الههتي وردت فههي
الكتههاب والسههنة الصههحيحة، دون تشههبيه ول تعطيههل ول

تمثيل ولتأويل، إنتهى ناجح.
بعد ذلك أنا أنقل عقيدة أهل السههنة والجماعههة، قههالوا:
الكرامات هههذه أكههثر مههن كرامههات الصههحابة، كنههت فههي
المههس عنههد فضههيلة الوالههد الشههيخ محمههد بههن صههالح
عثيمين، فسئلت هذا السؤال، قلههت لهههم: أنهها أفههتيكم-



قلت أماما شأيخنا-اسإمعوا ما أقول لكم جيدا، الكرامههات
الههتي تنزلههت علههي الفغههان أكههثر مههن الكرامههات الههتي
تنزلت على أصحاب رسإول الله صلى الله عليه وسإههلم،
لعل بعضكم ما سإمع، أعيد، الكرامات التي تنزلت علههى
الفغان أكثر من الكرامههات الههتي تنزلههت علههى أصههحاب
رسإول الله صلى الله عليه وسإلم، ليههس لنهههم أفضههل
لن ابن تيمية شأههيخ السإهلما يتكلههم فههي الفتههاوى-فهي
الجزء الحادي عشر صفحة مائتين وتسعة وسإبعين إلههى
مههائتين وإثنيههن وثمههانين-وارجعههوا إليههها، وفههي كتههابه
"الفرقان بين أولياء الرحمن وأوليههاء الشهيطان" قهال:
الكرامات تزداد كلما ضعف إيمههان النههاس، وإنمهها تنههزل
الكرامة لحجة في الدين أو لحاجة من اسإتنزال نصههر أو

رزق.
ولههذا -هههذا كلما شأههيخ السإههلما ابههن تيميههة- نههرى أن
الكرامات في اياما الفترات، أي ب عد الناس عن دينهم
تكثر أكثر من أياما النبوات وظههور الهدعوة، ولههذا رأينها
الكرامات في أيههاما التههابعين قههد زادت عنههها فههي أيههاما
الصحابة ولهذلك سإهئل المههاما احمههد بهن حنبهل مهها بهال
الصحابة لم يظهر على أيديهم مهن الكرامهات مها ظههر
على أيدي من بعدهم؟ قههال: لقههوة إيمههانهم، هههذا كلما

الشيخ احمد بن تيمية شأيخ السإلما.
والشيخ أحمد بن حنبل-ليههس مههن عنههدي واللههه، أنهها مهها
اجرؤ اقدما على هؤلء خإاصة وأنهها فههي الريههاض عههارف
أين أنا، فالكرامات التي تنزلت على الفغان اكههثر، لن
الفغان أناس مساكين ضعاف اليمههان، اللههه عههز وجههل
نظههر إليهههم فههرآي أنهههم عههز ل يقههابلون أعههتى قههوى
الرض، بصههدور عههزلء، بجيههوب خإاليههة، بطههون خإاويههة،
فأمدهم بهههذه الكرامههات حههتى يههؤنس قلههوبهم ؛ أنهههم

على الطريق، ويثبت اقدامهم..
(وما جعلههه اللههه إل بشههرى ولتطمئههن بههه قلههوبكم ومهها

النصر إل من عند الله إن الله عزيز حكيم)
)10(النفال: 

اليس هذا نص القرآن الكريم؟ ولذلك الكرامههات كههثيرة
وكثيرة وكثيرة.

وهل هذا غريب على أكرما الكرمين؟ هذا الرجل الههذي
يعتصر ألما وحزنا-صهدقوا يها إخإهوة-لهو مسهكنا أفغهاني
وعصههرناه فههي معصههرة ل ينههزل منههه إل حههزن وألههم



وحسرة، كل واحههد منهههم حيههاته مرثههاة، مرثههاة حزينههة،
تستطيع أن تؤلف عنه مجلدا كامل فههي هههذه السههنوات
العجاف الثمانيهة، نظرحهوله فافتقهد كهل الحبهة، قتهل
والده غابت أمه تحت الركاما، بنته شأوهت، حرق وجهها
بالنبالم، يعود إلى خإيمته فيرى هذا الولد طههارت عينههه،
وهذه البنههت قطعههت رجلههها، وهههذه الما شأههل ظهرههها،
وهذا الرجل العجوز جارهم قههد قطعههت رجله، ويحتههاج
إلى من ينقله كل لحظة، ومع هذا كله ينظر في أنحههاء
الخيمة فل يجد لقمة طعاما ول مضغةإداما، كيف هههذا ل
يمن ربه عليه في السنوات الثمانية بمرة واحدة ينجيههه
مههن موقههف شأههدة؟ بعيههد علههى رب العههالمين أكههرما
الكرمين؟! فأنا نقلت عن هذا وهذا وهههذاو وهههذا، هههم
مئتا ألف نقلت عن مئتين، كثير مئتين من مئتي الف؟!
مجاهد من كل الف يحصل مع واحههد كرامههة فههي ثمههان
سإنوات، اظن أنكم تقولون: أنه ليس بعيههدا علههى اللههه،

ثم عقيدة أهل السنة والجماعة: 
وأثبتن  للهولي الكهرامهه 

ومن نفاهها فانبذن كلمهه
أما أنها تخضع لعقولنا أو ل تخضههع ؛ فالكرامههة خإارقههة،
ول يمكههن أن تخضههع للمقههاييس العقليههة ول للتعليلت
العلمية، ول للتحليلت المخبرية، ولو خإضعت لمقاييسنا
لما كانت كرامات ولما كانت خإارقة، وأما الذين يههردون
علينا في الجرائد ويقولون: إن الكافرة الفلنيهة حصهل
معها كذا، والكافر الفلني حصل معه كذا، نعههم تحصههل
الكرامات علهى ثلثهة أيههادي ؛ يهد نهبي تسهمى معجهزة،
وخإارقة على يد صالح فهههي كرامههة، وخإارقههة علههى يههد

كافر فهي من فعل الشيطان.
ولذلك يقههول شأههيخ السإههلما ابههن تيميههة: ولقههد عرفههت
فجارا يكلمون النبات والطير، وذلك أن الشيطان يدخإل
في النبات ويكلمهم حتي يلب س على النههاس دينهههم،

هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. 
لكن المسيرة الطويلة أيهههالخإوة قههد اخإتطفههت صههفوة
أبناء أفغانستان على الطريههق، سإههقطوا شأهههداء، أبنههاء
الدعوة السإلمية، العلماء، صفوة الناس سإقطوا علههى
الطريههق. انتقههل الجيههل الثههاني حمههل الرايههة وواصههل
المعركة، هذاالجيل فتح عينيه فوجد أفغانستان غارقههة
في بحر من الههدما، اتجههه إلههى المسههجد ليتعلههم فوجههده



مههدمرا، ذهههب إلههى المدرسإههة فوجههدها خإاويههة علههي
أنقاضها، إتجه إلى الوالد قد قتل منذ زمههن، نظههر إلههى
الما وارههها الرغههاما، لههم يههر جريههدة ولإذاعههة ولعالمهها

ولاسإتاذا ول والدا يعلمه السإلما.
ولذلك تدخإل الجبهة تجدهم يصلون كل واحد وحده، مهها
بههالكم ل تصههلون؟! ل يوجههد فينهها واحههد يتقههن إمامههة

الجميع.. 
واحد.. يموت في بعض الجبهات يضطرون أن يحضههروا
واحدا من جبهة اخإهري حهتى يصهلي علهى الميههت، لنهه
ليس في الجبهة واحد يتقن صلة الجنههازة، ونحههن مههن
بعيد ننظر نقول ؛ هؤلء عقائدهم غيههر صههافية، يعنههي:

فيها لبس... فيهم ما إلى ذلك.
أنا دائما أحدث نكتة: رجل أعرابي ل يحب المشي قليل
المشي، فزوجته قههالت لههه: نريههد أن ننتقههل قههال لههها:
إنتقلي، قم معي يا أبا فلن، قال لها: إنتقلههي وحههدك،
راش والصهحون، كهل شأهيء بقيهت فنقلت المتعة، الف
الخيمههة، قههم يهها أبههافلن أعههن ي، قههال: أنههت إقلعههي
الخيمة... قلعتها ووضعتها على الحمههار ونقلتههها، بقههي
أبو فلن، قم يا أبا فلن، قال لههها: إحملينههي وضههعيني
قالت: ما شأاءالله يعني أنت وزنك مائة وخإمسههين كيلههو
غههراما كيههف أحملههك؟!، قههال أنهها أدلههك علههى طريقههة،
ضعيني في كيس وإذا مر مار فليحملني معك، فوضعته

)1في كيس (وقالت غلب وسإتيرة ول غلب وفضيحة) (
[هذا مثال من المثال الشعبية العامية المتعارف عليها
في بلد الشاما]. -كما قالوا عنههدنا- وضههعته فههي كيههس
إنتظرت مارا علههى الطريههق فمههر راكههب بسههرعة نههادت
عليه يا أخإي يا أخإي قال لها: نعم يا أخإتي، قالت: بالله
عليك ترفع معي هذا الكيس، قال لههها: يهها أخإههتي واللههه
مستعجل لو سإألت واحدا غيري، زوجها طل برأسإه من

باب الكيس وقال له: ارفع معها ما أقل خإيرك.
أقول: ونحن من بعيد نقول أرفع ما أقل خإيرك!!

تعالوا علموا هؤلء وانظههروا محبتهههم لكههم، صههدقوا يهها
إخإوة: في خإورد كابههل-فههي شأههكري-خإههاض المجاهههدون
معركة، تكبد الروس خإسائر كبيرة، سإقطت طههائراتهم،
دمرت دباباتهم، وهزما الروس، ومههن عههادة الههروس إذا
هزمههوا فههي معركههة ينتقمههون مههن الهههالى، النسههاء
والطفههال وضههعوهم فههي المسههجد، وضههعهم قائههد



المجاهههدين إسإههمه كمسههتان وضههعهم فههي المسههجد،
فالطائرات علمت أن النساء والطفههال فههي المسههجد،

فأرادت أن تنتقم من هزيمتها. 
أغههارت علههى المسههجد خإمسههة وسإههبعين إمههرأة وطفههل
أغارت عليهم مسحتهم من الرض.. مسههحتهم!! كلهههم
قد غابوا تحت الرض، كههان معهههم شأههاب عربههي إسإههمه
عادل، قال: اغرورقت عيناي فجاء كمستان قال له: ما
بالك يا عادل تبكي؟ قال: أليس أمك وأخإتك معهههم-هههو
زوجتههه وأمههه معهههم-قههال: المسههألة سإهههلة، الطريههق
طويل، وضرائبه كههثيرة، ونحههن علههى هههذا الطريههق، إن
هذا سإهل علي نفوسإنا لكن هنالك أمرا أشأد علينهها مههن
هذا ؛ أن بعض إخإواننا في البلد العربية ل زالوا يظنون
أن جهادنا ليس إسإلميا، قال: هههذا أشأههد علههى نفوسإههنا

من هذه المناظر. 
في معركة ثانية ضربت يد عجوز عمرههها سإههبعين سإههنة،

فبقيت الجلدة تمسك بيدها، حملوها وهي تقول: 
(ل إله إل أنت سإبحانك إني كنت من الظالمين). 

)87(النبياء: 
وهي تردد هذا التسبيح، وسإبحان الله!! الفغهان عنهدما
يقعون في مشكلة يبدأون بهذا: لإله إل أنههت سإههبحانك

إني كنت من الظالمين، وهي تردد هذا الدعاء.
 رأت شأبابا  غرباء قالت: من هههؤلء؟-كههان المجاهههدون
قههد انسههحبوا مههن المعركههة-قههالوا لههها: هههذان شأههابان
عربيان، وإذا بههالمرأة تخلههع نقابههها أو خإمارههها وترميههه
على القائد، تقول له: إلبس خإماري لنك إمرأة وارمههي
عمامتك، تنسحب بأحفههاد رسإههول اللههه مههن المعركههة؟!
تنسحب بأحفاد رسإول الله صلى الله عليههه وسإههلم مههن

أرض المعركة؟! ولذلك حبهم للعرب عجيب.
صدقوا يا إخإوة: الواحد منهم عندما يعلم أن هذا عربي،
شأيخ سإنه في الثمانين يقههوما يعههانقه ويبكههي يهها حفيههد
رسإول اللههه صههلى اللههه عليههه وسإههلم جئههت تههدافع عههن
بلدنهها، صههدقوا حههتى الشههيوعي والمليشههيا الفغانيههة
يحترمون العربي لنه عربههي، واكههثر مههن مههرة، ومههرة:
حصلت معركة في هيرات ؛ أحد إخإواننا إسإمه طاهر مع
المجاهدين ؛ إتصل المجاهدون بالمليشههيا الشههيوعيين،
قالوا لهههم: عنههدنا عربههي وعيههب كههبير أن يقتههل بيننهها،
قهالوا: إن كههان بينكههم ضهيف عربههي نرسإهل لههه سإههيارة



تنقله ونوقههف القتههال، أرسإههلوا سإههيارة، نقلههوا طههاهرا
بعيدا عن أرض الخطر، وعادوا إلى القتال مرة أخإرى.

أحد إخإواننا طلب زعيم المليشيا في المنطقة مقابلته،
وأخإونا هذا دفعت روسإيا ثمنه قههالت لزعيههم المليشههيا:
أحضههره لنهها ولههك مهها شأههئت مههن المههال، طلههب زعيههم
المليشيا مقابلته، قال: سإأقابله، قالوا: ل... سإيسههلمك
إلى روسإيا، قال: سإأقابلة، قالوا: أكتب لنهها كتابهها حههتى
يكون لنا عذرا أماما إخإوانك العرب الذين أرسإلوك إلينهها،
كتب لهم أنا ذهبت رغم إرادتهم، وذهههب وقابههل زعيههم

 مسههلح وتكلههم5000المليشيا في داخإل مكتبههه وحههوله 
معههه ثلث سإههاعات، قههال: أيههن رجولههة الفعههان الههتي
سإمعنا عنها؟ أين إباؤكم وغيرتكم؟ لقد جئنا ندافع عن
أعراضكم وأنتم تمكن ون الروس مههن أعراضههكم؟! بههدأ
زعيم المليشيا يبكي، ثم قال له: أنهها رهههن إشأههارتك إن
أردتنههي أن انضههم بالخمسههة الف إلههى المجاهههدين أنهها
انضههم، قههال: ل.. ابههق كمهها أنههت، لكههن نريههد كميههة مههن
قذائف الهاون،فأرسإل له في اليههوما التههالي ثلث مائههة

من قذائف الهاون.
العربي له دور كبير كهبير كهبير جهدا ل تتصهوروا، واللهه
شأباب كلهم دون الثانويههة العامههة، صههنع اللههه بهههم مههن
الحداث ومن الخير في داخإل أفغانستان ما ل يتصههوره

إنسان.

 الخطبة الثانية
الحمد لله والصههلة والسههلما علههى رسإههول اللههه وعلههى

صحبه ومن واله.
ماذا يريد منا الشعب الفغاني؟ إن أكبر أعههداء للشههعب
الفغاني أربعة: الجهل والمرض والهجرة، ثههم المعانههاة

التي يعانيها من خإلل المسيرة الطويلة. 
أمهها الجهههل كمهها قلههت لكههم، صههفوة أبنههاء أفغانسههتان

سإقطوا على الطريق.
 وبعض الناس يريدون أن يشوهوا هذا الجهههاد المبههارك
الذي نظنه ؛ هو الجهاد السإلمي الوحيد الذي يمكن أن
يسمى بحق جهادا إسإلميا بهذه الضخامة وبهذا الزخإم،
بعض النههاس يقولههون: إن المجاهههدين الفغههان عنههدهم
كذا وكذا وكذا، وعندهم كبائر وصغائر، قلت: هم كبقية
الشعوب، شأعب كبقية الشعوب، ليسههوا صههفوة، يعنههي:



ليس المجاهدين الفغان كلهههم قههد تربههوا مثلكههم علههى
أيههدي العلمههاء وفههي المسههاحد، شأههعب بكههامله حمههل
السلح، إن قلتم عنده بدع، موجود بدع،إن قلتههم عنههده
شأركيات صغيرة، عنده شأركيات صغيرة، إن قلتم عنههده
تمائم، عنده تمائم، لكن أنا أريد أن أقول لكم من جهههة
أخإرى: وأسإألكم (من كان منكم بل خإطيئة فليرجمها).

أي شأعب من الشعوب خإل من هذه العيوب؟ ألستم في
أرض التوحيد، في أرض الجزيرة التي مكثت ثلث مائههة
عاما وهههي تحههاول إقههرار التوحيههد، والصههوفية وغيرههها
تفرخ وتعشعش في المدينة ومكههة؟ هههل أسإههتطعتم أن
تنهوها في بلدكم مع وجود العلماء، ومع وجود حلقات
العلههم، ومههع وجههود المطههابع الههتي ل تكههل ول تمههل،
عشرات ومليين الكتب؟ ما أسإتطعتم، فكل شأههعب مههن
الشعوب فيه بعض العيوب، فأنا إن دخإلت مصهر ورأيههت
الناس يطوفون بقبر الحسين رضي الله عنههه وأرضههاه،
هل أقول إن الشعب المصري خإلص خإارج مههن الملههة..
مشرك، ل يجوز الههدفاع بجههانبه ضههد اليهههود، مههن الههذي
يقول هذا؟ لقد قاما صلح الدين رحمه اللههه يههدافع عههن
مصههر، فههي الههوقب الههذي كههانت فيههه الدولههة العبيديههة
الفاطمية تحكم أرض مصههر، مصههر، سإههوريا، الردن، أي

بلد مسلم موحد معتصم بالله متوكل عليه.
قلت ذات مرة للشيخ جلل الههدين: ياشأههيخ جلل الههدين
لماذا ل نركز علي قضايا التوحيد، قال: مهها هههي قضههايا
التوحيد يا شأيخ عبد اللههه؟ قلههت لههه: الحههروز والتمههائم،
قههال غيرههها؟ قلههت لههه: السإههتغاثة بالوليههاء وبأصههحاب
القبور، التوسإههل بجههاه النههبي صههلى اللههه عليههه وسإههلم،

قال: غيرها ياشأيخ عبد الله، قلت له: يكفي.
قال: أما السإتغاثة بالقبور وبالولياء والله -يقسم وأنا
أعتقد أنه صادق- أنهها أعلههم أن الشههيخ جلل الههدين أنههه

 عامهها مهها رأيههت فههي74صادق، قال: واللههه أنهها عمههري 
حياتي أفغانيهها يسههتغيث بصههاحب قههبر، معنههى ذلههك: إن
كان فهو قليل جدا، وأنا كذلك واللههه مهها رأيههت أفغانيهها
عبر السنوات الست يسههتغيث بصههاحب قههبر، بههل واللههه
مشيت من بيشههاور إلههي قههرب كابههل مهها رأيههت ضههريحا
واحههدا، كههأن بعههض الخإههوة ينظههروا بالميكرسإههكوب،
بالشأعة تحت الحمراء فظن الفغان يستغيثوا بالقبور.



قال: أمهها الحههروز والحجههب هههذه فههأنت تعلههم أن بعههض
الناس يتاجرون بها، وهذا مسكين أمي على نيته، يههأتي
إلي واحد يسمى عالم فيههبيعه الحههرز أو التميمههة بههألف
روبية، الفين روبية، قد تصههل إلههى ثمانيههة آلف روبيههة
أفغاني، يمكث سإنتين حتى يههوفر الثمههان آلف روبيههة،
سإنتين متواصلتين، وهو يظن أن هههذا شأههيء يكتههب لههه
من القرآن ومن الحديث فيشفيه الله عز وجل بالقرآن
والحههديث، يعنههي: هههل تظههن أنهههم يههأتواإلى الفجههار

ويأخإذون منهم هذه الحروز والتمائم؟
ثم تعلم أن القضية خإلفية، إذا كانت بالكتاب والسههنة..
الحروز قسمان: قسههم بالكتههاب والسههنه، وقسههم فيههها
بعض الشركيات، أما التي بالكتاب والسنة فهذه مسألة
خإلفية، بل ينههص ابههن حجههر فههي فتههح البههاري علههى أن

جمهور العلماء يبيحها.
 بقههي التوسإههل بجههاه النههبي صههلى اللههه عليههه وسإههلم،
التوسإل بجاه النبي صلى الله عليه وسإههلم يههبيحه بعههض
العلماء ويكرههه بعهض العلمهاء ويحرمهه بعهض العلمهاء،
أظن أن أحد الخإوة العرب الذين يلزمون القائههد احمههد
شأاه مسعود -حفظهه اللهه ونرجهو اللهه أن يبهارك علهي
يديه- قال له: يا احمد شأاه، قال له: نعم، قال: لمههاذا ل
نبدأ بالتوحيد نزيل القبور؟ قال له: ماذا تريد؟ قال: إذا
وجههدنا قههبرا فههي المنطقههة نهههدمه، قههال: حههتى تنضههم
القرى إلى روسإيا، فبههدل مههن أن نصههلحهم نكههف رهههم
بالله عز وجل، أنهها يها عبههد اللههه أنهس أريهد مهن الشهيخ
عبدالله عزاما أن يرسإل لههي فقههط خإمسههة مثلههك دعههاة
وأسإلمهم كل القادة الذين عندي ويربونهم كمهها يشههاؤا
وعن طريق العههرب نحههن نغيههر الجيههل ثههم انتظههر علههي
إصبر علي ، إذا نصرنا الله والله لن أهههدما القبههور هههذه
الباقيه بالفؤوس واللههه لهههدمنها براجمههات الصههواريخ

) صواريخ أرض أرض اسإههلط علههىBM12بي اما دوازده (
القبور، فالناس فيهم خإير كثير.

كثير من الجبهات التي دخإلها العرب لههم يبههق بههها حههرز
واحد، لم يبق بها واحد يدخإن، لههم يبههق بههها تميمههة، لههم
يبق أبدا، والله تطوف عدة جبهات تعجب أن تجههد حههرزا
واحدا يلبسه مجاهد، فلمههاذا هههذه الضههجة الكههبيرة؟ ثههم
يقولون لكم: المجال مفتوح، نحههن نسههلمكم الف أيههها
العرب، وتعالوا ربوهم فقط بشرط واحههد: أن تعطيهههم



فرصة أن يحبوك، امكث شأهر مهها تحههرك أصههبعك بشههدة
في الصلة، هم مارأوا في حياتهم واحدا، يحرك إصبعه
بشده في الصلة، ما رأوا واحدا في حيههاتهم يضههع يههده
تحت عنقه في الصلة، ما رأوا واحدا منهم يجهر بآمين
من خإلل أجهزة البههث الههتي يبثههها النجليههز مههن قبههل،

)، وصوتB B Cومن خإلل أجهزة البث الن التي تبثها (
أمريكهها، يقولههون لهههم: إنتبهههوا ؛ العههرب جههأوا إليكههم
يهدمون مههذهبكم الحنفههي وينشههرون الوهابيههة، وانتههم
تعرفون الوهابية، يكرهون رسإول الله صلى اللههه عليههه
وسإههلم، وهكههذا مههن خإلل الذاعههات، وهههذا مسههكين ل
يعرف شأيئا، فأنت إعطيه فرصة أن يحبك شأهههر واحههد،
نوصيك أل تحرك إصبعك، ول تضع يههديك هكههذا ول رفههع
يديك هكذا، وبيننا و بينكم علماؤنا ومشايخنا فههي هههذه
المنطقههة، إن قههالوا لههك: هههذه مسههتحبه بيههن الفغههان

وعطل الجهاد فأنا مخطئ.
ولنرجع نحن وإياكم إلي شأيخ السإههلما إبههن تيميههة فههي
رسإالته "إخإتلف المة في العبادة" قال شأيخ السإههلما:
(وترك المستحبات لمعههارض راجههح افضههل واحسههن إذا
ادت إلى تنافر القلوب، بههل تركههه الههواجب احيانهها، الههم
ترى -هذا قول إبن تيمية- ألم تر أن رسإول اللههه صههلى
الله عليه وسإلم قد ترك هدما الكعبة خإوفا علههى قلههوب
النههاس قههال: (ياعائشههة لههول أن قومههك حههديثوا عهههد
بجاهلية لهدمت البيت وجعلتههه علههى ا سإههس إسإههماعيل
وجعلت لههه بابها يههدخإل النهاس منههه وبابها يخهرج النهاس
منه)، ثم يبوب البخاري بابا -كله كلما ابن تيمية- يبههوب
بابا عند هذا الحديث يقول: (بههاب تههرك المههاما للمختههار
الفضههل إذا ادى إلههى نفههور قلههوب النههاس )لن إئتلف
القلههوب فههرض وتنافرههها حههراما، وهههذه مسههتحبات،

والفرض مقدما على السنة باتفاق العلماء. 

 2الحداث في أفغانستان 

يعارضني بعهض الخإهوة الشهباب المخلصهين الصهادقين
المنههدفعين، يقولههون: ل طاعههة لمخلههوق فههي معصههية
الخالق، كيف نترك السههنة ل يحههق لحههد أن يههترك سإههنة
رسإول الله صلى الله عليه وسإلم، من اسإتبانت له سإنة
رسإول الله صلى الله عليه وسإلم فليههس لههه أن يههدعها



لقههول بشههر، قلههت لهههم: تعههالوا... إذا تعههارض الفههرض
والسنة أيهما يقدما؟ قههالوا: الفههرض، قلههت لهههم: أنتههم
تقومون قبل طلوع الشمس بدقيقتين ليس أمامههك إل
صلة ركعتين إما الفرض وإما السنة، تصههلي السههنة أما
الفرض؟ قالوا: نصلي الفرض، قلت لهم: الجهاد فرض
وهذه هيئات الصلة سإنة وتركها من أجل الجهههاد الههذي
هههو فههرض واجههب، ليههس أفضههل!! واجههب، وأنههت ل
تستطيع أن تصههلح هههذا الشههعب وأن تربيههه وأن تعيههش
معه إل إذا ثبت لديه أنك ما جئههت تهههدما مههذهبهم، كمهها
أنتم تحبون أن تسمعوا أقوال شأيخ السإلما ابن تيميههة،
وتقبلون بأقواله، هم يقبلههون بههأقوال المههاما العظههم
أبوحنيفههة، فلمههاذا تههرون القههذاة فههي عيههن أخإيكههم ول

ترون الجذع في أعينكم، لماذا؟! 
ما تربوا ولعاشأوا ولعرفوا مذهبا إل المذهب الحنفي،

مذهب أبي حنيفة.
يقول لي أحههد الطبههاء العههرب كههان معهههم فههي داخإههل
أفغانستان، سإألني بعههض المشههايخ؟ أنههت مهها مههذهبك؟
قلت له: أبههي مههذهبه شأههافعي وأمههي حنفيههة، قههال: إذا
رجعت إلى بلدك فسلم لي على أمك. فهههم يحبههون أبهها
حنيفة يفرحون كثيرا عندما تسههتدل لهههم بههأقوال أبههي
حنيفة أو أبي يوسإف أو محمد بن الحسن، هكذا تربوا.

فيا أيها الخإوة:-
أما وقد تعين الجهاد وأصبح الجهاد فههرض عيههن -وهههذه
فتوى والدنا الشيخ عبد العزيز بههن بههاز، والشههيخ محمههد
صالح العثيمين، بل هذه فتوى كل العلماء فههي التاريههخ
كل العلماء في العصور السإلمية، ما رأيت مفسههرا ول
محدثا ول أصههوليا ول فقيههها إل وهههو يشههرح فههي بههاب
الجهاد ينص على هذه القاعدة: (إذا وطئ الكفار شأههبرا
من أراضي المسلمين اصبح الجهاد فرض عين على كل
مسلم في ذلك القطرحههتى تخههرج المههرأة-بمحههرما-دون
إذن زوجها، والعبههد دون إذن سإههيده، والمههدين دون إذن
دائنههه والولههد دون إذن والههده، والولههد -اسإههمعوا جيههدا-
والولد دون إذن والده، فإن قصر اهل القطر أو عصههوا
أو تكاسإلوا أو لم يكفوا توسإههع فههرض العيههن علههي مههن
يليهم وثم  وثم  إلي أن يعم فهرض العيهن الرض كلهها
فرضا ل يسعهم تركه كالصلة والصوما)هذا نههص جميههع
الفقهاء، بل إن ابن تيمية رحمههه اللههه يقههول: (والعههدو



الصههائل الههذي يفسههد الههدين والههدينا ليههس أوجههب بعههد
اليمان مههن دفعههه)، أول: لإلههه إل اللههه ثههم دفعههه، ثههم

بعدها فروض الصلة والصوما وغير ذلك.
ولذلك الذي رأيته من خإلل كتب الفقه ومن خإلل كتب
التفسههير ومههن خإلل كتههب التاريههخ ومههن خإلل كتههب

الصول: هذه القاعده.
فأنا ليههس عنههدي فهرق بيهن الههذي يفطهر فهي رمضهان
عامدا وهو صحيح، مقيم، ليس هنالك أي فههرق، والههذي
يمنع إنسانا عن الذهاب إلى الجهاد الن كمن يقول لههه
افطر في رمضان وهو صحيح مقيم وإثمك فههي عنقههي
تماما، بل سإألت بعههض العلمههاء قلههت لههه: مارأيههك أنههت
تقول أنه فرض عين، قههال: نعههم، ودون إذن الوالههدين،
قال: نعم، قلت له يعني فرض عين كالصههلة والصههوما،
يعني الذي يقههول لواحههد ل تههذهب إلههى الجهههاد كالههذي
يقوله افطر في رمضان، قال: الذي يقول له افطرفي
رمضان أقل خإطرا من الذي يقول له ل تذهب للجهههاد،
لن تركه للجهاد يضر المة وتركه للصياما يضههر نفسههه،
قلههت لههه: إذن الوالههدين يهها شأههيخ؟ قههال: أي والههدين،
الوالدين يجب أن يكونا في المعركة، كيف يسههتأذنا ثههم
الحديثان متعارضان "ففيهما فجاهد" ثم حديث (والههذي
بعثك بالحق لتركنهما وأجاهد)قال ابن حجر الجمع بين
الحديثين ففيهما فجاهد ذاك في فرض الكفاية والههذي
بعثك بالحق لتركنهما واجاهههد هههذا فههي فههرض العيههن،
هههذا فههي شأههرح البخههاري، فالقضههية خإطيههرة ل تظنههوا
المسههأله سإهههلة، النههاس الن بحاجههة إليكههم بحاجههة أن
تعلموهم، وقد فتحوا لكم البواب، وليس لك عذرا عنههد
الله أن تقول هؤلء أصحاب بدع هذا يزيد الواجب عليك
ويؤكههد الفرضههية عليههك، لنههك تقههوما بفرضههية الجهههاد

وفرضية التعليم.
ثهم مهاذا أقهول لكهم عهن آثهار العهرب داخإهل المعهارك،
أرسإلنا شأابا  عراقيا عمره اثنان وعشرون سإنة تقريبا،
اسإمه أبههو عاصههم مههن حفظههة كتههاب اللههه، صههوته نههدي
عندما تسمعه كأنما القرآن ينزل من السماء أول مههرة،
أرسإلناه إلى بنجشير، قال لحمد شأاه: اعطنههي ثلثيههن
قائدا من قادتك حتى أربيهم على القرآن، سإلمه خإيههرة
قادته ثلثين من الذين هزوا أقداما روسإيا، مكث معهههم
يعلمهم كتاب الله والتفسير وغير ذلك، سإههألت احههدهم



اسإمه قاضي مظلوما كيف كان ابو عاصههم فيكههم؟ قههال
والله ما رأيت إنسانا أكثر مهابة منههه ليجههرؤ أحههدنا أن
يمد امامه رجله، ول أن يعبث بلحيته ول أن يتمسههح ول
يهزل ول يضحك، مكث من رمضههان إلههى رمضههان، فههي

) قهههال لحمهههد شأهههاه اسإهههمح لهههي أن1406رمضهههان (
احضههرمعركه انههدراب، قههال: تفضههل، قههال: اسإههمح لههي
افجر باب بالقلعة التي نقتحمههها، قههال: تفضههل، كتبههوا
السإماء مائة وأربعة عشر شأابا من المجاهههدين، عنههدما
كتبوا اسإم أبي عاصم كان يكتبون اسإم الواحد وهو من
البلههد الفلنههي، فلن مههن بغلن، فلن مههن بدخإشههان،
ابوعاصم بجانبه شأهههيد، شأهههيد!! فجههاء عبههد اللههه انههس
قال لصفي الله -الذي يسجل السإههماء-يهها صههفي اللههه:
أنت مستعجل علينا -يمزح معه- نحن اثنيههن عههرب تريههد
أن تأخإذ منا واحدا ، قال والله ليقتلن اليوما، قال: أعوذ
بالله أنت تتألى علي الله تعلم الغيب؟! قال: والله لههن
يرجع، والله لههن يرجههع، واللههه لههن يرجههع!!! قههال أنهها ل
أعلم الغيب ول أتههأله علههى اللههه ولكههن أنههت أعمههى، أل
تري نور الشهادة في وجهه، تحرك مائهة وسإهبعة عشهر
شأخصهها إلههى المعركههة وكههان الصههائمان الوحيههدان ابههو
عاصههم وشأههاه قلنههدر، وينسههف ابوعاصههم بههاب القلعههة
وتنهار، وتنهار معنويات العدو، ويهجههم ابههو عاصههم مههع
المجاههههدين وتأتيهههة الطلقهههة الهههتي تنقلهههه إلهههى رب

العالمين. وي نقل أبو عاصم إلى قاعدته. 
ما كهان احمهد شأهاه مسهعود ول مهن حههوله مهن القهادة
يطيقون أو يصدقون موت ابي عاصم، كههان هههول النبههأ
عليهم عظيما، ودفههن ابههو عاصههم وبقيههت ذكريههاته، إذا
جلسوا للقرآن يقولون: هههذا مكههان ابههي عاصههم، فههأين
القاري (سإيب)؟ يبكون... ويقومون من أمكنتهههم، هههذا

سإرير القاري (سإيب) يقض عليهم مضاجعهم.
خإاف احمد شأاه عليهههم مههن الجنههون نقلهههم علههي بعههد
ثلثيههن كيلههو مههتر حههتى ينسههيهم ذكريههات ابههي عاصههم،
وحههتى الن عنههدما يههدخإلون المعههارك يههدعون ؛ اللهههم
الحقنهها بههابي عاصههم. عمههره اثنيههن وعشههرين سإههنة،
توجيهي ثانوية عامة!! كيف تلقون الله عز وجل وهههذه
المحبة لكم في قلوب إخإوانكم الفغان، الذين نزولكههم
عليهم كنههزول المطههر علههى الرض العطشههى. أرسإههلنا
مكانه واحدا قارئا من الجزائههر خإريههج المدينههة المنههورة



اسإمه سإعيد الجزائري، ذهب سإعيد الجزائري وقال لههه:
اعطني قادة من قادتك، سإلمه في هذه المههرة تسههعين
ومكث معهم تسعين يومهها بيههن الثلههوج يقههول لههي الخ
سإعيد الجزائري: لقد علمتهههم القههرآن لكنهههم علمههوني
أدب القرآن. قال: ل يمكن لحدهم أن يتقدما على فههي
مشي ول طعاما أو جلوس أو غير ذلهك قهال: كنههت ذات
مرة ماشأيا واحدهم سإريع المشي فتقههدما علههي  بعههض
خإطوات وإذا بعيههون القههوما كلههها ترميههه شأههزرا، قههاري
(سإيب)!! كيههف تتقههدما عليههه؟! رحههع يعتههذر إلههي  كههانه
إرتكب كبيرة من الكبائر، ل تلومني فأنا سإريع المشي،
رجع ورائي. ذات مرة قال: كنهها ننههاما علههي اسإههر ة مههن
طابقين، غنمنهامن الههروس، كنههت أنههاما علههى الطههابق
العلي والفغاني ينههاما علههى الطههابق السههفلي السههرير
بجههانب المههدفأة أخإههذني النههوما فمهها فتحههت عينههي إل
منتصف الليل وإذا بالفغاني واقف فوق رأسإههي، قلههت
له: مابالك؟ قههال: أريههد النههوما قلههت لههه: لمههاذا ل تنههاما
فوقي؟ قال معاذ اللههه أن أنههاما فههوق القههرآن! القههرآن

في صدرك كيف أناما فوقه؟!
 هذا الشعب ياسإلما. السإلما فيههه طبههع وليههس تطبعهها،
سإليقة وليس تصنعا، فطرة خإامة طيبههة، اصههالة، فقههط
يريد أن تمسح قليل من الغبار عن هذا الذهب فسيلمع
ويشرق، ولذلك نحن بعد أن رأينا الجهل هذا، وجدنا أنه
فههرض علينهها أن نحههاول أن نقيههم دارا للقههرآن الكريههم
حول كل قائد بارز في داخإل أفغانستان، نربيهم فيه. 

عملنهها مشههروعا سإههميناه المشههروع الههتربوي الصههحي
لداخإل أفغانستان بحيث نقيم حول كل قائد بارز نختههار
أربعة من الشمال، أربع من الوسإط، أربعة من الجنوب،
نقيههم بجههانبهم مستشههفا صههغيرا ونقيههم دارا للقههرآن
الكريم، المستشفي الصغير هذا نريد لههه عربههي مههترب
على السإلما، فيكون طبيبهها وداعيهها، والطههبيب لههه دور
كبير في داخإل أفغانستان. واللههه النسههان يسههتحي-يهها
اخإوان-عنههدما يهرى البنهات الفرنسهيات يمتطيهن جبهال
الهنههدكوش. يقطعههن جبههال نورسإههتان السههبعة، تمكههث
اسإههبوعين كههاملين، والنسههان يغمههي عليههه كههل بضههع
خإطوات من قلة الكسجين ولشدة الرههاق. نتمنهي أن
نرتههاح مههن التعههب أن يأخإهذ اللهه أرواحنهها. البغههال، هههل
تصدقون أن البغال تنتحههر؟ لشههدة الرهههاق وهههي فههي



رؤس الجبال! ولشدة التعب تقههف بجههانب رأس الجبههل
وتلقي بنفسها في الوادي حتى تخلص من التعههب فههي
هذا الجو، الفرنسيات، والدنمركيات واللمانيات يمكثههن
سإنوات وسإنوات، سإنة وثمان أشأهر ثمانية عشر شأهرا،
ومسز لورانس تطوف في داخإل افغانستان للمريكههان
حتى مسحتها شأبرا شأبرا وتقدما تقريرا عن الصحة في
داخإل أفغانستان للمريكان وتقههول لهههم أنهها أقههترح أن
يكههون مائههة مليههون دولر نصههنع بههها مستشههفيات فههي

داخإل أفغانستان.
الفرنسههيون، الجنهس عنهدهم مثههل الطعههاما والشهراب،
البنههت عنههدما يشههتد الحههر تلقههي بثيابههها بجههانب النهههر
وتستحم اماما المجاهههدين، تصههور! هههذا المجاهههد الههذي
مكث عههدة سإههنوات بعيههدا عههن أهلهه لههم تزلزلهه أههوال
الطائرات ول مصائب الراجمات ول القذائف هذه البنت
قد تؤثر عليه، قال لهم الشباب العربههي: كيههف تبقههون
عندكم الكفار والصليبيين والمبشرين؟! قالوا: أعطونهها
طبيبا واحدا ونحن نطردهم جميعا، طههبيب واحههد!! جههاء
الخإوة وقالوا: نريد طبيبا واحدا، فقلنهها لحههد الههدكاترة
الخ دكتور صالح الليبي قلنا له جزااك الله خإيرا يا اخإي
أن تذهب إلى مزار شأريف، فذهب وبمجرد وصوله طرد
الطاقم الذي يتكون من تسعة افههراد قههالوا نحههن نأخإههذ
أجهزتنهها قههال خإههذاوا اجهزتكههم. أخإههذوا الجهههزة، وحههل
الدكتور صالح محلهم جميعا وكتب الله علههى يههديه مههن
بداية عملههه كرامههة، وصههل مههن مهزار شأههريف إلههى بلههخ
ووجههد شأههابا مجاهههدا مشههلول، شأههلل نصههفيا، ل يتحههرك
بسسبب شأظية جاءت في عمههوده الفقههري وجههاءوا بههه
للفرنسيين-قبههل أن يصههل الههدكتور صههالح-فقههال لهههم
الفرنسيون-اسإتغفر الله اسإتغفر الله-لو جاء رب العزة
ل يشفه -سإبحانه وتعالى عما يشركون- وصل الههدكتور
صالح فعرضوا عليه هذا المريض فقههال الههدكتور صههالح
ليرفع معنوياته، قال له: بسيطه إن شأههاء اللههه يشههفى،
سإيشفيك الله رغم أنف الفرنسههيين ومهها مههر شأهههر إل
وهذا المريض معافا  وهو في الجبهة، فبدأت المنطقههة
كلها تتكلم، جاء الدكتور صههالح، ومكههث عشههرين شأهههرا
والحمد لله داعية طيههب، مربههي يعيههش بنفسههه ومههاله،
والله راتبه الذي نعطيه إياه كان يشتري به الههدواء لنههه
ليس هنالك دواء فنحهن نريهد مهن الشهباب المسهلم أن



يعمل مثل البنات الفرنسيات، مثل البنههات اللمانيههات،
أربههع سإههنوات، ويجههد الخ صههالح العجههب العجههاب ؛ رأي
الفرنسيين أنهم كانوا يوزعون على المجاهدين حبههوب
المخدرات، ويوزعون على النساء حبوب التعقيهم ومنهع

الحمل، ل يريدونه أن ينجب.
النساء الفغانيات اللواتي دخإلنه من أجههل عمليههة ولدة
اس تأصلت أرحامهن، لماذا نسلم هؤلء أجساد إخإواننهها
وفلذات أكبادنا؟ كم طبيب في العههالم العربههي؟! قلههت
لهم: والله في الردن-الذي أعرفههه-ثمههان آلف طههبيب
بهههدون عمهههل، وترفهههض الحكومهههة أن تشهههغلهم فهههي
مستشفيات الحكومة بدون أجر، يقولون اقبلونهها بههدون
أجههر فههترفض!! لنههها سإههتعطيهم شأهههادة خإدمههة وهههي
ترفههض، قلههت يههأتوا نعطيهههم راتبهها وهنهها فههي مههواطن

العزة، عز الدنيا وعز الخإرة.
فههي كويتههة-منطقههة بلوشأسههتان الشههيوعية والتبشههير-
الصليبيون قد فرخإوا فيها، والصليب هههو الههذي يكتسههح
المنطقة، أنشأنا مستشههفا صههغيرا سإههميناه مستشههفى
مكة المكرمة. مستشفى مكة، اسإم مكهة المكرمهة دمهر
نصههف عمههل الصههليبيين، بمجههرد الفغههاني يسههمع أن
هنالههك مستشههفي باسإههم مكههة المكرمههة يههأتي إلههى
المستشهههفى، المسهههئولون فيهههه شأهههابان ليهههس ذوي
اخإتصاص، طبيب متخرج وواحههد منهههم حههتى لههم يعمههل
المتياز -سإنة الخبرة هذه- نعم يا اخإوة وبعد قليههل وإذا
بعمهههل الصهههليب كلهههه يتوقهههف تقريبههها فهههي منطقهههة
بلوشأستان لماذا؟ لن الفغاني ل يقبل أن يههذهب إلههى
واحد نصههراني أمريكههي أو المههاني أو دنمههاركي يتعالههج

عنده ويترك هذا المسلم، لكن.. 
إن لم تكن إل السإنة مركبها

 فما حيلة المضطر إل ركوبها
(فمن اضطر غير باغ ول عاد فل إثم عليه)

)173(البقرة: 
اكل الميتههة جههائز وقههت الضههرورة، التعامههل مههع هههؤلء
كالميتة ليس في أفغانستان حتى الن-رغم أني طفت
العالم اسإتنهض همم الطباء-ليس هنالك إل أربع أطباء
فههي داخإههل أفغانسههتان. أربعههة أطبههاء بيههن سإههاحة تعههج

بالمنصرين من كل جهة.



فنحن نقول نريد مجموعة من الباء، والله طفت الدنيا
كلههها ذهبههت إلههى بريطانيهها إلههى امريكهها إلههى إتحههادات
الطلبههة المسههلمين، وإلههى جمعيههات الطههب السإههلمية،
قلت لهم في أمريكا عندكم عشرون الف طبيب مسلم

) واحههد، واحههد يسههتلم19999نريد واحدا ونههترك لكههم (
مستشفي مكة المكرمههة مختههص، طههبيب مختههص حههتي

يحترما الناس المستشفي قالوا والله صعب، صعب!!
جئت هنا، كان طبيب-جاءنا من لندن-اسإمه حسن غالي
ومكث مدة شأهرين، وخإدما فيه طبيب مستشههار عظههاما
دولي وبارع، فقلنا يا دكتور: إبق عنههدنا قههال واللههه أنهها
تعاقههدت مههع مستشههفي عرفههان فههي جههدة ول بههد أن
تستأذنوا منهم، وسإطنا فلن وفلن وفلن. المهم هذه
المرة مررت على عرفان قلت له: يهها عرفههان مهها رأيههك
فهي هههذا الطههبيب تعطنهها إيههاه؟ قههال: مهها علمههت أنكههم
تريههدونه إل الن خإههذوه وراتبههه ونفقتههه وتههذكرته علههى
حسههابي، فلههو كههل مستشههفى يعمههل مثههل مستشههفى

عرفان يقدما لنا طبيبا يتبدل المر.
فهههذه المراكههز الصههحية والتعليميههة، المركههز التعليمههي
يكلف مائة الف ريال والمركز الطبي يكلههف ثلث مائههة

الف ريال على اسإاس أن تقوما.
فيا أيها الخإوة: نريد المربي المسلم، الداعي المسلم،
الشاب المسلم نريد أي واحد عنده أدنى ثقافههة بشهرط
أن يكون عنده حكمة في الههدعوة فقههط، يصههبر عليهههم
قليل، ويرد علينهها ونههدع اللههه عههز وجههل أن يههثيبه بههترك
حركة الصبع ووضع اليههدين علههي الصههدر فقههط شأهههر،
شأهرين، ويرى ماذا يفعههل اللههه تعههالى علههى يههديه فههي
داخإهههل أفغانسهههتان نريهههد ثمهههن الخهههبز للمجاههههدين.
المجاهدون الذين يحملون السلح في داخإل أفغانستان
حوالي ثلث مائة الف، حوالي مليون رغيف في اليوما،
مليون روبية فهي اليههوما، يحتههاجون، هههم ثلثمائههة الهف
يحتاجون مليون رغيف في اليوما، كل واحد ياخإههذ ثلثههة
ارغفة، ل يوجد إداما ول شأيء، خإبز وشأاي بدون سإههكر،
ل يوجد سإكر، وأحسنهم حههال مههن يضههع حبهة حلهو فهي
فمههه ويتجههرع عليههها الشههاي، فمليههون رغيههف بمليههون
روبية، في الشهر ثل ثين مليههون روبيههة، نريههد ثل ثيههن
مليههون روبيههة ثمههن خإههبز للفغههان للمجاهههدين. أمهها



المهاجرون هههؤلء خإههبزهم كههثير يعنههي خإههبزهم نفقتههه
كثيرة.

نريههد يومهها نسههميه يههوما الببسههي الفغههاني. كههل يههوما
خإميس في السإبوع صوموا عههن الببسههي والمرطبههات،
إذا كان كل واحد يأخإذ علبة ببسي، معنى ذلههك سإههنوفر
سإبع مليههون ريههال فهي يههوما واحههد فههي السإههبوع، فههي

الشهر ثمانية وعشرين مليون ريال.
نريههد منكههم أن تنقلههوا الصههورة الطيبههة عههن الجهههاد
الفغههاني وأن تسههتروا عيههوبهم، وكمهها قههال الشههيخ
سإياف: نحن نأمل من إخإواننا العرب أن يمدونا بالرجال
والمال، وإن لم يستطيعوا فبالمال، فإن لم يستطيعوا
فبالدعاء، فإن لم يستطيعوا فليكفوا السههنتهم عنهها ول

يرشأوا على جراحنا ملحا. 
يا أيها الخإوة:

القضية كبيرة وإذا نصههر اللههه الجهههاد الفغههاني -ونحههن
نأمل بالله أن ينصره الله- بإذن الله أنا أتوقع بإذن الله
أن تكون أفغانستان بداية تفيير تاريخ العالم أجمع، أنهها
مطمئن، والله أنا أري هههذا وأشأههعر بههه وأرجههو اللههه أن
يصههدق ظنههي ؛ أن بدايههة تحههول خإههط التاريههخ يبههدأ مههن
أفغانستان، والطبخة علي النههار فل تتركوههها للشأههرار،
ونرجههو اللههه أن يعطههي ثمارههها للبههرار وأن يحرمههها

الشأرار إنه سإميع قريب مجيب.

السإئلة:
أكثر هذه السإئلة هي: 

حول زيارة قادة الفغان إلى امريكا، فمهها مههوقفكم يهها
فضيلة الشيخ منه وما موقف بعض قادة الفغان الههذين
يعيشون في الجبهات من هذه الزيارة وهل تحقههق مهن

هذه الزيارة غرض الجهاد؟
ج-الفغان الن دولههة ورئيههس الدولههة لههه أن يقابههل أي
رئيس دولة في العالم لكن ماذا دار في الجتماع؟ هههذا
الذي يحدد أنها حسههنة أو سإههيئة، الشههيخ يههونس خإههالص
اخإتير ناطقا رسإميا باسإم الجهاد الفغاني ولمههدة سإههنة
ونصف واجتمع القادة السههبعة قبههل أن يسههافر الشههيخ
يونس خإالص، قال : نحن ذاهبههون للمههم المتحههدة، قههد
يطلب ريجان مقابلتنا، نقابله أو ل نقههابله؟ قههالوا أنههت
تقدر الظروف وتبني بناء عليههها رأيههك، فههذهب الشههيخ



يونس وطلب منه مقابلههة ريجههان وقابههل ريجههان، لكههن
ماذا دار... الله أعلم، لكن لم يحضر كل الوفهد، منهدوب
الشههيخ سإههياف منههدوب حكمتيههار رفضههوا أن يحضههروا
مقابلة ريجان. طبعا القههادة-الخإههوة الفغههان-مههن قبههل
لهم موقفان موقف حكمتيار، وموقههف ربههاني، موقههف
حكمتيههارفي اكتههوبر سإههنة الههف وتسههعمائة وخإمههس
وثمههانين جههاءه سإههفير أحههد الههدول السإههلمية قههال لههه
ريجان في انتظارك الساعة الحادية عشرة فهي مكتبههة،
قال له أنا ل أريد أن اقابل ريجان. مهها جئههت لهههذا هههذا
السفير طار عقلههه مهن رأسإهه مهها صهدق أن واحههد فهي
الرض يرفض مقابلههة ريجههان، قههال لههه أنههت مجنههون؟!
والله قال له: أنت مجنون؟! سإتين رئيسهها علههى قائمههة
ريجهههان ويرفهههض مقهههابلتهم، ويطلهههب ههههو مقابلتهههك
وترفض، قال نعههم أرفههض وإذا أصههررتم أغههادر امريكهها

الن.
السإتاذ رباني قابل ريجان لكههن سإههأله ريجههان قههال لههه
وصلتكم السإلحة التي أرسإههلناها إليكههم؟ فأجههابه إجابهة
لذعة، قال : نحن ننقل السإلحة على الحميههر والبغههال
تظل الحمير والبغال تحمله شأهر وشأهرين حههتى تصههل
إلى نهر جيحون، يبدو أن الحميههر المريكيههة مهها وصههلت
التي تحمل السلح، ونحن نعرف الشههيخ يههونس خإههالص
أنه له موقف متصلب أماما الغرب والشرق، واللههه قههال
للمندوب المريكي الههذي جههاء يعههرض عليههه قههال لهههم:
غوربتشوف يريههد أن يخههرج فقههط احفظههوا مههاء وجهههه
قال له: هو في وجهه ماء؟! قههال: مهها هههي التنههازلت؟

هذا يونس خإالص عمره سإبعين سإنة!!!
ضرب الحركة السإلمية

جاء الغرب بعبد الناصر أو ضههباط الثههورة وأوكلههوا إليههه
ضرب الحركههة السإههلمية، ض ربههت الحركهة السإههلمية،
صار فراغ، المجتمعات ل تقبل الفراغ، أبدا ، لدينا كأس
فيه شأاي أشأرب الشاي يحل مكانه الهههواء، تنكههة هههواء

صب فيها زيت يخرج الهواء، المجتمع ل يقبل الفراغ.
ضربت الحركة السإلمية، نمهها الفسههاد، نمههت الحركههات
العلمانية، نمت الشيوعية، الشيوعيون صاروا يقههتربون
مهههن الحكهههم، قهههوي شأهههأنهم إسإهههتلموا المؤسإسهههات
الشأههتراكية (التحههاد الشأههتراكي) وغيههر ذلههك، قههدموا



شأخصيات كبيرة، منهم خإالد محيي الدين وعلي صههبري
وغيرهم، وصاروا نوابا لرئيس الجمهورية، لما جاء أنور
السادات وأراد أن يصلح أو يبعد الشههيوعيين ; اسإتشههار
مجلس الوزراء ما رأيكم الشيوعيون يمسكون البلد من
خإناقههها، مههاذا نفعههل؟ قههالوا: ل يقههف أمههاما الفكههر إل
الفكر، أخإرج الخإوان المسلمين من السههجن يدحضههون

الشيوعية، أخإرج الخإوان المسلمين من السجن.
بدأوا يتعرفون مرة أخإرى بعد غياب السإلما سإتة عشههر
عاما متواصلة، أو عشرون عاما متواصههلة، بههدأ الشههباب
يتعرفههون علههى السإههلما مههرة أخإههرى، نمههت التيههارات
السإههلمية، الجماعههات السإههلمية فههي الجامعههات، عههاد
الجلبههاب، عههادت اللحيههة، عههادت الشههعائر السإههلمية،
اخإتفههى الشههيوعيون مههن المجتمههع فعنههدما قههاما التيههار
السإلمي واشأتد عوده بههدأ السههادات يشههكو مههن التيههار
السإههلمي، كيههف نفعههل؟ لبههد مههن ضههربهم، فبههدأوا
يخططون كيف يضربون التيارالسإلمي، أول ماضههربوا
ضربوا حركة التكفير والهجرة التي يسههمونها - جماعههة
المسلمين - شأكري مصطفى وجماعتههة، وقبلههه بقليههل
رتبوا قضية أو رتبت أو حصلت قضية الفنية العسههكرية
وقتلوا صالح سإههرية وكههارما الناضههولي ومجموعههة، ثههم
قتلههوا شأههكري مصههطفى وجمههاعته وكههل سإههنة سإههنتين
يرتبون مسألة، و يجمعون مجموعة من الشههباب باسإههم

الجهاد، ثم يحاكمونهم ويعدمون قسما منهم.
 المهم أنه ل يمكن لمجتمع أن يكون فارغا، إمها إسإههلما
أو غير السإلما، غير السإلما هذا كثير ;إمهها القوميههة أو
العلمانية أو الفساد أو الشيوعية، كلها تصب في بوتقة

واحدة وهي ل إسإلما، في تركيا القضية كذلك.
المهم، وكههل بلههد مههن البلههدان يحتههاج إلههى محاضههرة أو
محاضرتين حتى نبين لكم هذه القاعدة ; كيف أن غياب
السإهههلما أو مطهههاردة السإهههلما أو مطهههاردة الشهههعائر
السإههلمية، أو حركههات القمههع الههتي يقههوما بههها القههادة
والحكاما والمسؤلون، لبد أن ينمو على حساب السإلما

التيار المقابل المضاد وهو أن ل إسإلما.
في أفغانستان هذه هي القصة: 

الملهههك ظهههاهر شأهههاه قهههالت لهههه أمريكههها فهههي بدايهههة
الخمسينات: أنت ل تستطيع أن تبقى منعزل في داخإل
أفغانستان، فأنت أماما خإيارين تختههار أحههدهما ; إمهها أن



تعمهل النقلب أو يحصهل عليههك انقلب، إمهها أن تعمهل
أيها الملك أنت بنفسك الثورة أو سإتحصل عليك ثههورة،
لنههك أنههت محههاط بروسإههيا مههن جهههة والهنههد مههن جهههة
ران مهن جههة وكلهها تفتحهت والباكستان من جههة وإي
على العالم، دخإلتها الحضههارة الغربيههة وتقههدمت، وأنههت
تعيش مع مجموعة من العلماء في عقليةالقرن السابع
الهجري أو السادس الهجري، كلهم لزالوا مههع الهدايههة
-كتاب في الفقه الحنفي- أو فتح القههدير أو المبسههوط
للسرخإسي، لبههد أن تعمههل ثههورة فههي بلههدك أو تحصههل
عليههك ثههورة، العلمههاء هههؤلء المشههايخ ذوي العقليههات
العقيمة ذوي تفكير القرون الوسإههطى أبعههدهم، أعمههل
ثورة ثقافيههة، مهها قههال لهههم مهها هههي...؟ معنههى الثههوره

الثقافية ; الفساد. 
فبدأ الملك يعمل الثورة الثقافية، كان له إبن عم وزوج
أخإته، محمد داوود رجل علمههاني يميههل إلههى الشههيوعية
لكههن ليههس شأههيوعيا، رجل فاسإههدا عسههكريا، فجههاء بههه
وسإههلمه رئاسإههة الههوزراء علههى أسإههاس أن يقههوما محمههد

داوود بالثورة الثقافية.
وغههدوا يكههثرون الرقههص فههي أفغانسههتان والمسههارح،
الملك بدأ الثورة الثقافية بأن بدأ يرقههص فههي الحفلت
كما هو الهبرتوكول فههي الههدول الغربيهة أن الحتفهالت
الرسإههمية تبههدأ بههأن يأخإههذ الحههاكم زوجههة أحههد السههفراء
-أقدما سإفير فههي البلههد- ويرقههص معههها، فأخإههذ -أظههن-
زوجة السفير الفرنسي أقدما سإههفير فههي أفغانسههتان،
أخإذ زوجته ورقص معها، وكانت زوجههة الملههك سإههافرة،
ولول مرة تظهر زوجة الملههك سإههافرة، وهههذه ظههاهرة
غريبههة، ولول مههرة يرقههص الملههك مههع إمههرأة، وتنقههل
الذاعة وتنقل الصههحف هههذا.. والصههور، وبههدأت عمليههة
الفساد، أمريكا والغربيين أرسإلوا صههحفيين حههتى يههروا
فعل الملههك بههدأ بعمليههة الثههورة الثقافيههة أو نسههحب

الكرسإي من تحته ونسلمه للعسكريين.
المههدارس.. سإههلموا إدارة المههدارس الثانويههة لبعههض
النسههاء المتفرنجههات، وصههرن يههأتين إلههى المدرسإههة
ف كاشأفات الرؤوس، وصرن يشجعن البنههات علهى كش
رؤوسإهن، وبدأت مدارس كابل الثانوية خإاصة (مدرسإههة
مللههي) الثانويههة بههدأت تعههج بالكاشأههفات والملههك حههتى
يشجع عملية الكشف في احتفال مههن الحتفههالت أخإههذ



حجههاب إمههرأة ووضههع تحههت قههدمه وقههال: إنتهههى عهههد
الظلما إلى البد، وأمههر النسههاء فههي البلههد أن يكشههفن
وجههوههن، نسههاء كابههل كشههفن وجههوههن فههي معظههم

المدن بدأ التكشف.
بقيههت قنههدهار -قنههدهار مشهههورة بالتعصههب - يعنههي
بالتمسههك- وعلماؤههها لههذلك تجههد علماءههها متمسههكين
بالمذهب الحنفي تماما ، وأشأد بلد حصل فيه قتال هههو
قنههدهار، وحههتى الن المعههارك فههي قنههدهار مههن اشأههد
المعههارك، لن قنههدهار سإهههول، المعههارك وجههها لههوجه،
هكذا في داخإل قندهارالمعارك وجها لوجه، فطلب مههن
أهالي قندهار أن تكشف نسههاؤهم وجههوههن فرفضههوا،
فسهير إليههم جيشها بقيهادة أحهد قهواده ; (شأهاه ولهي)
وجرت معركة بين اهههالي قنههدهار وبيههن جيههش الملههك،
لماذا؟ الجيش يريد أن يكشههف الههوجه واهههالي قنههدهار
يرفضههون، وقتههل حههوالي الههف واحههد مههن قنههدهارفي

المعركة مع شأاه ولي.
محمد داوود - ابن عم الملك - يرعى هذا، في هذا الجو
وبمجرد اسإتلما محمد داوود رئاسإة الوزراء، أرسإل وراء
تراقي - كان يعمل في سإفارة أفغانستان في أمريكا -
وبدأ هو وبابراك كارمل وحفيظ الله أمين يعيشون في

بيت رئيس الوزراء محمد داوود.
) كهههان محمهههد داوود قهههد حكهههم (1964فهههي سإهههنة (

)سإنوات متواصلة، أفسههد البلههد.. أظهههر الشههيوعيين10
على السهطح، بهرز بهابراك كارمههل وحفيههظ اللههه أميهن
وتراقههي وواحههدة مههن اللجنههة المركزيههة مههن الحههزب
الشيوعي في أفغانسههتان اسإههمها (أناهيتهها راتههب زاد)،

كانت هذه صاحبة بابراك كارمل.

تكوين الحزب الشيوعي الفغاني
الحهههزب الشهههيوعي بهههدأ تكهههوينه الفعلهههي، رجهههالته
موجودون، أما تنظيم الحزب الشيوعي في أفغانستان،

 في بيههت تراقههي عقههد الجتمههاع،1965أعلن عنه سإنة 
وتشكلت اللجنههة المركزيههة الولههى للحههزب الشههيوعي،
الحههزب الشههيوعي ضههم قههادة مههن الشههمال والجنههوب،
الشمال هم الطاجههك، وهههم الفههرس، وكابههل والجنههوب
هم البشتون، بابراك كارمل من كابل من ( كري) وهههو
فارسإي طاجك، وتراقي بشتوني والبشههتون والطاجههك



من زمههان ل يلتقههون إل علههى السإههلما، فههإذا لههم يكههن
هنالك إسإلما ل يلتقون، فبدأ يظهر في صفوف الحزب
الشههيوعي فارسإههي أو بشههتوني، الفههرس يههتزعمهم
بابراك كارمههل، والبشههتون يههتزعمهم تراقههي و حفيههظ
الله أمين، حفيظ اللههه أميههن كههان مههديرا لمدرسإههة ابههن
سإينا الثانوية في كابل، تراقي كان يكتههب ويعمههل ومهها
إلى ذلك ثم كان في السفارة الفغانية في امريكهها ثههم

برز.
تراقههي أخإههرج جريههدة اسإههمها (خإلههق)، وبههابراك كارمههل
أخإرج جريدة اسإمها (برشأم) وبعد قليههل يههوما بعههد يههوما
انفصل الحزب وصار حههزب خإلههق وحههزب برشأههم، حههزب
برشأم معظمه من الشمال وهم فرس بههابراك كارمههل،
وخإلههق بشههتون وهههو الههتراقي وحفيههظ اللههه أميههن،
البشتون أميههون يعنههي ليسههوا متعلميههن كههثيرا، لكنهههم
رجال حرب اشأداء، رعههاة و أبنههاء قبائههل اشأههداء لكنهههم
معظمهم جهلة غير متعلمين، الفرس بالعكس ناعمين،
لكنهم مثقفون، فجماعة بابراك فيهم الشعراء وفيهههم
الدبههاء الشههيوعيين، وجماعههة تراقههي رجههال الجيههش
القوياء، حفيظ اللههه أميههن اسإههتلم التنظيههم العسههكري
في الحزب الشيوعي، ووكلوه بالتصال بضباط الجيش

فكان هو رئيس الجناح العسكري في حركة خإلق.

ظهور الحركة السإلمية
في هذا الجو هنالك أسإههتاذ فههي جامعههة كابههل كههان قههد
تخرج فهي مصهر، وتهأثر بالحركههة السإههلمية فهي مصهر
اسإمه بروفيسور غلما محمههد نيههازي، كههان أسإههتاذا فههي

كلية الشريعة، ثم انتخب عميدا لكلية الشريعة.
فبدأ ينظر في كلية الشريعة، حوله كههان برهههان الههدين
رباني طالب، وسإياف طالب وعبد الرحيم نيازي طالب،
وماإلى ذلك، لكن أكبرهم رباني، برهان الههدين ربههاني،
فعرض عليه العمل السإههلمي فقبههل ثههم علههى سإههياف
فقبل وأحمد شأاه هذا الذي يعمل الن مسههاعدا للشههيخ
سإياف، كان فههي كليههة الهندسإههة، فكههان بعههض الطلب،
مجموعة من الطلب في كليههة الشههريعة، تخههرج ربههاني
فعينههوه معيههدا فههي الكليههة، ثههم أرسإههلوه إلههى مصههر
وأرجعوه إلى الكلية، نمى التيههار السإههلمي فههي داخإههل
كلية الشريعة، وفي داخإل كلية الهندسإة، جاء مجموعههة



مههن الطلب مههن كنههدز، مههن بغلن وبدخإشههان، منهههم
حكمتيار -جاء من كندز-.

كان سإياف معيدا فههي كليههة الشههريعة، وحكمتيههار دخإههل
كليههة الهندسإههة وسإههيف الههدين نصههرتيار دخإههل كليههة
الهندسإة، كذلك إنجنيرحبيب الرحمن، المهنههدس حههبيب
الرحمههن -الههذي أسإههم المسههجد عليههه- دخإههل فههي كليههة
الهندسإة مولوي حبيب الرحمن، دخإل كلية الشريعة عبد
الرحمههن نيههازي، دخإههل كليههة الشههريعة ربههاني عطيههش،
داخإل كلية الشريعة بدأ الشيخ سإياف يتصل فيهههم، هههو
وأحمههد شأههاه كههانوا قههد تخرجههوا مههن الجامعههة، وبههدأوا
يتصلون بالشباب فهي داخإههل الجامعههة، فقبههل حكمتيهار
وسإيف الدين نصههرتيار أن يعملههوا يههدخإلوا فههي الحركههة
السإلمية والدكتور محمد عمر مههن بدخإشههان كههان فههي
كلية الطب دخإل في الحركة، ومولههوي حههبيب الرحمههن
من كلية الشريعة، ورباني عطيههش مههن كليههة الشههريعة
ومجموعههة كههبيرة مههن كليههة الشههريعة دخإلههت الحركههة
السإلمية وصاروا يعملون مظاهرات في داخإل الجامعة
وما إلي ذلك، طبعا الشيوعيون لهم شأوكة ولهم القوة

في داخإل الجامعة.
عنههدما تحههرك الشههباب السإههلمي فههي داخإههل الجامعههة

صارت الحتكاكات بينهم.
الحركة السإلمية الفتية كان اسإمها (جوانان مسلمان)
يعني الشباب المسلم، وكههان يههوجه الحركههة السإههلمية
غلما محمد نيههازي وسإههياف وربههاني وأحمههد شأههاه، لكههن
الشباب الذين يعملون المظاهرات فههي داخإههل الجامعههة
ويصطدمون بالشههباب فههي داخإههل الجامعههة، ويخطبههون
في داخإل الجامعة أشأهههرهم واحههد إسإههمه عبههد الرحيههم
نيازي، عبد الرحيم نيازي من قبيلههة غلما محمههد نيههازي
فوجهه وابرزه للناس، فصههار يخطههب سإههاعة سإههاعتين،
الجماهيركلها تلتقي على عبد الرحيم نيازي فههبرز عبههد
الرحيم نيههازي كقائههد للحركههة السإههلمية داخإههل جامعههة

كابل، لكن من الموجه الحقيقي؟ غلما محمد نيازي.
حكمتيار كان من الشباب البارزين، كان دائمهها مههع عبههد
الرحيم نيازي و سإيف الههدين نصههرتيار والههدكتور محمههد
عمههر بههرزوا ومولههوي حههبيب الرحمههن وإنجنيههر حههبيب
الرحمن، إنجنير حبيب الرحمن كان أبرزهم، شأاب ذكههي
جدا  ناضههج تقههي، كلهههم فههي السههنه الثانيههة فههي كليههة



الهندسإة، هذا إنجنير حبيب الرحمن حدثني عنههه سإههياف
من تقواه وورعههه وصههل إلههى درجههة أن يسههمع تسههبيح
الشجر والحجر، ولههذلك هههو عنههدما دخإههل الجامعههة صههار

يشكو لخإوانه قسوة قلبه.
حدثني سإياف قال: إخإههوانه حههدثوني أنههه يشههكو إليهههم
قسوة قلبه، فسألهم: كيف قسوة القلب؟ قههالوا: لقههد
كان يسمع تسبيح الشهجر والحجههر، أمهها الن فل يسههمع
شأيئا، البنات في جامعة كابل طيرت التسبيح من أذنيه،
وجامعهههة كابهههل جامعهههة متقدمهههة متحضهههرة، البنهههات
مختلطات مههع الطلب، كالنظمههة الغربيههة والشههيوعية،
والمقصهههود إفسهههاد الجيهههل، تهههدمير الجيهههل، صهههارت
الحتكاكههات بيههن الشههيوعيين وبيههن جونههان مسههلمان -
الحركة السإلمية الفغانيههة- حكمتيههار والههدكتور محمههد
عمههر مههع شأههباب المظههاهرة اصههطدموا مههع شأههيوعيين
صينيين (شأعلة جاويد) يسموهم الشعلة الخالدة -شأههعلة
جاويههد - فاصههطدموا معهههم صههارت معهههم مضههاربة
فمسههكوا طههالب شأههيوعي وقتلههوه موتهها فمههات فههي

الجامعة.
وهذا الطبع في الفغان معروف جههوابه الضههرب، فهنهها
لما قتل هههذا الشههيوعي أخإههذوا مجموعههة مههن الشههباب،
حاكموهم، حكم على حكمتيار والدكتور محمد عمر كههل

واحد منهم سإنة ونصف ودخإلوا السجن.
الملك يضيق على الحركة السإههلمية والههروس يقولههون
لههه انتبههه مههن الخإههوان المسههلمين يلحقههوك، فيضههيق
ويضيق، ويسمح للشيوعيين ; مجلس النواب الذي عنده
فيه حفيظ الله أمين، وفيه بابرك كارمل وأناهيتا راتب
زاد.. ول واحد من المسلمين وكلما أراد أن يخنق صوت
الحركههة السإههلمية فههي داخإههل الجامعههة يفلههت عليهههم
العلمههاء بالفتههاوى. هههؤلء العلمههاء يقولههون: هههؤلء
وهههابيون هههؤلء مودوديههون، هههؤلء خإههارجون، هههؤلء
بغاة.... إلههى أخإههر هههذه الفتههاوى مههن العلمههاء، والملههك
ماسإك بيههده عكههازتين ; العكههازة النقشههبندية والعكههازة
القادرية، الطريقة القادرية يرأسإها الجيلني والطريقة
النقشبندية يرأسإها مجددي. فالشباب مخنوقههون، لكههن
الشههعب يحبهههم، يحبهههم لمههاذا؟ لنهههم ضههد الحكههم

ويكرهون العلماء الرسإميين الذين يفتون ضدهم. 



مههرض عبههد الرحيههم نيههازي - الشههاب الههذي كههان يحههرك
الجامعة بأسإرها - أخإذوه إلى الهند، تههوفي فههي الهنههد،
نقلت جنازته إلى داخإل أفغانستان ويعني تعتبر جنازته
من أكبر الجنازات التي شأوهدت مأتي الههف، ثلث مههائه
ألف كما نقههل ممههن شأهههد جنههازة عبههد الرحيههم نيههازي،
وكان أحمد شأاه مساعد سإههياف معههه فههي المستشههفي
وهو الذي أحضر جنازته من دلهي، ودفههن عبههد الرحيههم

نيازي، واسإتمرت الحركة.
صههارت إنتخابههات داخإههل جامعههة كابههل، طبعهها الحركههة
السإلمية محبوبة، لماذا؟ لن الملك ضههدها، لن الحكههم
ضدها، الحركة الشيوعية الناس ل يحبونههها كههثيرا رغههم
الدعايههة ورغههم العلما ورغههم هههذا، لمههاذا؟ لن الحكههم

سإاكت عن الحركة الشيوعية.
صههارت إنتخابههات فههي جامعههة كابههل نجحههت الحركههة
السإلمية بمعظم المقاعد، إتحاد الطلبة صار معظمهم
من الجماعة السإلمية، فزع الشيوعيون للنتيجة أخإههذوا
النتيجة للسفير الروسإي، قههال: هههذه البلههد سإيتسههلمها
الخإون المسلمون هذا تعليههق السههفير الروسإههي، ولههذا
بدأوا يفكرون بانقلب على الملك ظههاهر شأههاه. الملههك

1973 تموز سإنة 20 حوالي 1973في شأهر سإبعة سإنة 
سإافر إلى إيطاليا، فأقاما داوود عليه إنقلبا.

الههذين أقههاموا لههه النقلب هههم نههاس مههن ضههباط مههن
الجيش ليسوا شأههيوعيين، لكههن الشههيوعيون هههم الههذين
حركوهم، فكان هذا عبد القادر لواء فههي الطيههران هههو
الذي يقود النقلب، وسإههرور النورسإههتاني ; هههو محمههد
سإرور النورسإتاني كان قائد الفرقة الرابعة للمههدرعات
في داخإل كابل، المهم عندما جههاء داوود ; الشههيوعيون
التفوا حوله، شأكل الوزارة كثير من الشههيوعيين دخإلههوا
فههي الههوزارة، جههاء النقلب -إنقلب داوود بمسههاعدة

الروس، لماذا؟ لضرب الحركةالسإلمية. 
الحركههة السإههلمية رأسإهها اجتمعههوا وغيههروا السإههم مههن
جوانان مسلمان إلى الجمعية السإههلمية، طبعهها بسههرية
وانتخبوا برهان الدين رباني رئيسهها للحركههة السإههلمية
وكان سإياف مساعدا له، يعني ; برهان الههدين باعتبههاره
أكبرهم ثم سإياف مساعدا لههه، والمسههئول عههن الجنههاح
العسههكري حكمتيههار ; وحكمتيههار كههان فههي السههجن،
والمين العههاما للحركههة السإههلمية، للجمعيههة السإههلمية



انتخبوا انجنير حبيب الرحمن الذي يسمي مسجدنا على
اسإمه، إنجنير حبيب الرحمن شأاب ناضج كان إذا خإطههب
يسحر الجماهير وإذا تكلم.. يقول لي عبد الحق عتيههد -
كان معهم هذه الياما - قههال: كههان إذا تكلههم كههأن سإههيد
قطب يتكلم، يعني ; ناضج فكريا وشأجاع، لن حكمتيههار
في السجن فوكلوا حههبيب الرحمههن بالجنههاج العسههكري
وبأمانهههة الهههدعوة، الميهههن العهههاما للهههدعوة وبالجنهههاح
العسكري ريثما يخرج حكمتيار من السجن، انتهت مههده

 بعد مجيئ داوود1974حكمتيار وخإرج من السجن سإنة 
بعهههدة أشأههههر، قهههالوا: سإهههلموه الجنهههاح العسهههكري.
بدأحكمتيار يتصل بالضههباط المسههلمين داخإههل الجيههش،
ويحذرهم من مغبة حكههم داوود، وأن الشههيوعية قادمههة
وأن داوود كان عبارة عن لفتة والشيوعيون هم الذين
يحكمههون، كههان أول قههرار اتخههذه داوود: إقصههاء غلما
محمد نيازي عن عمادة كليةالشههريعة، حكمتيههار اجتمههع
بضباط الجيش المسلمين وبدأ يرتب انقلبهها ضههد داوود
وحدووا موعدا لتنفيذ النقلب، ففشلت الفرقههة الههتي
كههانت مكلفههة، كههانت معظههم الههدبابات مههع الحركههة
السإلمية، اللواء المكلف بالتحرك طبعهها، الههدوله كههانت
تعلههم، فنقلههت اللههواء قبلههها بيههوما، ففشههل النقلب.
ورتههب انقلبهها آخإههر ففشههل النقلب، وإذا بالدولههة قههد
دسإت على حكمتيار أحد الضباط الملتحين، أحد الضباط
الههذين يههدعون السإههلما ويتظههاهرون بالسإههلما، وكههان
ينقل اجتماعاتهم شأههيئا فشههيئا لههداوود ورتههب النقلب
الثالث، في هذه الفترة كان سإياف قههد ما سإههك ; كههانوا
أرادوا يخرجههوه مههن أفغانسههتان فأرسإههلوه بعثههة علههى
أمريكهها ومعههه ماجسههتير، قههالوا: تحضههر دكتههوراه فههي
الشههريعة فههي أمريكهها، وفههي المطههار اعتقلههوا سإههياف،
وغلما محمههد نيههازي اعتقلههوه، فشههل النقلب الثههالث
وهرب حكمتيار مع رباني وما سإك سإههياف وغلما محمههد
نيههازي ووضههعوهما فههي السههجن فوضههعوا قسههما مههن
الشباب الهذين مسهكوهم فهي السهجن، والهذين أفلتهوا

أفلتوا.
أحههد الضههباط يقههول لههه لههو قمتههم بههانقلب أنتههم مههن
الخليفة منكم؟ أنت! - حكمتيار عمره في ذلك الوقت (

) سإنة - أنت سإتصبح خإليفة؟! كلهم شأباب من يصبح24
الخليفة قال الحمد لله عنههدنا العلمههاء وعنههدنا الرجههال،



قال مثل من قال: مثل غلما محمد نيازي. هذه الكلمههة
اعدمت غلما محمد نيازي، طبعا يعني غلما محمد نيازي
سإيعدمونه لنهم اعههدموا معظههم الشههباب فههي الحركههة
السإههلمية، فحكمتيههار كالنههارفعل عبههارة عههن طاقههة
متفجرة ل يعرف ألسكوت، فهههرب هههو ومجموعههة مههن
الشههباب علههى بكتيهها علههى منطقههة الشههيخ جلل الههدين
حقاني، في منطقة خإوسإت جههدران بكتيهها، وبههدأ يرتههب
مقاومة الدولة ومهاجمههة الدولههة، الجيههش فلههت منهههم
خإلص، الن الشههباب الههذين معههه فرتههب هجههوما علههي
مراكز الدولة، أرسإل الدكتور محمههد عمهر مهع مجموعهة
إلههى بدخإشههان، ومولههوي حههبيب الرحمههن إلههي لغمههان،
وأناس إلى بنجشير منهم احمد شأاه مسعود هذا، فماذا
معهم؟ هههذا الههدكتور محمههد عمههر ذهههب إلههى بدخإشههان
ليهاجم بدخإشان بقنبلتين ومسدس، ل يوجد شأيء فههي
أيديهم، فذهب واخإرج مدرسإههة مههن المههدارس وهجمههوا
على المركز والقوا القنابههل، لكههن هههل يسههتطيعون أن
يقههاوموا دولههة؟ فكلههها فشههلت إل بنجشههير احتلوههها
الشباب، وأخإذوا السلح منها وقاوموا الدولة. وإن شأاء

الله نكمل فيما بعد.
الخطبة الثانية

بسههم اللههه الرحمههن الرحيههم الحمههد للههه رب العههالمين
والصلة والسلما على أشأرف المرسإههلين سإههيدنا محمههد

وعلى آله وصحبه أجمعين.
بعد هذه الهجمات على مراكز الدولة، طبعا كههان هنههاك
رد فعل من الحكومة ورد فعههل مههن الشههعب، الحكومههة
شأنت حملة على هؤلء ; وسإههمتهم بغههاة خإههارجين علههى
الماما أو على الحههاكم، وبههدأ بعههض العلمههاء الرسإههميين
يشككون في موقههف هههؤلء الشههباب ويعتههبرونهم فعل

بغاة.
يعنههي ; مثل أحههدثكم قصههة: الشههعب الفغههاني شأههعب
جاهههل، إذا سإههمع فتههوى مههن عههالم مههن خإلل الذاعههة،
يعتبروها دين الله عز وجل، فعنههدما سإههمعوا مههن بعههض
المشههيايخ الرسإههميين الههذين يههبيع أحههدهم دينههه بثمههن
العنز ؛يشترون بآيات الله ثمنا قليل«ا إن هؤلء اشأههرار;
مثل في بنجشير بعد الهجوما على بنجشههير جههرح اثنههان
مههن الخإههوة فزحفههوا وانسههحبوا قههرب نهههر وجروحهههم
تنزف دما، فجاء إليهم راع، راعههي غنههم فسههألهم: مههن



أنتههم؟ فقههالوا: نحههن نقههاوما هههؤلء الظههالمين; نقههاوما
الحههاكم الظههالم، فأطعمنهها وأسإههقنا، فطلبههوا منههه أن
يسقيهم ماء، قال: أنتظرا حتى آتيكم بالماء، طبعا في
ذهن الراعي أن هؤلء اشأههرار وخإههارجون علههى الحههاكم
وهؤلء بغاة وكان احدهما أسإتاذا في كليههة الهندسإههة أو
معيدا فيههها، وذهههب الراعههي وأتهى بحجهر كهبير وألقههاه
على رأسإيهما فقتلهما، وذهب يبشر إماما المسجد: أنه
قتل اثنين من الشأرار الخارجين على الحاكم، وعنههدما
أخإبر إماما المسجد أنه قتههل اثنيههن مههن الشأههرار هههؤلء
قال له: أنت قتلت نفسههين مؤمنههتين مههن المجاهههدين،
وأنههت ارتكبههت جريمههة كههبيرة لنههك أزهقههت روحيههن
صههادقتين مجاهههدتين، فههالراعي جههن رأسإههه -اصههابه

الجنون- عندما علم أن هؤلء مسلمون، وفقد عقله.
فأقول: هذا موقف الشعب، العلماء احسنهم حههال مههن
سإكت ومن رضههي بقلبههه سإههاكت، ولكههن معظمهههم إمهها
كانوا معلنين سإخطهم علي هؤلء الشباب، أو واقفههون
مع الدولة بالفتاوى ضد هؤلء الشباب، فبعههض العلمههاء
تجاوب مع هؤلء الشباب من هؤلء العلماء جلل الههدين

حقاني، مولوي أرسإلن رحماني، نصر الله منصور.
من البداية الحق أنهم تجاوبوا مع الجهاد واشأتركوا منذ

الياما الولى لهذا الجهاد .
بعد هذه العمليات علههى مراكههز الدولههة ; قههامت الدولههة
بإلقاء القبض على كثير من هههؤلء الشههباب ووضههعتهم
في السجن ثم قدموا للمحاكمات العسكرية وكان الذي
يحاكمهم محمد سإرور النورسإههتاني، كههان مسههئول عههن
اللواء الرابع، الفرقههة الرابعههة فههي داخإههل كابههل.. نحههن

الن لزلنا في أياما محمد داوود.
قدما هؤلء الشباب للمحكمة وحكههم علههي أربعههة منهههم
بالعداما، والبقيههة أخإههذوا فههترات طويلههة فههي السههجن،
هؤلء الربعههة الههذين حكمههوا عليهههم بالعههداما الههدكتور
محمد عمههر، خإههواجه محفههوظ، إنجنيههر حههبيب الرحمههن،

ومولوي حبيب الرحمن.
هههذا مولههوي حههبيب الرحمههن أرسإههل وراءه داوود قههال
أحضروه من السجن وقابل داوود فقال له: لمههاذا أنتههم
أعلنتم الحرب علينا؟ قال: لنك طاغوت تحكم بغيههر مهها
أنزل الله، قال: أل توقفههون ضههرباتكم العسههكرية قههال
نعم بشرط واحد، أن تحكم بما أنزل اللههه، المهههم حكههم



عليهم بالعداما ونفذ حكم العداما فههي هههؤلء الربعههة،
إنجنيههر حههبيب الرحمههن وهههو الميههن العههاما للحركههة
السإههلمية، مولههوي حههبيب الرحمههن وخإههواجه محفههوظ
والههدكتور محمههد عمههر والبقيههة وضههعوا فههي السههجن،

 أو350سإياف كان قبلهم في السجن، وصههلوا حههوالي 
 شأههاب مههن الشههباب الههذين يستسههقى بههدعائهم400

ي الغماما، شأباب..ياسإلما.. نرجو الله أن يجمعنا بههم ف
الجنة.

حكمتيههار وربههاني فههي بيشههاور، ربههاني قائههد الحركههة
باعتبههاره أميههر الجمعيههة السإههلمية، وحكمتيههار القائههد
العسكري، قالوا: ماذا يمكن أن نصههنع؟ السإههتاذ ربههاني
-أسإتاذ في الجامعههة يقههدر المههور، بعيههد النظههر، فكههان
رأيه ابتداءا  أن ل تكون هذه العمليات العسههكرية وكههان

 سإنة- لبد24رأي حكمتيار - كان عمره في ذلك الوقت 
من القتال ضد الدولة.

 سإههنة35رباني رجههل عمههره فههي ذلههك الههوقت حههوالى 
ويعي المههور ويقههدر كههل التقههديرات قبههل أن يتحههرك،
وحكمتيار والشباب منههدفعون ; لبههد مههن القتههال، كههان
رأي السإتاذ رباني الغتيالت الفردية، التصال بشههباب
الحركة السإلميه الذين لم يوضعوا في السجن والبحث
عن بعض الوزراء وبعض الشيوعيين الكبههار واغتيههالهم.
حكمتيههار قههال: ل.. لبههد مههن أن نشههترك جميعهها فههي

القتال. 
سإياف في داخإل السههجن مههع ربههاني يههرى رأي ربههاني،
لن رباني أمير الحركة السإههلمية، الشههباب فههي داخإههل
السجن خإاصة الذين اعتقلوا بعد العمليات مع حكمتيار،
فمعظم الشباب مع حكمتيار فههي داخإههل السههجن وفههي

خإارج السجن.
العقلء الكبههار الناضههجين مههع ربههاني، وعنههدما أصههر
حكمتيار على القتال رباني أصر  على الدعاية السياسإة
ضد الدولة، علي بعض الغتيالت الفردية قال: لبد من
شأرح المور للدول فههذهب ربههاني للملههك فيصههل، كههان
الملك فيصل لزال حيا -رحمه اللههه- وقههدما لههه تقريههرا
عههن وضههع أفغانسههتان الخطيههر وقههال لههه: الشههيوعية
قادمة، الشيوعية سإتمسك بخناق أفغانستان، وقدما لههه
تقريرا مفصل ; وهناك خإطورة إذا اسإههتلمت الشههيوعية
أفغانسههتان أن تكههون الخطههوة التاليههة الخليههج، الملههك



فيصل سإأل السفير السعودي الذي في كابل، فقدما له
السفير تقريرا مغايرا لرأي رباني وقال له: داوود ليس
شأيوعيا ول يحب الشيوعية وهو رجل وطنههي ويريههد أن
يصلح في البلد، فو ضع تقرير رباني في طي النسيان،

ول ف في ملفات التاريخ.
علمت حكومة كابل أن رباني فههي السههعودية فأرسإههلت
له بعض رجالتها، أرسإلت له وزير الوقاف فههالتقي بههه
في مكة، وقال له: تعالوا إلى كلمة سإواء بيننا وبينكههم،
نصلح ونقيم هدنه بيننا، نرجعكههم إلههى الدولههة تههدخإلون
في الدولة، كأن الشيخ رباني مال قليل لهذا الرأي -أن
يصهههطلحوا مهههع داوود ويوقفهههوا المعركهههة- حكمتيهههار
بشتوني، تعرف بشتوني، يعني رأسإههه قاسإههية، ليمكههن
التراجع.. قتال.. قتال.. شأاب.. ولزال شأههباب ويتفجههر
حماسإهها ويتههدفق حيويههة والحههق يقههال: لههول اللههه ثههم
حكمتيههار لكههانت أفغانسههتان الن مثههل بخههارى انتهههت
وضمت إلى روسإيا نهائيا. لكن إصرار هذا الشاب علههى
القتال، ولو عرضت هذه العمال على رجل كبير عاقل
يقول هؤلء مجانين لكن اللههه بههارك فههي هههذه الجهههود
وهذه المحاولت التي تعتبر بسههيطة بههل تعتههبر انتحههارا

في نظر العسكريين، بارك الله فيه.
اسإتمر حكمتيار يرسإل بعض الشباب لداخإل أفغانسههتان
مههن أجههل الغتيههالت، لمهها أصههر السإههتاذ ربههاني علههى
موقفه وحكمتيههار علههى مههوقفه ; عملههوا تصههويت فههي
مجلس الشوري، الشباب معظمهم صو ت مع حكمتيار،
لههم يبههق حههول الشههيخ ربههاني إل خإمسههة أوسإههتة، وكههل
الشباب انضموا إلى حكمتيههار، واعههتزل السإههتاذ ربههاني
في غرفة هو ومجموعة من الشباب الكبار، أما الشباب
الذين في العشرينات كلهم مع حكمتيار، واسإتمروا في

)17القتههال، اسإههتمروا فههي عمليههة الغتيههالت حههتى (
ما)1978نيسان (

قبههل انقلب تراقههي بعشههرة أيههاما اسإههتطاع حكمتيههار
بواسإطة بعههض الشههباب المجاهههد أن يقتلههوا فيلسههوف
الحههزب الشههيوعي فههي داخإههل كابههل -المنظههر للحههزب
الشههيوعي- (ميههر أكههبر خإيههبر) كههان أسإههتاذا كههبيرا فههي

الحزب الشيوعي.. قتلوه.
اسإهههتمرت المعركهههة ههههذه أول: بشهههدة ثهههم بتقطهههع،

) إلهى (1975والغتيهالت، ثلث سإهنوات ونصهف مهن (



) يعني داوود في هههذه الفههتره كههان1978) نيسان (27
).1978) إلى (1973قد حكم خإمس سإنوات من (

أربع سإنوات وتسعة شأهور، فههداوود فههي فههترة حكمههه،
الشيوعيون نموا، تمكنوا من الجيش تمكنوا مههن المههن
العاما، تمكنوا من الداخإلية تمكنههوا مههن التعليههم تمكنههوا
مههن الطيههران، تمكنههوا مههن... اقصههوا وقتلههوا وذبحههوا
المسلمين، فخل الجو للشيطان الرجيههم.. للشههيوعيين،
وأصههبح داوود ألعوبههة بيههد الشههيوعيين ل يسههتطيع أن

يعمل عمل  إل إذا وافق الشيوعيون. 
داوود هههو صههاحب فكههرة بشتونسههتان وشأههدد عليههها
بشتونستان - أن بيشاور ومنطقة سإهرحد ههذه منطقهة
القبائل هي قطعة مههن أفغانسههتان يجههب أن تعههاد إلههى
أفغانسههتان، هههذه بلد البشههتون ويجههب أن تكههون بلد
البشتون مملكة واحههدة. فكههانت باكسههتان متألمههة جههدا
علههى داوود وتحههب حركههة هههؤلء الشههباب وتفتههح لهههم
الطريق وتود أن تستمر المقاومة، وإزعاج حكم داوود.

داوود عندما رآى نفسه سإقط في يد الشيوعية وأصههبح
ألعوبه في أيديهم بههدأ يتلمههس حههوله ; مههن المنقههذ؟ ل
يوجد أحد، الباكستان تبغضه وتكرهه وتود أن يزول بأي
طريقة، فذهب إلهى السهعودية - الملهك خإالهد كهان ههو
الملك - قال له: أترك الشيوعيه، لماذا تتبع الشههيوعية؟
قال لهم: الميزانية معظمههها مههن روسإههيا، قههالوا: نحههن

نتعهد بالميزانية. 

قصص واحداث...
)1قصة الجهاد الفغاني  (

(قههاتلوهم يعههذبهم اللههه بأيههديكم ويخزهههم وينصههركم
عليهم ويشف صدور قوما مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم
ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أما حسههبتم
أن تههتركوا ولمهها يعلههم اللههه الههذين جاهههدوا منكههم ولههم
يتخذوا من دون اللههه ول رسإههوله ول المههؤمنين وليجههة،

والله خإبير بما تعملون).  
)16-14(التوبة: 

قصة الجهاد السإههلمي فههي أفغانسههتان، قصههة صههناعة
اليمان بالجماجم والدماء، قصه بناء التاريههخ مههن جديههد
بالجمههاجم والشأههلء، قصههة التوكههل علههى اللههه، قصههة



تحويل اليات إلى واقع وحركات، وتحويل الكلمات إلى
أحداث تصنع الحياة، قصة شأعب أعزل صههمم أن يمههوت
فوهبت له الحيههاة، قصههة مجموعههة مههن الفقههراء حفههاة
أقدامهم، خإاوية بطونهم، خإالية جيوبهم حو لههوا توحيههد
الربوبية إلى توحيد اللوهية، حههو لهوا التوحيههد النظهري
فههي العقههول والقلههوب إلههى توحيههد أفعههال فههي واقههع

الحياة ومجرى التاريخ الحديث.
ما هي قصة أفغانستان؟ قصة الذين ينافحون عن ديههن
الله، والطغههاة يريههدون أن يطفئههوه، ويههأبى اللهه إل أن
يتم نوره من خإلل سإتار القدر، الذين يسم ون بالبشر،
قصة أسإيفة حزينة، ولكنها في الوقت ذاته قصههة مجههد
وعز قصة سإؤدد وإباء، قصة رجولة وحياء، قصة وشأائج
لهههذا الههدين ووفههاء، يههوما أن يصههدق القههوما رب الرض

والسماء فتتنزل عليهم الملئكة.. 
(بلههى إن تصههبروا وتتقههوا ويههأتوكم مههن فههورهم هههذا

يمددكم ربكم بخمسة آلف من الملئكة مسومين).
)152(آل عمران: 

ظاهر شأاه والثورة الثقافية
قصة حههاكم اسإههمه محمههد ظههاهر شأههاه زيههن لههه الغههرب
والشرق أنه لبد لك أن تجري في الحياة إنقلبا  ثقافيا
، ثههورة ثقههافيه، والثههورة الثقافيههة تعنههي فههي عههرف
الغرب: ثورة على القيم والخإلق، ثورة علههى اللههتزاما
بالمبههادىء والمثههل، ثههورة إخإههراج المههرأة مههن حيائههها
ووفائها والتزامها، ثورة على الحجاب إذ يههم زق، ثههورة
على هذا الدين إذ ي حر ق ثههورة علههى نبتههة الشههريعة ;
محاولة لجتثاثها من أعماقها من الرض، قالوا لمحمههد
ظاهر شأاه-الغرب-: أنت أمامك طريقان: إما أن تجههري
ثورة ثقافية، (إنقلبا ثقافيا ) أو ي جرى عليك انقلب،
كيف أجريه؟ إن أقصههر طريههق ; تحطيههم أخإلق المههرأة،
سإيحطم المجتمع، ويغرق الجيل بالرذيلة، ويغههرق أبنههاء
المة بالمستنقع الجنسي، فينشغلون بإشأباع نزواتهم،
وبإرواء شأهههواتهم، وعنههدها تبقههى مرتاحهها، فل يلتفههت

إليك أحد، ول يرنوا إلى عرشأك إنسان.
حمل ظاهر شأاه حجاب المرأة المسلمة في مؤتمر عاما
ووضههعه تحههت قههدمه، وقههال: انتهههى عهههد الظلما إلههى
البد، وأصدر قانونهها بمنههع النقههاب والحجههاب- يسههمونه



شأادري  لباس المرأة الفغانيههة- وبوجههوب اتبههاع المههم
المتحضرة في سإلوكها وأخإلقها... في لباسإها.

وعندما أبى أهل قندهار أن ينزعوا النقههاب عههن وجههوه
نسائهم وجه إليهم جيشا ، ودارت معركة سإقط فيها ل
أقل عن ألف شأهيد، وهههو يحههاول أن ينههزع المههرأة مههن
حياءها وخإلقها والتزامها ومثلها، وعههي ن ظههاهر شأههاه
ابههن عمههه وزوج أخإتههه محمههد داوود الرجههل العسههكري،
الرجههل القههوي لينفههذ هههذه الثههورة واقعهها  عمليهها ،
وليشههرف علههى اسإههتمرارها بالصههولجان وبالهيلمههان
والسههلطان، وعلههى موائههد داوود، وعلههى موائههد محمههد
داوود رئيههس وزراء ظههاهر شأههاه تربههى رؤسإههاء الحههزب
الشيوعي، لقد نمت لحومهم مههن فتههات موائههدهم، وب

نيت عظامهم من إدامه وطعامه. 
تراقي، حفيظ الله أميههن، بههبراك كارمههل، وسإههمح لهههم
تحهههت سإهههتار المشهههاريع الروسإهههية أن يبنهههوا الحهههزب
الشههيوعي، وأنفقههت روسإههيا ثلثههة بلييههن، ثلثههة آلف
مليهههون روبهههل علهههى شأهههكل مشهههاريع، ومهههن خإلل
المستشارين بدأ نمو الحزب الشيوعي، فههي هههذا الجههو
المكفهههر المههدلهم المظلههم، انتبههه أسإههتاذ فههي كليههة
الشههريعة لهههذا الزحههف الحمههر الههذي يريههد أن يمسههح
السإلما عن وجه البلد، وبدأ يتصل بتلميذه بطلبة كليههة
الشريعة، أسإتاذ في كليههة الشههريعة إسإههمه غلما محمههد
نيازي، وكان من بين تلميذه النابهين: السإههتاذ برهههان
الهدين ربههاني، وعبههد رب الرسإههول سإهياف، وبههص رهههم
بالحداث التي تزحههف لتجتههاح المنطقههة بأسإههرها، وبههدأ
يربيهم على السإلما، وينمي وعلى بطههء، وببركههة اللههه
عزوجل هذا التيار المبارك الذي ينمو برعايههة الرحمههن،
حوصر هذا الشههباب فههي داخإههل جامعههة كابههل، حوربههوا،
شأنت عليهم الشأاعات من كل جانب، من علماء السوء
الذين فتاواهم جاهزة، والفتاوى بطناجر على جنوبهم،
كلما طلب منهم السهيد فتهوى مهدوا أيهديهم إلهى ههذه
الطنجرة فأخإرجوها سإندويشههة مطبوخإههة حههتى يضههللوا
الجماهير (إشأتروا بآيههات اللههه ثمنهها  قليل  فصههدوا عههن

سإبيله إنهم سإاء ما كانوا يعملون).

محمد داوود



خإاض طلب التجههاه السإههلمي معركههة1973وفي سإنه 
إنتخابية لتحادات الطلبة في داخإههل جامعههة كابههل، وإذا
بالتيار السإلمي يحوز بمعظم مقاعد الجامعههة، ويرتعههد
التيههار الشههيوعي بفرائصههه، وترتجههف كههل أطرافههه،
يأخإههذون نتيجههة النتخابههات ويعرضههونها علههى السههفير
الروسإههي قههال: إن الزمههن ليههس بصههالحنا، لبههد مههن
الطاحة بظاهر شأاه والتيان بمحمد داوود، وأخإذ العهد
علههى داوود أننهها نريههد أن نسههلمك السههلطان، ونوليههك
الصههولجان، مقابههل مسههح التيههار السإههلمي مههن البلههد،

1973وأخإذ على عاتقه هذا، وفي عشههرين تمههوز سإههنة 
يخرج الملك ظاهر شأههاه إلههى أوروبهها ويقيههم ابههن عمههه
وزوج أخإتههه عليههه انقلبهها ، ليعلمههه ويعلههم غيههره أن
السإتعانه بأعداء اللههه، وبالتيههارات اليسههاريه فههي البلد
لضرب التيار السإلمي، إنما ثماره قريبه، ولكههن مغبتههه
وخإيمة، والنهاية أنه مأكول من قبل الذين رباهم علههى
يديه، ذهب ظاهر شأاه وجاء محمههد داوود، محمههد داوود
كههان أول قهرار اتخههذه: إقصههاء محمههد غلما نيههازي عههن
عمادة كليههة الشههريعة، ثههم سإههجن سإههياف وغلما محمههد
نيههازي، وحههاول حكمتيههار وربههاني، حههاول حكمتيههار أن
يتصل بالطيبين ممن يمسكون بزماما القوة فههي داخإههل
الجيش، يبص رهههم بههأن مسههتقبل البلههد واقههع فههي يههد
اليسار الحمهر، وأننها منتههون إن لهم نتهدارك أنفسهنا،
وحههاولوا محاولههة واثنههتين وثلث، ولكههن اللههه عزوجههل
قضى أن ل تنجههح هههذه المحههاولت، ليههأتي هههذا الجهههاد

المبارك، الذي أحيا الله به أمة السإلما من جديد.
كنت أود في بدايههة المههر، لههو اسإههتطاعت هههذه الحفنههة
التي كان يتصل حكمتيار ورباني أن تأخإذ بزماما المور،
وتنهههههي داود، وتسههههتريح البلههههد، ويقههههوما المجتمههههع
السإلمي، ولكن يأبى الله إل أن يتم نههوره، يههأبى اللههه
إل أن يحو ل بلدا  منغلقهها  ل يعلههم النههاس أيههن مكههانه،
من الذي كان يعلم أين مكان أفغانستان مههن الخههارطه
قبههل هههذا الجهههاد المشههرف؟ ل يتصههل ببحههر، ل يتصههل
بالعههالم، أبههى اللههه إل أن يحههول هههذا الشههعب المنغلههق

أسإاتذة للعالم السإلمي، ومعلمين للناما.

قرار المواجه مع داوود



يقول سإياف: قبل أن أسإجن، اجتمعت مع أربعههة عشههر
شأابا  من أبناء الحركة السإههلمية، نتههدارس مههاذا نصههنع
إزاء داوود، فقررنهها المقاومههة المسههلحة، وكنهها أربعههة
عشهههر شأهههابا ، ولكننههها قررنههها المقاومهههة المسهههلحة،
واشأترطوا علي  شأرطا  واحد: أن أدب ر لهههم مسدسإهها
واحدا . قرروا المقاومة المسلحة، قبل أن يكون بيدهم
مسههدس واحههدا ، ثههم سإههجن سإههياف، وهههاجر ربههاني
وحكمتيار إلى بيشاور، واجتمع حههولهم حههوالي ثلثههون

شأابا ، وقرروا المقاومة المسلحة.
كههانت صههفوة- كمهها يحههدثون عنهههم-: إنجنيههر حههبيب
الرحمههن، مولههوي حههبيب الرحمههن، دكتههور محمههد عمههر،
سإههيف الههدين نصههرتيار... أبنههاء الحركههه الوائههل، كههان
الميههن العههاما للحركههه السإههلمية شأههاب فههي الهندسإههه
إسإمه إنجنير (يعني مهنههدس) حههبيب الرحمههن، يحهدثني
سإههياف قههال: هههذا إنجنيههر حههبيب جههاء ذات مههرة يشههكو
قسوة قلبه فههي الجامعههة، قههالوا: كيههف قسههى قلبههك؟
قال: صرت ل أسإمع شأيئا ... مههاذا كنههت تسههمع؟ قههال:
والله كنت أسإمع تسبيح الشجر والحجههر، ففقههدت هههذا
في داخإل جامعة كابل لرؤية البنات، صههفوة...!! أنقههى

من ماء السماء...!!.
بدأوا مقاومة داود ببعض المسدسإات التى تصههنع علههى
الحههدود، وبعههض القنابههل، يشههترون مسدسإههين وقنبلههة
ويهجمههون علههى المراكههز، والحههق أن النههاظر الن فههي

موقف أولئك الشباب يظنه ضربا  من النتحار.
وفعل  كههان الوقههوف فههي وجههه داوود مههن قبههل هههذه
الحفنة البسيطة، داوود الجبار الذي تعرفههه، وتهههتز لههه
كههل أفغانسههتان، بهههذا العههدد القليههل، وبهههذه العههدة
القليلة، كان يعتبر ضربا  من النتحههار، ولكههن اللههه عههز
وجل- وهو أعلم- علم صدق النيههات وإخإلص الطويههات،
فبارك بهذه القطرات الطيبة، ففجر ينهابيع الخيهر فهي
أعماق هذا الشعب المسلم، وإذا بالشعب المسههلم كلههه
يلتف حول هؤلء الشباب، ويخوضها... يخههوض غمارههها
حربا  ضروسإا ، تستمر بضعة عشر عاما، ول زالت حتى
الن أشأههرف وأنصههع صههفحة فههي التاريههخ السإههلمي

الحديث.

نهاية داوود



داوود اتخذه الشيوعيون جسرا  ليعبروا عليههه ; فعنههدما
اشأههتد سإههاعدهم، وقههوي بأسإهههم أرادوا أن يبتلعههوه،
وعنههدما أدرك أنههه مههأكول اتجههه... نظههر إلههى البلههدان
السإههلمية، فجههاء إلههى هههذا البلههد، وقيههل لههه: اتههرك
الشههيوعية، ونحههن نتعهههد لههك بأضههعاف مهها يعطيههك
الشيوعيون، ووافق معهم، وكان فههي أثنههاء المحادثههات
وزيههر التجههارة الشههيوعي، وقههدما تقريههرا  لموسإههكو أن
داوود قد اتفق مع بلد إسإلمي ليذبههح الشههيوعيين فههي
أفغانستان، وما مضى أسإبوع أو أسإبوعان إل وقد قتههل
داوود وأسإرته في داخإههل قصههره علههى يههد الشههيوعيين،
وترك دمه علههى سإههجاد القصههر، وجيههء بالشههعب ليههروا
مغبة عدو الشعب، من الذي قتله؟ تراقي... الذي تربت
عظامه ونمى لحمه من خإبز داوود، ذهب غيههر مأسإههوف

عليه.. 
(فما بكت عليهم السماء والرض وما كانوا منظرين).

)92(الدخإان: 
تراقي رئيسا 

وبمجههرد أن اسإههتلم تراقههي الحكههم بههدأت القههرارات
الشهههيوعية: مسهههاواة المهههرأه بالرجهههل، والتأمينهههات
الشأتراكية، محاربة التيار السإههلمي، محاربههة الحصههص

السإلمية في المدارس، نشر الرذيلة.
إجتمع بعض العلماء وقرروا: أن هذا الرجل كههافر يجههب
مقههاومته، والعلمههاء لهههم مكانههة فههي قلههوب الشههعب
الفغاني، فبدأ الجهاد ضد تراقي، فتقوما هههذه القبيلههة
وتحمل السلح ضد تراقي، فتنظر في الساحه فل تجههد
أمامها إل حكمتيار ورباني، وتنحاز وراءهما، وبدأ التيار
السإلمي يقوى يوما بعد يوما، وكانت حادثة هرات فههي

 مسمارا  فههي نعههش1979الخامس عشر من آذار سإنة 
تراقههي والشههيوعية، إذ قههامت حاميههة الجيههش التابعههة
للدولة، وانضمت للمجاهههدين، وطهههرت المكههاتب كلههها
(مكهههاتب ههههرات) مهههن الشهههيوعيين، وأعلنهههوا الدولهههة
السإلمية في داخإل مدينة هرات، وعنههدها مهها انتظههرت
روسإيا، خإرجت الطائرات من داخإل روسإيا مع الههدبابات
وضربت هذا الشعب المجتمع ليعبر عن فرحته، وقتلههت
في ثلثة أياما أربعة وعشرين ألفا  من البشر، وانتفض

معظم الشعب...



وهههذا الشههعب ل يههأتي بههالقوة، الفغههانيون تههاريخهم
معروف، ولذلك الغرب يسميهم التيس الجبلههي. قههالوا:
لقد أخإضعنا العالم كله لثقافتنهها سإههوى الههتيس الجبلههي
في الهندوكوش في أفغانستان، وسإوى العرابي فههي
صههحراء الجزيههرة... تيههس جبلههي!! اللهههم كههثر الههتيوس

الجبلية في بلدنا لعلهم يرفعون رؤوسإنا.

نهاية تراقي
فالمهم اشأتدت المقاومة، حتى كههان أيلههول (سإههبتمبر)

، صار خإلف بين تراقي وبين رئيس وزرائههه1979سإنة 
حفيظ الله أمين، واسإتطاع حفيظ الله أمين أن يقبههض
على تراقي ويقتله ويتسلم رئاسإة الجمهوريههة، إسإههتلم
حفيظ الله أمين ثلثة أشأهههر، وصههل المجاهههدون علههى
مشههارف كابههل، وروسإههيا ترقههب الموقههف وجههدت أن
عملءههها ل يسههتطيعون أن يحمههوا البلههد مههن التيههار
السإلمي، ومن هنا قررت أن تدخإل بأسإههاطيلها الههبريه
والجويه كإنقاذ للبلد من المسلمين، وفرض الشههيوعيه

بالقوة والسلطة.

قتل حفيظ الله على يد الروس
حفيظ الله أمين بعههد أن خإهدما الشهيوعية طيلهة عمهره،
في الياما الخإيرة أدرك أن روسإههيا تريههد أن تههأكله كمهها
أكلت غيههره، وأن تقتلههه كمهها قتلههت غيههره، اتصههل فههي
الياما الخإيره بضياء الحق أن أنقههذني... ولمهها أمزقههي،
ولكههن هيهههات... هيهههات، ولت سإههاعه منههدما!! دخإلههت
روسإيا، وكان أول عمل عملته: أن قتلت عميلها حفيظ
الله أمين، ووضعت بدله بههبراك كارمههل، وتظنههها رحلههه
مريحهههه، وأن القصهههه سإهههتختم مسهههرحياتها بفصهههول
بسههيطة، وبعههدة صههفحات تنتهههي المسههرحية، وطههالت
الصههفحات، واسإههتمرت الكتابههة بههالنجيع الحمههر، ولمهها
ينتهههي الفصههل الول، إنتفههض الشههعب كلههه فههي هههذه

المرة أماما روسإيا. 

قصة الشيخ سإياف
وكان الله عزوجل قد نج ى سإيافا من السههجن بخههارقه
مههن الخههوارق لههها قصههة طويلههة ل يتسههع المجههال الن



لتفصيلها، إن قصه نجههاة سإههياف تفسههير عملههي لقههول
الله عزوجل:

(وما كان لنفس أن تموت إل بإذن الله كتابا  مؤجل)
)145(آل عمران: 

عدة مرات حكم عليه بالعداما، والله عزوجهل يكتهب لهه
أن ينجو، بلغ أن الليلة سإنأخإذك، ثههم أجلههوه إلههى اليههوما
التالي، ثم حكموا عليه بالعداما مع مائههة وسإههبعة عشههر
نفرا ، وكانوا قد عزلوه في سإجن آخإههر، وعنههدما جههاءوا
لينفذوا حكم العداما في سإياف أيههاما تراقههي مههع مائههة
وسإبعة عشر جمعوا مائة وخإمسههة عشههر وجههدوهم فههي
السجن، بحثوا عن سإياف في الزنازين لم يجدوه، نسوا
أنهههم نقلههوه إلههى سإههجن آخإههر، وعنههدما بههدأوا يقيههدون
الشباب المسلم وهم قادة الحركة السإلمية، من أجههل
أن يأخإذوهم إلى المجزرة، شأعروا بهذا فانتفضوا وهب
وا وقاموا يقاومون شأرطة السجن بالعصي والحجههارة،
فسلطت عليهم رشأاشأات السجن، وقتلوا الههذين كههانوا
قد وضعوا في السهيارت، وبقههي العنههبر الخإههر، وتقههدما
الشرطة من أجل أن يبيدوهم في داخإههل العنههبر (بقيههه
المائههة وسإههبعة عشههر) ولكنهههم أغلقههوا البههاب فههي
وجوههم، والباب الحديدي تعرفون أبواب السجون-الله
يعافينا منها نحن وإياكم-فحاول الشههرطة أن يفتحههوه،
ومهههدوا الرشأهههاش فكسهههروا يهههد الشهههرطي، وأبعهههدوا
الرشأاش، فصههاروا يلقههون عليهههم القنابههل مههن نوافههذ
العنبر، واسإتمر رمي القنابههل فههي داخإههل العنههبر طيلههة
الليل، حيث سإقط آخإر واحد شأهيدا في الساعة الرابعة
صباحا ... حدث الشههيخ سإههياف قههال: إن العربههات الههتي
تحمل هؤلء الشباب بقيت أصوات التكههبير تخههرج منههها
لعدة أياما، كانت قد حر قت بالرصاص، فوضعوها قريبهها
من السجن، بدأ التكبير يخرج منها، اثنان مههن الشههرطة

الذين أطلقوا النار جنوا ثم ماتوا بعد قليل. 
المهم جاء آخإر الليل مندوب الداخإلية ليوقع على تنفيذ
حكم العداما، فوجد الشألء والدماء والجماجم متنههاثرة
في كل جهة، فكتب: نفذ حكم العههداما بهالجميع، فنفهذ
حكم العداما بسههياف علههى الههورق، وبقههي سإههياف حيهها
في واقع الحياة، هم ل يعلمون... ل يعلمون، ثم حصههل
الخلف بين تراقي وحفيظ الله أميههن، وانتصههر حفيههظ
الله أمين، وعلم حفيظ الله أميههن قبههل قتلههه بأيههاما أن



سإههيافا حههي ، فأرسإههل إليههه إنههذارا : إمهها أن تهههاجم
المجاهدين وإما أن أعدمك، فأرسإل سإياف لخإوانه في
خإهههارج السهههجن (المجاههههدين) ليستشهههيرهم، ولمهههه،
فالمجاهدين قالوا: هاجمنا، وأمه قالت:إياك أن تفعلههها
وليقتلوك!!، كان هذا يههوما الربعههاء، يههوما الربعههاء فههي

، بعههدها بيههوما يههومين قتههل1979عشرين ديسمبر سإنة 
بعههض وزراء حفيههظ اللههه أميههن، بههدأ تجمههع القههوات
الروسإية، نهقل حفيظ الله أمين مههن قصههره بههأمر مههن
الروس، ثم دخإل الروس في الخميس الذي يليههه، وهههم
ظههانون أن سإههيافا قههد مههات، ل يعلههم بالقصههة إل مههدير
المههن العههاما، وحفيههظ اللههه أميههن قتههل عنههدما دخإههل
الههروس... قتههل حفيههظ اللههه أميههن، ثههم جههاءت لجنههة
السههجون العامههة، أخإههذت السإههماء وكههان سإههياف طيلههة
الفترة ما بين تنفيذ حكم العداما بإخإوانه إلى أن خإههرج
من السجن كلما جاءت لجنة إلى السجن يختههبيء قههال:
كنت أذهب إلى الدورة، وأبقى فيها حههتى تههذهب دورة
السجن ; لن المكان الذى ل يمكن أن تدخإله هههو مكههان
الدورة، وهو مغلق، قال: فذهبت عنههدما جهاءت اللجنهة،
فبعد أن خإرجت رجعت وسإألت مديرالسجن- وكههان مههن
تلميذي-: مههاذا صههنعت اللجنههة؟ قههال: أخإههذت السإههماء-
أسإماء المساجين- وكان قد تعب كثيرا  سإياف، قال له:
أعطيتهههم إسإههمى؟ قههال: مهها أعطيتهههم إسإههمك، قههال:
الحقهههم وأعطهههم إسإههمي، إمهها أن يعههدموني وإمهها أن
يفعلههوا فههي  مهها يشههاؤون، لحقهههم مههدير السههجن، لههم
يجدهم، الشيوعيون مسكوا السإماء المسجلة ووضههعوا
حههول ثمههانين إسإههما دائههرة حمههراء ; أنهههم خإطيههرون
ويبقههون فههي السههجون، ثههم قههالوا لللف المؤلفههة:
أخإرجوا مههن السههجون، ولههو سإههجل إسإههم سإههياف خإلص
انتهى، بعد أن خإرج سإههياف قيههل لهههم: إن سإههيافا حههي
ورجع ووصههل إلههى بيتههه، فههداهمته اثنتهها عشههرة دبابههة،
وقبل أن تصههل الههبيت خإربههت الدبابههة الولههى، فسههدت
الطريق لن الطريق ضيقة على الدبابات الخإرى، ومن
خإلل محاولههة التشههغيل والصههوات انتبههه أهلههه لصههوت
الدبابات، وكان سإياف قد خإرج، فخرجوا جميعا إل أمههه،
وصلوا مترجلين على أرجلهم إلى بيته فلم يجدوا أحدا،
ووصههل سإههياف إلههى بيشههاور، فههالتقت عليههه كلمههة
المجاهدين جميعا، وأسإسههوا التحههاد السإههلمي لتحريههر



أفغانسههتان.. قصههة طويلههة، الحقيقههة أنهها اخإتصههرتها...
جرت الحداث.. اسإتمر القتل والقتال. 

والحقيقة في الياما الولى كانت ملحم رائعههة تسههطر
اليمان بأحرف من نور مع النجيع الحمر.

قدرة الله مع أوليائه
الشعب كله هههب بمهها فههي أيههديهم، بههدأوها كمهها قههالوا-
واللههه- بالحجههارة والعصههي، قلههت لههه: كيههف بههدأتموها

بالحجارة والعصي؟ قال: يقول الله عزوجل: 
 وأعدوا لهم ما اسإتعطم من قوة ، 

)60(التوبة: 
كرامة في بداية الجهاد

فأقصى مهها اسإههتطعنا أن نعههده الحجههارة والعصههي، ثههم
دارت الحداث، قال: واللهه، مها كهان معنها مضهاد واحهد
للههدبابات. ذات مههرة قلههت لخيههال محمههد- صهههر الشههيخ
جلل الدين وهو قائد من القادة- قلت: يا خإيال محمههد،
ما أغرب قصة حصلت معك؟ فتمنع أن يجيب، قال حتى
ل يحبط الجر، وحتى ل ينزع الله مني الكرامة، أكرمنهها
مرة قد يكرمنا مرة أخإرى، فإذا تباهينا قد يحرمنا اللههه،
قلت له: حتى نكتب للجيال، قال: لم يكن عندنا مضههاد
واحههد للههدبابات، وغزانهها تراقههي بثمههانين دبابههة، وكنهها
أربعين شأخصا... كل شأخص يقههابله دبابتههان أو آليتههان،
وتقههدمت الههدبابات لتمسههكنا أحيههاء، قههال: فاسإههتعبرت،
فبكيت وبكى الجميع... اللهم ل تجعهل للكهافرين علينهها
سإبيل، قال: فصلينا الظهههر والههدبابات تتقههدما، ودعونهها
اللههه عزوجههل أن ينجينهها منهههم، أو يقتلونهها ل يمسههكونا
أحياء، قال: بعد الدعاء أخإذت حفنة من الحصى، وقرأت
عليههها كمهها قههرأ رسإههول اللههه صههلى اللههه عليههه وسإههلم:
(شأاهت الوجوه، شأاهت الوجوه، شأههاهت الوجههوه) ثلث

مرات..
 فلم تقتلوهم ولكن اللههه قتلهههم ومهها رميههت إذ رميههت

ولكن الله رمى  
)17(النفال: 

ورميتها نحو الدبابات، لو رأى واحد من الذين يفهمههون
مههن العلمههانيين فههي هههذه البلد، إذا بكههل الههذين فههي
الدبابات والليات يرفعون أيدهم مستسلمين، ولم تنته
القصة بعد، قال: لقههد فتشههناها وغنمنهها غنههائم كههثيرة،



لكههن الههذي أذهلنهها: أن حمولههة إحههدى الههدبابات خإمههس
دR.P.G.7وثلثون ( ة ض  ) مضاد للدبابات، مع ألف قذيف

الههدبابات، طيههب... نحههن معنهها دبابههات؟! ل دبابههات ول
سإيارات ول بسكليتات (دراجات)، فلمههاذا جههاءوا بهههذا؟

هدية سإاقها الله من السماء إلينا.
طبعا هذا ليس كما يقول بعههض النههاس: إن هههذا يههؤدي
إلى التواكل، هذا حصل مرة أو مرتين مع واحد، أو ههذا
واحد خإلل ثماني سإنوات، وهذه كرامة لمجاهههد ثمههاني
سإنوات، وهو غارق بالعرق والدما إلههى عنقههه، يصههنعون

الحداث بأعصابهم ولحومهم.
والله يا إخإوة: لههو مسههكت أفغههاني، يعنههي الواحههد يكههاد
يظن أننا لو عصرنا أفغانيا في عصارة ل ينههزل منههه إل
الحزن واللم والحسرة، كل واحد عنده من القصص مهها
تستطيع أن تعمل منه مجلدا عن مرثههاة حزينههة أسإههيفة
أليمة، بعض الناس الذين يكتبون في الجرائد والصحف،
والكرامات، والشيخ عبههدالله عههزاما، والكرامههات والجههن
وما إلى ذلك، يظن أن الكرامات تتنزل علههى المناسإههف
والقطائف والكبسات والفواكه ; ما تنزل.. تنزل عندما
تبلغ القلوب الحناجر، كثير على رب العهالمين أن ينهزل
كرامة على عبد من عباده؟!... وضههع روحههه علههى كفههه
عشر سإنوات متواصلة، مزق أهله، شأههتت أسإههرته، هههدما
بيته، غابت أمه تحههت الركههاما، أسإههر إخإههوانه؟ هههل كههثير
علههى رب العههالمين أن ينجيههه مههرة واحههدة مههن موقهف
شأدة بكرامة؟!، قولوا بهالله عليكههم!! قهالوا يهؤدي إلهى
التواكههل والسههلبية، ويفههرح المريكههان والههروس إذا
سإههمعوا هههذه القصههص، إذا حههتى ل يفههرح المريكههان
والروس، وحههتى ل ينتقههدوننا نحهذف عههالم الغيههب مهن
ديننا، فديننا غيب وشأهادة، نصفه غيب ونصفه شأهادة،
هم ل يؤمنون بعالم الغيب كله، ل يؤمنههون بههالله الههذي
نؤمن به، ول بالملئكههة، ول بههالنبيين، ول بالرسإههل، ول
بالوحي، ول بالجن، نحذف ههذا مهن ديننها مههن أجهل أن
نرضههيهم؟! نحههذفه كلههه؟! لههن يرضههوا عنهها حههتى نههترك

ديننا..
 ولن ترضى عنك اليهود ول النصارى حتى تتبع ملتهم)

)120(البقرة: 



أنت تريد أن ترضيهم بإنكههار الكرامههات، هههم سإههيقولون
لك: الشياطين ليسوا موجودين، إبليس ليس موجههودا..

الجن ليس موجودا.
طيب... اسإتمرت المعركة، وطالت، والههروس يتكبههدون
الخسههائر، ويههدفعون الضههرائب، ضههرائب مهها تصههوروها،
كنت مرة في ندوة حضرتها، قال ضياء الحق: اجتمعههت
مههع السههفير الروسإههي، فقلههت للسههفير: أنتههم وصههلتم
القمر، وطفتم حههول الرض، والقمههار الصههناعية هههذه
التي تطلقونها، في عالم الطب حققتههم خإههوارق، لكههن
يبدو أنكم ما درسإتم التاريخ، قال له السفير الروسإههي:
كيف ما درسإنا التاريههخ؟! قههال: لههو درسإههتم التاريههخ مهها
غلطتم أبدا ، فكيف غلطتم هههذه الغلطههة؟!، مهها جههاءت
وقعتكههم السههوداء إل مههع الههتيس الجبلههي؟! مههع هههؤلء
الذين ل يفهمههون عربههي ول انجليههزي، فعل كههل واحههد

منهم أسإد... سإبحان الله!! 
إذا يساور قهرنا  ل يحهل له 

أن يترك القرن إل وهو مجدول 
جياع!! ولكن المعركة مستمرة، قال سإههياف ذات مههرة:
يا شأيخ عبد الله أنا مههرات أجلههس أريههد أن أنظههم كيههف
نوصل الخبز إلى الجبهات؟ كيههف نههؤمن الخههبز فقههط؟،
قههال: فههأقف أمههاما معضههلة مسههتحيلة الحههل، فههأترك
التفكير، وأقول له: هو الجهاد لك، فدبر كما تشاء، فعل
أنا محتار، كيههف إسإههتمر الجهههاد؟! وحيرتههي أكههثر كيههف
صبر القوما؟! كيف صبروا؟! آلما ل يمكن أن توصف ول
يحتملها بشر، واحد منهم قائد... يوجد قائد اسإههمه أغهها
وليد سإيد جمال والطائرة تغير علههى بيتههه، تمسههح بيتههه

من الوجود، من أشأهر قادة الشمال.

صبر الفغان ومحافظتهم على العرض والدين
أخ عربي حدثني، قال: كنا في خإورد كابل في معركههة،
وضهربت عجوز قطعت يدها مههن شأههظيه، وبقيههت يههدها

معلقة  بجلدها، حملها المجاهدون، وهي تردد: 
(ل إلله إل أنت سإبحانك إني كنت من الظالمين)

)87(النبياء: 
ثم رأت رجليههن غريههبين قههالت: ممههن هههذان الههرجلن؟
قيههل لههها: هههؤلء مههن العههرب، وكههان المجاهههدون قههد
أنسحبوا أمههاما الههدبابات، وإذا بههالمرأة تنسههى جرحههها ،



وتخلع خإمارها وترميه على القائههد، وتقههول لههه: إلبههس
خإمارنهها وارما عمامتههك لنههك لسههت مههن الرجههال، كيههف
تنسحب بأحفاد رسإول الله صلى الله عليههه وسإههلم مههن
المعركة؟!، قال: كانت النساء كلهههن فههي المسههجد مههع
الطفال- قرية صغيرة خإمس وسإههبعين إمههرأة وطفههل-

)1وأغههارت الطههائرات، وأحههالت البشههر إلههى-بولههبيف-(
[قطع صغيرة من اللحم].  لم يبق إنسان حي إل طفلة
تصههرخ فههي داخإههل هههذه القطههع المتنههاثرة مههن اللحههوما
والجماجم، فحملوها وإذا بها قههد جنههت للمنظههر، قههال:
اغرورقت عيناي- هذا عادل العربههي مههن عههتيبه- قههال:
إغرورقت عنياي، فجاء القائد كمستان، قال: ما بالك يا

عادل؟ قلت: لمثل هذا فلتبكي البواكي...!!
ولمثل هذا يذوب القلب من حزن 
إن كان في القلب إسإلما وإيمان 

قههال: كفكههف دموعههك، الطريههق طويلههة، والضههرائب
فادحة، ولن ينتصر هذا الههدين بههدون هههذا، ونحههن علههى
الطريق... غدا  سإأقتل مثل هؤلء، يا عههادل: إن هنالههك
شأيئا  أشأد على نفوسإنا من هذا، هذا نحتمله، إن إتهههاما
جهادنا، وإتهامنا أننا لسنا مسههلمين، أو أننهها مشههركون،
أو جهادنا ليس إسإلميا  أشأد على قلوبنا من رؤية هههذه

المناظر.
حقيقة، الناس كلهم في المعركة، الثمان غالية جههدا ،
والفغههاني أعههز مالههديه عرضههه، والمههرأة الفغانيههة
بأصالتها عجيبة، ما رأيت امههرأة فههي العههالم السإههلمي
أصههالتها كأصههالة المههرأة الفغانيههة، تتسههلق الجبههال،
وتقطع الوهاد التلل، والرمال، وبيدها أولدههها، وباليههد
الخإههرى تمسههك نقابههها رغههم العههرق، وتجههرع المههرارة
والغصههص، حههتى ل يسههقط النقههاب عههن وجهههها أثنههاء

مسيرة العذاب واللما.
امرأة عجوز تسمع ابنها يسههب رسإههول اللههه صههلى اللههه
عليه وسإلم، فغضبت، وذهبت للمجاهدين، وقالت: ابني
منافق- هم ل يسمون عملء الدولههة عملء، مصههطلحات
إسإلمية سإبحان الله!! يسمون عملء الدولة منههافقين-
قههالوا لهههم: أنتههم ثههوار؟ قههالوا: ل... نحههن مجاهههدون،
وفرضوا اسإم كلمة مجاهدين على صههحف العههالم كلههه،
كل صحف العالم تقريبا  تكتب (المجاهدون)، إل صحف
الكويت رافضة العتراف أنهم مجاهدين ل زالههت تكتههب



ثوار، شأكرا لصحف الكويت...!! ل زالت تصر أنهم ثوار،
ترفض أن تكتب كلمة (جهههاد) أو (مجاهههدون)، وتحههاول

أن تشوه هذا الجهاد بكل ما أوتيت من قوة.
في معركة قندهار التى هي صفحة مشرقة فههي رابعههة
النهار، أسإر فيها المجاهدون ألفيههن وسإههتمائة، وقتلههوا
الجنرال الكبير الههذي يقههود الحملههة، وأسإههقطوا اثنههتين
وعشههرين طههائرة، تكتههب صههحف الكههويت: قتههل الثههوار
زعيههم المصههالحة الوطنيههة، المهههم... ربنهها يغفههر لهههم

ويتوب عليهم..
لخإيل عندك تهديها ول مال 

فليسعد النطق إن لم يسعد الحال 
أناس جراحهم تنزوا دما، فنفوسإهم تتفجر آلما  أشأحة

عليكم  حتى بكلمة خإير... كلمة الخير معدومة!!.
المهم... فرضوا المصطلحات السإلميه: غنائم، إمههارة،
جهاد، قالوا لهم: أنتم لجئون قالوا: نحن لسنا لجئيههن

نحن مهاجرون، والمهاجرون مصطلح إسإلمي.. 
(للفقهههراء المههههاجرين الهههذين أخإرجهههوا مهههن ديهههارهم

وأموالهم يبتغون فضل  من الله ورضوانا).
)8(الحشر: 

ولههذلك، واللههه كتبههت هههذا دون قصههد ودون أن أدري أو
أنتبه: ؛وفر حكمتيار ورباني مههن الدولههة الههى بيشههاور«ا
فغضب حكمتيار غضبا  شأديدا ، قهال: كيهف تكتهب فهر؟
قلههت: مههاذا أكتههب؟ قههال: يجههب أن تكتههب هههاجر، نحههن
مهههاجرون نحههن لسههنا فههارين، كلمههات يحاسإههبون علههى

اللفاظ والمصطلحات السإلمية.
فالمرأة قالت: ابني مع المنافقين، منههافق فههي مكههان
كذا، إذهبوا وألقوا القبههض عليههه، ثههم جههاءوا بههه، قههالوا
لمه: ماذا نصنع به؟ قالت قيدوه، وأتوني بسكين حههاد،
جههاءوا لههها بسههكين حههاد تقههدمت إليههه: أتههذكر يههوما أن
شأتمت نبيي؟ لقد آن أن أنتقم له، وذبحت ابنها بيدها.

قوما يعيش الدين عنههده طبههع وليههس تطبعهها ، السههلوك
السإلمي سإليقة وليس تصنعا ، القيم السإلمية معدن
وليست دهان ول طلء، فهم... سإههبحان اللههه!! أميههون،

ولكن الحكمة تنطق على السنتهم.

قلب الموازين لصالح السإلما



اسإتمرت المعركة، روسإيا تخسر، هي تنتظر، بعد شأهر،
شأهرين، ثلثة أشأهر، سإنة، سإههنتين ييههأس المجاهههدون،
يملون، يلقون السلح، ينهزمون، ثم تثبت أقدامها فههي

داخإل أفغانستان. 
الغرب فرح كثيرا ، المريكان، النجليز، اللمان، خإاصههة
المريكههان فرحههوا كههثيرا  بالجهههاد الفغههاني، عههادوا
يفركون أيديهم فرحا... إنتقاما  لياما  يتنههاما، وتنفيسهها
لحقادهم، ووجدوا أنهم لههن يجههدوا فرصههة أفضههل مههن
هذه الفرصة تحطم فيها روسإههيا علهى يههد ههذا الشهعب
الصلب، المكافح، البطل، وقههالت: واللههه نحههن ل نههدفع
من جيوبنا شأيئا ، شأعب مسههلم صههلب يتحطههم، وشأههعب
عدو تقليدي لنا (روسإيا) يتحطم، فنحن الرابحون علههي
الطرفين، لكههن دخإههل فههي المعركههة عامههل آخإههر غههي ر
المههوازين: أن الجهههاد الفغههاني تحههو ل إلههى مدرسإههة
تربوية إيمانيههة يههتربى عليههها العههالم السإههلمي، عههادت
السإر في القاهرة، في عمان، في الجزائر، تتبع أخإبهار
الجهاد، بل كلما وجدت صورة مههن صههور المجاهههدين أو
صحيفة من صحفهم تقرأها على الطفل قبههل المههرأة،
إذا  بههدأت، أو عههادت الههروح الجهههاديه، عههادت... عههادت
الحياة إلى عروق المة السإلمية، عاد الههدما يضههخ فههي
الشرايين التى جفههت، فبههدأت تراجههع حسههاباتها، بههدأت
تراجع الحسابات، نحن أنفقنا ثلثة قرون متتالية حههتى
نهنسي الناس الجهههاد فههي سإههبيل اللههه، أخإرجنهها أديههان
جديدة، وطوائف جديده من أجل أن نقنع النههاس أنههه ل
يوجههد جهههاد: القاديانيههة، البهائيههة، البههابيه كلههها جههاءت
لنسههخ الجهههاد. أعلههن هههذا ميههرزا غلما أحمههد علههى أن
الجهاد قد أنتهى، وعلى أن الذي يقههول أن هنالههك الن
جهاد بالسيف كافر خإارج من ملتههه (ملههة الميههرزا غلما

أحمد القادياني الذي إدعى النبوة).
وظفنهها لحسههابنا جيوشأهها  مههن المنتفعيههن بهههذا الههدين
لتأويل آيات الجهاد ; أنها عبارة عن كلمههات تكتههب فههي
مجلة، أو خإطبهة تنمهق فهوق منههبر، قروشأهها أكهثر مهن

كلماتها، هذا هو الجهاد.
ثههم أخإرجنهها طبقههات مههن الشههعوب تقههول: رجعنهها مههن
الجهاد الصغر إلى الجهاد الكبر، ما هو الجهاد الكههبر؟
جهاد النفس، وقلنا: أنههه حههديث، نشههروا بيههن المههة أن
هذا حديث، وهو حديث موضوع ل أصههل لههه، وهههو قههول



من أقوال بعض التابعين اسإمه إبراهيم بن عبلههه، وهههو
مردود يخالف نص الكتاب والسنة.

الن عنههدما جههاء غوربتشههوف أعلههن بصههلف: سإههأنهي
مهزلة أفغانستان وهكذا كلمهها جههاء رئيههس مههن رؤسإههاء
التحههاد السههوفيتي- الن صههاروا أربعههة، ثلثههة فطسههوا
بالجلطة الفغانية: برجنيف، أندروبوف شأيرننكو، وهههذا
(غورباتشوف) على الطريق إن شأههاء اللههه- أعلههن هههذا:
علههى أنههه سإههينهي مهزلههة أفغانسههتان، ثلث سإههنوات
متواصلة الن مرت عليه يحاول سإد الحدود، لم يستطع

أن يسد منفذا  واحدا. 
في هذا العاما غورباتشوف مع الغرب، الغرب قلنا: لمهها
دخإل هذا العامل في الميدان، وبدأ الشباب يستيقظون
على الجهاد، وبدأ الناس يفدون الى أفغانستان، وبدأت
سإفوح الهندوكش وشأههواطيء كنههر والهلمنههد وجيحههون
يههتروى ماؤههها وشأههواطئها بههدماء غريبههة، ولكنههها زكيههة
إسإلمية، من هذا الذي قتل في بلخ؟ هذا أبو حامد، من
أين هذا؟ من سإوريا، ومن هذا الذي قتل فههي أنههدراب؟
أبو عاصم من العراق، ومن الذي قتل في نهريههن؟ أبههو
دجانة من مصر، ومن الذي قتل في بكتيهها؟ هههذا محمههد
منير العتيبي مههن السههعودية، وهههذا فههي ننجرهههار عبههد

الوهاب الغامدي وسإعد الرشأود من السعودية.

الثبات على الجهاد رغم الشدة وكيد العداء
الله أكبر!! إذا القضية نحههن مهها حسههبنا الحسههاب، نحههن
حسههبنا أن القضههية سإههتبقى تأكههل الههتروس، والدوامههة
تسههحق الفغههان وتسههحق الههروس، مهها حسههبنا أنهههم
سإههيوقظون أمههة مههن هاويههة العههذاب، بههدأوا يعيههدون
الحسابات، قالوا لنيكسون: إذهب يا نيكسون وانظر لنا
القضهية، جهاء نيكسههون إلهى بيشهاور- رئيههس الوليهات
المتحدة المريكيه السابق- ذهب إلى مخيههم ناصههر بههاغ،
أذهل نيكسون هذا الشعب، شأعب يأكل الفقههر ويقتههات
المسغبة، صدقوا يا إخإوة، أدخإل خإيههامهم فل أصههدق أن
هذه الخياما فيها بشر، وتجههد فههي الخيمههة بضههعة عشههر
شأخصهها ، ليههس فيههها فههراش ول طعههاما ول صههحن ول

شأيء، تراب والله.
قال لي سإياف ذات مرة تعال أريك، ماذا تريني؟ قههال:
سإأريك مئات الطفههال، كههل واحههد الن ينتظههر بصههحنة



بقايههها طعهههاما النهههاس الهههتي تسهههكب علهههى المزبلهههة،
ويتسارعون يرجههون الرجههل الههذي يسههكب بقيههة مرقههه
على المزبلة أن يضعه في صحنه، ليعود الى أمههه الههتي

تنتظره.
سإيد نور الله عماد، مساعد السإتاذ ربههاني، مههن القههادة
الكبههار فههي الجمعيههة السإههلمية تقريبهها  ، مههن أكههبر
الحزاب المجاهدة على الطلق تقريبهها، هههي والحههزب

السإلمي تقريبا  متوازيان.
يقول سإيد نههور اللههه عمههاد: ذهبههت لزيههارة أهههل هههرات
وفراه على الحدود اليرانية فههي الغههرب، قههال: أنهها مهها
صدقت أن العشههب لههونه يظهههر علههى بشههرة البشههر إل
هناك، عندما رأيت وجوههم خإضراء بلون العشب الههذي
يأكلونه، شأهفاههم كشهفاه الغنهم لكهثرة مها أكلههوا مهن
العشب، قلهت لهههم: لمهاذا تسههكنون فهي ههذا المكهان،
وهناك العين بعيدة عنكم؟ أل ترحلون وتستقرون حول
المههاء بههدل أن تكلفههوا أنفسههكم هههذا العنههاء فههي نقههل
الماء؟ قههالوا: صههحيح، ولكههن ليههس حههول العيههن عشههب

كالعشب الذي نأكله.
المهههم... رأى شأههعبا، شأههعبا رافههع الههرأس، الطفههل،
الرملة، اليتيم، الكهل، يههرددون، هههم يههرددون أنشههودة
بالعربيههة بلغتهههم الفغانيههة: سإههبيلنا الجهههاد.. سإههبيلنا
الجهاد، ذهل.. ذهل، فجاء يسلم على واحد، رجل كههبير
قد لحب الجنبههان واحههدودب الظهههر، مههد  يههده، فقبههض
الرجل الكبير يههده، قههالوا: سإههلم، هههؤلء الدبلوماسإههيون
الههذين يحيطههون بههه، هههذا رئيههس الوليههات المتحههدة
السابق، قال: أعلم ولكني ل أصافح كافرا، تقههدما إلههى
رجل عجوز آخإر كبير، قال له: لماذا أعطيتههم فلسههطين
لليهههود؟ ذهههل أكههثر، هههذا أذهلههه أكههثر، هههؤلء صههلتهم
بالشعب الفلسطيني بهذا العمههق؟ ل تهدوخإهم آلمههم،
وتشهههغلهم عهههن أنفسههههم حهههتى يتهههذكروا إخإهههوانهم
الفلسههطينيين، وأننهها أصههحاب جريمههة يههوما أن سإههاعدنا

اليهود ضد أهل فلسطين على بعد آلف الميال.
وصل الحدود، الرض كأسإراب النمل، كههل واحههد راكههب
علهههى حصهههانه، أو حمهههاره، أو بغلهههه، يحمهههل سإهههلحه،
وينشدون على طول الطريق، القوافل تحمل المتعههة،
تحمل السلح، تحمهل الهذخإيرة، بهل آلف، يهدخإل يوميها
إلى داخإل أفغانستان من هذه الجمال والبغههال، وتصههل



مههن حههدود باكسههتان إلههى حههدود روسإههيا، ل يقههف فههي
وجهها واقف. 

رجههع إلههى أمريكهها، عقههد مههؤتمرا صههحفيا بثههه التلفههاز،
وكتبههت الصههحف الباكسههتانية بعههض مقههاطع للمههؤتمر،
سإههأله الصههحفيون: مههاذا أعههددتم للمشههكلة الفلنيههة؟

Itالمشكلة الفغانية وهو يقههول : (  is  easyيعنههي أمههر (
Whatسإهههل، فههأخإيرا قههال لههه الصههحفيون: إذا (  is  the

problem :؟) ما هي المشكلة قال
)The problem is Islamالمشكلة هي السإلما، لقد آن  (  

الوان لمريكا أن تتناسإى خإلفاتها مع روسإههيا ليقههاف
الزحههف السإههلمي المتقههدما، يجههب أن توقههف الجهههاد
الفغاني، قالوا: لبههد مههن تقريههر آخإههر، أرسإههلوا كههارتر،
وصههل بيشههاور، قههال: أريههد أن أقههف علههى الحههدود
الفغانية، حملوه بطائرة الهيلوكبتر، أرسإلوه إلههى آخإههر
مدينة باكستانية (لندي كوتل)، قال أريههد أن أصههل إلههى
الحههدود الفغانيههة، مشههى كههارتر حههتى وصههل الحههدود
الفغانية، ورأى ضخامة المعركههة وثقلههها، وأن القضههية
جهههد، وأن ههههذا الشهههعب قهههد ينتصهههر، وقهههادته مهههن
المتطرفيههن، لن هههؤلء (سإههياف وحكمتيههار وربههاني)

) يعنهههي الصهههوليين، يعنهههيFundimintalistيسهههمونهم (
المتزمتين.

نحههن ل مههانع عنههدنا أن ينتهههي الجهههاد الفغههاني، هههذه
نظرة الغرب، لكن بشرط واحد، كل العههالم الن متفههق
على أن روسإيا لبد أن تنسحب وعلى شأيء آخإر: علههى
أنه ل يجوز أن يكون السإههلما هههو الههوريث، قههالت لهههم
روسإيا، إبحثوا عن رجل إسإلمه أوروبي (على الطريقة
الوروبية)، إسإلما أمريكاني، مرن، يعنههي ديههن مطههاط،
يمط حسب الهههواء، منفتههح، يعنههي كههل أبههوابه مفتحههة
علههى الشههياطين، هههم يسههمون النسههان قليههل الههدين
منفتههح، منفتههح أي يعنههي ليههس عنههده بههاب ول نافههذة
مسكرة، كلها مفتوحههة للشههياطين، والنسههان الملههتزما
يسمونه منغلق، لنه أغلق البواب كلها، ل يههدخإل منههها
إبليس، ول مههن شأههياطين النههس والجههن أحههد، إبحثههوا،
فتشوا في حقائبكم واحد في خإزائنكم، في صفحاتكم،
إبحثوا، ارجعوا إلى الصحف القديمة، الههدفاتر العتيقههة،
لن الذي يفلس يرجع الى الدفاتر العتيقة، قالوا: نرجع
هذا الرجل الذي نصفه فههي القههبر ونصههفه طههالع  مههن



القبر، الذي زرع الشيوعية في داخإل أفغانستان، محمد
ظههاهر شأههاه، أرجعههوه، فقههالوا للمجاهههدين مههارأيكم؟-
الغههرب الناصههح الميههن- مهها رأيكههم نجههبر روسإههيا علههى
الخروج، هي (روسإيا) ل تقبل أن تكونههوا أنتههم البههديل،
نرجع لكم ظاهر شأاه رجل معتدل، طيههب... نعههم، قههال
سإياف: ل بأس أن يرجع ظههاهر شأههاه بشههرط أن نقتلههه
في المطار، ليس هناك رجل آخإر، لنه لو كان فيههه ذرة
حياء، أو عرق يجري فيه الدماء، لجاء ودافع عن أعراض
النساء، أما رجل يعيش فههي أوروبهها، فههي ألمانيهها، فههي
إيطاليا، في الجزر، في جنوا، في البندقية، هل يعيههش
بين النسيم العليل وبيههن الصههحاف الههتي ترفههع صههحفة
وتوضع صحفة، ثم تأتون به أخإيرا وتعطونه ثمههار بحههور
الدماء وجبهال الشأههلء، بهأي عهرف وبهأي قهانون وبهأي

شأرع هذا؟.
هل اشأترطتم على الفيتناميين عندما خإرجتم أن يكههون
البديل طرفا ثالثا، قههالوا: إذا لبههد مههن تشههويه الجهههاد،
كيف نشوه الجهاد؟ عقيدة التوكل علههى اللههه عزوجههل،
والثقة بالله الههتي بناههها الجهههاد الفغههاني فههي نفههوس
المة، وعلى أنه ل يوجد قوة عظمههى أعظههم مههن قههوة
رب العالمين، وأن اللههه عزوجههل أكههبر مههن كههل شأههيء،

وأنه بيده ملكوت كل شأيء، وإليه يرجع المر كله..
 وما كان اللههه ليعجههزه مههن شأههيء فههي الرض ول فههي

السماء ،
 )44(فاطر:

هذه العقيدة التي رجعههت خإلل السههنوات الثمههاني مههن
خإلل الدماء، ومن خإلل هذه المواقههف الصههلبة... نريههد
أن نهزها في قلوب المسلمين، نزعزعها، كيههف نظهههر
الجهههاد الفغههاني علههى أسإههاس أنههه صههنيعة أمريكيههة...
كيف؟ نحن نعلههن، نحههن أصههحاب الصههحف فههي العههالم،
ثلههثي العلما فههي العههالم لنهها، والههذين فههي العههالم
السإلمي معظمهم ربائب ربيناهم عندنا في مواخإيرنا،
ووراء كواليسههنا، نحههن نحركهههم، كلمهها قههدمنا صههاروخ
أسإتنجر يكتب ألف مقال عههن صههاروخ اسإههتنجر.وأصههبح
الجهههاد الفغههاني صههاروخ اسإههتنجر، أعظههم الجبهههات
وأقواههها الن جبهههات أحمههد شأههاه مسههعود فههي داخإههل
أفغانسههتان، حههتى الن مهها وصههله صههاروخ اسإههتينجر،
المنطقة الواسإعة التي هي أكبر من منطقة جدة ومكة



والطههائف ومهها إلههى ذلههك. تجههدون صههاروخإين سإههتينجر
اثنين، أربعة صواريخ.

إذن... لمههاذا هههذه الضههجة العالميههة المفتعلههة، لمههاذا؟
لماذا؟ 

رجل إسإمه فقير أحمد حامل مجموعة صواريخ، وذاهب
إلى فراه في المنطقة الغربية، ل بد أن يمر مههن خإلل
إيران، منعته إيران من الدخإول، دخإل سإرا  عههن طريههق
بعهههض اليرانييهههن، نصهههبوا لهههه كمينههها فتحهههوا عليهههه
الرشأاشأات، اسإتولوا على بضعة صههواريخ اسإههتنجر، وإذا
بالصههحف العالميههة شأهههر كامههل وهههي تقههول: صههواريخ
اسإتنجر..! وإيران..! وباعها المجاهدون، تريد أمريكا أن

توقفها.
ككافلة اليتاما من كسب فرجها 

لك الويل ل تزني ول تتصدقي
(قول معروف ومغفرة خإير من صدقة يتبعها أذى )

)263(البقرة: 
أنتم يا أمريكان قدمتم (صواريخ) عههن روح ريغههان، كههل
صههاروخ تأخإههذون ثمنههه سإههبعين ألههف دولر مههن أمههوال

المسلمين.
رصاصههة واحههدة مهها قههدمتم، وأنتههم تعلمههون أن بنههاء
مستشهفيات فهي داخإهل أفغانسهتان لمعهالجه الجرحهى
الههذين يموتههون نزفهها، واللههه، يحههدثنا المجاهههدون علههى
أنهههم يقطعههون الرجههل، يههأتون بههالحلق الههذي يعمههل
العملية بموسإه، ومههرة ليجههدون حلقهها  ول مثههل حلق
ول موسإهههى، ينشهههرون الرجهههل بالمنشهههار (منشهههار

الخشب).
فشل البعثات المريكية

جههاءت بعثتههان أمريكيتههان تحمههل سإههتين مليههون دولر
للتعليههم، ومائههة مليههون دولر للصههحة، وجههاءوا للمههراء
الربعة: سإياف، وحكمتيار، ورباني، وخإالص، قالوا لهم:
اسإمحوا لنا أن ندخإل في داخإل أفغانسههتان حههتى نبنههي
لكم مستشهفىات، قهالوا: ل يمكهن، أولدكههم يموتههون!!
الجرحى!!، فعل  ل يصل مههن داخإههل أفغانسههتان جريههح
إلى بيشاور اذا كانت الصابة داخإلية، كل الذين يصههلون
هم المصههابون بأيههديهم وأرجلهههم، أمهها الههذين يصههابون
بإصابات داخإلية يموتون نزفا ، يموتون، الناس يضههعونه
على البغل، يبقى البغل شأهرا كامل وهو حههامله، حههتى



إذا وصههل إلههى بيشههاور، تكههون رجلههه قههد بههدأ فيههها
الغرغرينههة، وإذا كههانت الصههابات باطنيههة يمههوت علههى

الطريق.
قالوا لهههم: نعمههل لكههم مستشههفيات، قههالوا: ل يمكههن،
بحثوا مع المؤسإسات السإلمية، محاولت... يا جماعههة،
دعونا ننفذ من خإللكم مشاريع، أنتم مسلمون ويقبلكم
الفغههان، والفغههان ل يقبلههون أصههحاب العيههون الههزرق
والسإهههنان الفهههرق والشهههعر الشأهههقر، فهههأنتم نفهههذوا
المشههاريع، نحههن ننفههذ المشههاريع مههن خإللكههم، ونحههن
نتكفههل بههالموال، مئههة مليههون دولر، قههالوا: ل يمكههن،
أخإيههرا  عنههدما أفلسههوا (المريكههان) دخإلههوا مههن خإلل
مرضى النفوس، من خإلل بعض الناس الذين يتههاجرون

بالجهاد، عملوا بعض المراكز... تعليمية وصحية.
أمههها فهههى وسإهههط الجبههههات ذات الثقهههل فهههي داخإهههل

 في المئه من85أفغانستان، هؤلء الربعه لهم حوالي 
الجهاد في داخإهل أفغانسهتان، مها أسإههتطاعوا، طيههب...
التعليم عرضوا عليهم، قالوا: ل يمكههن أن نسههمح لكههم،
بحثههوا عههن رؤسإههاء المنظمههات السإههلمية فههي العههالم،
توسإههطوا عنهههد هههؤلء ذوي العقههول الخشههبية حهههتى
يقتنعوا، أولدهههم ضهائعون فهي الشههوارع، قهال: أنها ل
أتوسإط، وأخإيرا  صاح رئيس البعثه المريكية التعليميههة
قال: من يعذرني فههي هههؤلء القههوما المجههانين، سإههتين
مليونا أسإتصههدرناها مههن بيههن أنيههاب السإههد مههن داخإههل
الخزينة المريكية، مضى عليها عشههرة أشأهههر، سإههترجع
بعههد شأهههرين إلههى داخإههل الخزينههة المريكيههة، وهههم
رافضون أن يتعاونوا معنا حههتى ننشههيء لهههم مههدارس،
رفضههوا، لكههن أيضهها دخإلههوا وعملههوا بعههض المههدارس،
وأبشههركم حيثمهها يوجههد عربههي فههي داخإههل أفغانسههتان
ينتهي عمل الغرب والمريكان، عملهوا بعهض المهدارس
في منطقة كنههر، عههددها سإههبع مههدارس إبتدائيههة، ثههالث
ابتدائي، بعضها خإامس إبتدائي، كلفتها مههائه وعشههرين
ألف ريال، سإههبع مههدارس بمجههرد مهها ابتههدأت المههدارس
رب الطلب مهن رب، ه رف عليهها الخإهوة الع التي يش
مدارس المريكههان والسههويدين وانضههموا إلههى مههدارس
العرب، وأغلق المريكان مدارسإهم ورجعوا سإالمين، أو

غير سإالمين الله أعلم.



في مزار شأريف- في بلخ- يعنههي وصههل الخإههوة العهرب
قبل ثلث سإههنوات، فعنههدما وصههلوا وجههدوا طاقمها مههن
فرنسا مكون من تسههعة فرنسههيين، أنشههأوا مستشههفى

حديثا، ومضى عليه أربع سإنوات وهم في الجبهات.
أنا في الحقيقة أقههف مههذهول أمههاما صههبر هههؤلء علههى
ضللهم وكفرهم، وأقف مذهول  عندما أقارن بصههفحة
المسلمين التي تدمي القلب وهههم يريههدون أن يههدخإلوا
الجنههة، ول طههبيب عربههي حههتى ذلههك الههوقت دخإههل
أفغانسههتان، وحههتى الن مهها اسإههتطعنا فههي خإلل ثلث
سإنوات أن نهدخإل إلى أفغانستان أكثر من أربعة أطباء،
قهههال لههههم الشهههباب العهههرب: أنتهههم كيهههف تسهههمحون
للفرنسههيات والفرنسههيين أن يعيشههوا بينكههم ويفسههدوا
أخإلقكههم، قههالوا: أرسإههلوا لنهها طبيبهها عربيهها وهههؤلء
نطردهم، أمهها أنتههم، ل تنفعههون ول تسههمحون لحههد أن
ينفعنا!! التبشير!! فاهمين تبشههير!! تنصههير!! فههاهمين
تنصير!! لكههن، أيههن أنتههم، هههؤلء كفههار، وأربههع سإههنوات
مضى عليهم.. أين العرب؟ أين أحفاد رسإول الله صلى
الله عليه وسإلم؟ نعم هم يسمون العرب أحفاد رسإههول
الله صلى الله عليه وسإلم، فعل رجع الخإوة قالوا نريههد
طبيبا عربيا، أرسإلنا لهم طبيهها عربيهها مههن ليبيهها، اسإههمه
الدكتور صالح طبيبا عاما جههزاه اللههه خإيههرا، وصههل بلههخ،
بمجههرد أن وصههل بلهههخ، أمههر القائهههد العههاما الطههاقم
الفرنسههي أن يغههادر بلههخ، قههالوا لههه نأخإههذ كههل أدوات
المستشفى، قال خإههذوها، وبههدأ الههدكتور صهالح بقصههة،
الله عزوجل أكرمه بها، كان أحد المجاهدين قههد أصههيب
بعمههوده الفقههري بشههظية، وشأههل شأههلل نصههفيا، جههاءوا
بالفرنسههيين وعرضههوا عليهههم هههذا المجاهههد، فقههالوا:-
أسإههتغفر اللههه.. أسإههتغفر اللههه... وتعههالى اللههه عمهها

يشركون- لو جاء رب العالمين... كذا.
فعنههدما وصههل الههدكتور صههالح عرضههوا عليههه هههذا، أحههد
الطباء قههال لههي، هههذا مسههتحيل أن يشههفى طبيهها مههن
الناحيههة العقليههة، ل يمكههن أن يشههفى، فقههال لهههم:
بسيطة إن شأاء الله ربنا يعافية، قال: حتى أرفع همته،
ل يتحههرك، شأههلل نصههفي، قههال: وبههدأ الههدكتور صههالح
يعالجه، خإلل شأهر عافاه الله، عاد إلى الجبهة وانتشههر
في المنطقة كلها: رجههل يعالههج مهها ل يمكههن أن يعالههج،
وصل عربي، هذا ولي مهن أوليهاء اللهه الصهالحين، مهن



أراد أن يشههفي ابنههه فليرسإههله إليههه، بههإذن اللههه، وفعل
الح حهل محهل الطهاقم، وقهاما بهه... داعيهة، الدكتور ص
مربيا، طبيبا، قواما، صواما، فتعلق أهههل المنطقههة بههه،
حتى... الفغان عيب كبير عندهم أن يزوجوا فههي مثههل
هذه الظروف رجل عربيا، حتى ل يعيروهم أنهههم بههاعوا
بناتهم للغنياء في أياما الفقر إل الدكتور صالح عرضوا

عليه بناتهم ليزوجوه. 
المهم... الضههجة العلميههة هههذه الههتي تريههد أن تزلههزل
العقيدة اليمان بالله والتوكل عليه الههتي بناههها الجهههاد
الفغهههان مهههن خإلل ههههذه اللما والعهههذاب، مهههن خإلل
التضههحيات، مههن خإلل الجمههاجم والشأههلء، يريههدون أن
يهزوها، عز عليهم أن الشباب تعود إليهههم الثقههة بههالله
عزوجل، عز عليهم أن تسقط الهالة الكبرى مههن حههول
روسإيا، لنها إن سإههقطت مههن حههول روسإههيا، سإتسههقط
من حول أمريكا، لن معظم الفغان تقول لهم: روسإيا
العظمى، سإيبتسم الواحد منهم، أين روسإيا العظمههى؟
المهزومة أمامنا في الميدان، روسإيا الن قزمة أمامنا.

 
محاولت يائسة

نعم، غورباتشوف في أول هذا الصيف جمههع الجنههرلت
الروس، قال لهم: أريد أن أنسههحب مههن أفغانسههتان إذا
قبلوا على شأروط، قال الجنرالت الروس: إن أخإرجتنا
من أفغانستان بهذه الطريقة المهينة الذليلة لههن نعههود
بيدك تلك العصا السحرية التي تهزههها فههي وجههه حلههف
الطلسي، وفي وجه الغرب، اتركنا حتى ننهههي الجهههاد
الفغههاني، قههال: كههم تريههدون فرصههة؟ قههالوا: خإمسههة
أشأهههر، مههن شأهههر مههايو إلههى شأهههر أكتههوبر، نغلههق لههك
الحدود، نخنق الجهاد الفغاني، قال: لكههم ذلههك، أطلههق
أيههديهم، سإههلطة ومههال وعههدة، هجمههوا.. هجمههوا دفعههة
واحدة على قنههدهار، ننجرهههار، بكتيهها بأعههداد وبثقههل ل
نظير له، كنت أحد شأهود معركة بكتيا، ابتدأت المعركههة
فههي سإههت وعشههرين مههن رمضههان، صههدقوا يهها إخإههوة،
أهوالها تذكر بأهوال يوما القيامة، ثلث فرق كل فرقههة
ثلثة ألوية، كل لواء ثلث كتائب، تقدمت فرقههة غزنههي،
فرقة جرديز، فرقة كابل، هذا من الشيوعيين الفغههان،
خإمههس كتههائب روسإههية، بالضههافة إليههها كتيبههة خإاصههة



إسإمها (سإبت ناز) تباهي بها روسإيا السههاز البريطههاني
والمارنيز المريكي.

كان من خإطتهم ابتداء : أن يحتلوا قاعدة فيها العههرب،
فيههها أربعههة وعشههرون شأههابا عربيهها، اسإههمها مأسإههدة
النصار، نحن سإميناها مأسإدة النصار، ونحن نردد وراء

حسان رضي الله عنه: 
مهن سإره ضربها يمعمع بعضهه 

بعضها كمعمعهة البهاء المحهرق 
فليأت مأسإدة تسهن سإيهوفها 

بين المهزد  وبيهن جرح الخنهدق  
فهههي مأسإههدة (أي محههل السإههود)، ونحههن أنصههار لهههذا

الشعب المجاهد، فهي مأسإدة النصار.
أربعة وعشرون شأهابا، تقههدما الكمانههدوز الروسإههي، مهن
عادة روسإيا عندما تهجم على أي منطقة، أول: تضههرب
بالطائرات، ثانيا: تضرب بصههواريخ أرض أرض، راجمههات
الصواريخ، ثالثهها تتقههدما الههدبابات، أول: يتقههدما المشههاة
أماما الدبابات يحلون اللغاما، يفكون اللغاما، ثم تتقههدما
الدبابات، تتقههدما الههدبابات الههتي تحمههل الفغههان، حههتى
يراق الدما الفغاني الذي ل قيمة له، أماما الههدما الزرق
النبيههل الشههريف، دما الشأههراف الههروس، فههي هههذه
المعركههة تغيههرت الخطههة، أول مهها تقههدما الكمانههدوز
الروسإي لينهوا المأسإدة، ثم بعد ذلك يخترقون صفوف

المجاهدين، ويصلون إلى الحدود ويغلقوها.
الله عزوجههل قههدر فههي ذلههك الههوقت أن الشههيخ سإههياف
موجود في أرض المعركههة، فكههان الشههيخ سإههياف يقههود
المعركههة، وعنههدما اشأههتدت الحههداث، أرسإههلت رسإههالة
لحكمتيار ولرباني، قلت لهم: لبد أن تحضروا إلى أرض
المعركة فجاء رباني وحكمتيار، ورجع الشيخ رباني كان
عنده أشأغال، وبقي حكمتيار إلى نهاية المعركة، تقههدما
الكماندوز الروسإي، الكماندوز الروسإي هذا يحمل على
كتفه الواحد منهم ; يحمل حقيبة اسإمها حقيبة القامة
الدائمة سإتون كيلو غراما، فيها كل شأيء، يحملها كههأنه

يحمل كأس ماء في يده..

جسم البغال.. وأحلما العصافير 
والواحههد منهههم يتسههلق الجبههال ول شأههيء، فتقههدموا
مسههتهترين واضههعين أسإههلحتهم علههى أكتههافهم، وإذا



بسههبعة مههن الشههباب يواجهههونهم، سإههبعة صههغار، عمههر
الواحد منهم عشرون سإنة واثنههان وعشههرون سإههنة، مهها
تخرجوا من أي كليههة، أي كليههة عسههكرية، أي أكاديميههة،
كان يتدرب الواحد منهم أسإبوعين كيههف يفههك السههلح،
وكيههف يركبههه، وكيههف يطلههق النههار، واجهههوهم، قتلههوا
بعضهههم، هههرب البههاقي، رجههع الكمانههدوز مههرة أخإههرى،
وتقههدموا للمأسإههدة، فههي هههذه المههرة الشههباب العههرب
عملوا كماندوز على الكماندوز، صاعقة على الصههاعقة،
التفههوا وراء الههروس، ونزلههوا بهههم، كههان بينهههم فههي
المعركههة ثلثههة أمتههار... ثلث أمتههار هكههذا، والطلقههة
للباديء، كل واحد مختبيء وراء شأجرة، أي واحههد يطههل
برأسإه يقتل، واحد من هذه البلد من المنطقة الشرقية
حامل سإتكة (دكتريوف) سإتكة يعني يطلق مائة طلقههة،
خإزان يسع مائة طلقة، ضغط... وكان المر أل يضههرب،
لكن عندما فوجيء أمههامه- دون أن يههدري- ضههغط علههى
الههدكتريوف، وأخإههرج الههدكتريوف سإههتا وتسههعين طلقههة
دفعة واحدة، هذا أتوماتيههك، وإذا بسههتة مههن الكمانههدوز
الروسإههي يسههقطون، نحههن عجبنهها كيههف يتههم هههذا؟ لن
الكماندوز الروسإي يحمل كههل واحههد منهههم درعهها علههى
صههدره ل يخههترق بالرصههاص، كيههف قتلههوا؟ أبضههغطة

عشوائية؟ دفعة واحدة!! هذا تفسير: 
 فلم تقتلوهم ولكن اللههه قتلهههم ومهها رميههت إذ رميههت

ولكن الله رمى  
)17(النفال: 

هرب الهروس وتركههوا وراءهههم قتلهههم، هجههم الشههباب
العرب وصاروا يجمعون الغنهائم، الغنهائم هههي كلكههوف
(كلكوف سإلح الضباط الروس)، والذي يحمل كلكوفهها
كههأنه ليههس ماشأههيا علههى الرض!! نعههم كلكههوف، وهههذا

الكلكوف غنيمة.
 الروس ما يئسوا، تقدموا مرة ثالثة قوبلوا، مرة رابعههة
قوبلوا، المرة الخامسة قدموا واحدا من كبار المليشههيا
أماما المليشيا الفغان، تصدى له واحد من اليمهن وزنهه
حههوالي خإمسههين كيلوغرامهها... طلقههتين... ثلثههة فههي
صدره، أسإههقطه، هههرب الههروس، عنههدما هزمههوا خإمههس
مههرات كسههرت شأههوكتهم، والشههباب- أرجههو اللههه أن
يحفظهم.. أرجو الله أن يبارك فيهم.. أرجو الله، والله

يا إخإوان.. 



 إذ جاءوكم من فههوقكم ومههن أسإههفل منكههم وإذ زاغههت
البصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بههالله الظنونهها

هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزال شأديدا  
)11-10(الحزاب: 

يعني شأباب الواحد منهم عمره عشرون سإههنة، وتسههعة
عشر عاما، ولكن النسان يصغر أمامهم، عمالقة، والله

الجبال تهتز وتميد تحت أقدامنا. 

قصص واحداث...
)2قصة الجهاد الفغاني (

عدة طائرات تقصههف.. القذيفههة وزنههها كههم؟ أنهها رأيههت
النبع خإارجا من أثر إحدى القذائف. 

قصص ل تنسى
حقا كان أثقل شأههيء علههى النفههس أن يخههرج النسههان
لقضاء حاجته، كنت أنا والشيخ سإياف والشيخ تميم في
النفق، كههان الشههيخ سإههياف يههدير المعركههة، كههان أثقههل
شأيء علينا أن يخرج أحههدنا لقضههاء الحاجههة، ليههس لنههه
يموت أو يستشهد، بل لنه سإيلقى شأهادته فههي قضههاء
الحاجة، يعني: الواحد يستحي أن يذكر على نفسه هذا،
فكنا ندعو الله أن ل نلقاه على هذا الحال، ومائههة مههرة
الواحد يخرج لقضاء الحاجة إل وهو يظن أنههه لههن يعههود
مرة أخإرى. يحدث الواحد جاره: كيف حالك؟ ل يستطيع
جههاره أن يههرد عليههه لن القذيفههة تفصههل الكلما، سإههت
وعشرون راجمة صواريخ... هكذا بضغطة واحدة ينطلق
واحد وأربعون صاروخإا من راجمة صواريخ، تصور عندما
تطلق سإت وعشرون راجمة، وكل راجمههة تطلههق دفعههة

واحدة، واحدا وأربعين صاروخ.
أطلقوا علينا أكههثر مههن خإمسههة وسإههبعين ألههف صههاروخ
أرض أرض، الدنيا كلها حمم تلقى من السماء، براكيههن

تتفجر من الرض، فاسإتمرت المعركة بهذا الشكل.
موقف هزني كثيرا ، أسإامة بن محمههد بههن لدن - أرجههو
الله أن يبههارك فهي هههذا الشههاب وأن يحفظههه - ضههغطه
منخفض، مريض، ل يأكل، يحمل فههي جيبههه هههذا ملحهها،
وفي جيبه الثاني يحمل تنكة مههاء (مطههرة ميههه)، يههذوب



الملح ويشرب ليرفع ضههغطه، حههتى يسههتطيع أن يظههل
واقفا.

الشيخ تميم وزنه مائة وثلثين كيلو غراما، مائه وثلثين
كيلو غههراما!! قاعههد تحههت الشههجرة يقههرأ القههرآن، فههي
الثلثين مههن رمضههان، القههذائف تتنههاثر حههوله، مههن هنهها
الشظية، ومن هنا الرصاصة، من أماما أنفه، مههن جههانب
أذنه، الشجرة تتحطم وتنزل عليه، يهها شأههيخ تميههم: إتههق
الله واخإتبيء!! أريد الشهادة في الثلثين من رمضههان،
آخإر يههوما مههن رمضههان أريههد الشهههادة فيههه، قههرأ الجههزء
الول، الجهههزء الثهههاني، الجهههزء الثهههالث مهههن القهههرآن،
القذائف... قذائف الطائرات تنزل، والنههاس يصههرخإون:
يا شأيخ تميههم إتههق اللههه اخإتههبيء!!، أريههد الشهههادة فههي
الثلثين من رمضههان، قههرأ سإههبعة أجههزاء، أربههع سإههاعات
وهو يقههرأ علههى هههذه الحالههة، سإههاق الشههجرة تقشههرت
كلها، الشجرة تتقشر، أغصانها نزلت، ولم يصب بههأذى،

وهو يبحث عن الشهادة ولكن: 
(وما كان لنفس أن تموت إل باذن الله كتابا  مؤجل).

)145(آل عمران: 
الخ أسإههامة بههن لدن... سإههبحان اللههه!! ربنهها يحفظههه،
ويبههارك فيههه، هههذا أمههة فههي رجههل فعل ، خإههاف علههى
الشباب، قالوا: ننسحب قليل  إلى الوراء حتى ل تبيههدنا
الطائرات، إرجع يا شأيخ تميم!! وإذا بالشيخ تميم يصيح
ويبكي ويشد بشعره، ظن الخإوة أنه جههن، لههن أنسههحب
وأتهههرك المأسإهههدة، فهههذكروه بهههالله، وبهههأمر الميهههر...
ر... الخإههوة - مها اظهن واحههد فانسحب، ليلة عيههد الفط
منهم نهاما أو اسإهتراح - يبكهون، كيهف نهترك مواقعنها؟!
أربههع وعشههرون شأههابا يمكههن أن يبههادوا... بالقههذائف،
بالطائرات، بالهاون، يبكون، ظلوا يضغطون علينا طيلة
الليل، حتى سإههمحنا لهههم أن يرجعههوا فههي الصههباح إلههى

المأسإدة، والله حفظهم، وحفظ بهم هذا المكان. 
وسإياف - جههزاه اللههه خإيههرا  - فههي هههذه الواقعههة يعنههي
وقف موقف الرجال، وثبت ثبات الجبال، قال: يا شأههيخ
عبد الله هذه الدبابات الههتى أمامنهها والسإههاطيل البريههة
والجويههة، نحههن نقابلههها بأسإههطول، وأسإههطولنا أربههع
سإيارات (بيك آب تويوتا)، وإذا أرسإههلنا سإههيارة للخههبز ل
نجد سإههيارة لنقههل الجرحههى، وإذا أرسإههلنا سإههيارة فيههها
قذائف ل نجد سإيارة لنقل الماء، طبعا ، والناس يتبههادر



لذهنهم تلك السيارات التي تتحطم فى التفحيطات، أو
علههى أثههر المباريههات، فههالمهم اسإههتمرت المعركههة إلههى
السابع عشر من شأوال، إنهزما الروس، وجاءت القمار
الصناعية المريكية بالرقاما، أرسإلت للسفير المريكي
فههى إسإههلما آبههاد، وأعلههن للصههحفيين عههن تههدمير مههائه
واثنين وعشرين دبابههة وآليههة للههروس، وإسإههقاط تسههع
طائرات، وقتههل ألههف وخإمسههمائة، وأمهها الجرحههى فخههذ
عنهم صورة، أنه وصل مستشفى كابل (علي آباد) فههي
يوما واحد مهن المعركهة مائهة وسإههبعون جريحها  مقابهل
خإمسة وخإمسين شأهيدا، تقريبا  ثلثة عشههر منهههم مههن
العرب، هههؤلء العههرب سإههبعة منهههم دمههاؤهم كالمسههك،
تنفح مسكا ، نور الحق المغربههي، أبههو خإالههد الجزائههري،
سإههبع الليههل اليمنههي، حههتى الن يخههرج مههن قههبر أحمههد
الخزامههي مههن المنطقههة الشههرقية النههور، قههبر بشههير

المصري يخرج منه النور حتى الن.
فقههدنا عبههد اللههه المصههري فههى الول مههن شأههوال -
اسإتشهههد فههى الول مههن شأههوال - وفقههدنا جثتههه أثنههاء
المعركة التى احتههدمت بيههن الكومانههدوز وبيههن الخإههوة،
وجدنا جثته فى الثاني من ذي القعدة، ل زال دمه لزجا
، ولزال يتثنى كالنائم، لم يتغير منه شأيء إل كما قههال
جابر: ؛فوجدته كيههوما دفنتههه إل هنيههة فههي طههرف أنفههه
وأطههراف فمههه قههد تغيههرت«ا بينمهها الشههيوعيون تنتفههخ
جثثهم خإلل سإاعات، وفى اليوما التالى يسههيل الصههديد
والقيح من أنوفهم وأفههواههم، وبعههد يههومين ينتفخههون
كثيرا  وينفجرون، والدود يخرج مههن كههل مكههان ؛ شأهههر

كامل، شأهر ويوما كما هو، ويتثنى كالنائم.
أبهو حفهص الردنهي ؛ عنهدما سإهقط هجهم عليهه شأهاكر
الزنههداني وأبههو معههاذ اليمنههي، شأههاكر أخإههو الشههيخ عبههد
المجيد هجم عليه، قال: عندما هجمت عليه وجدت ترابا
أبيضا على وجهه كالبودره، فجئت أمسههحه واذا بههوجهه
قد اسإتنار كالبدر، ليس على وجهههه أي تههراب أبيههض، ل
زال الفغان يشهدون على أن النور يخرج مههن المكههان

الذي اسإتشهد فيه أبو حفص. 
قبل شأهههر اسإتشهههد هشههاما بههن الههدكتور عبههد الوهههاب
الديلمي أسإههتاذ فههي جامعههة صههنعاء، وزكريهها أبههو هنههود
(فلسطيني)، دفناهما فهي مكهان فهي المأسإههدة اسإهمه
اليرموك، قبل أربعة عشههر يومهها  تقريبهها  يشهههد أربعههة



من الخإوة العرب ؛ أننا أثناء الحراسإة وجدنا النور يخرج
من قبههورهم إلههى السههماء، ثههم يعههود اليههها... شأههباب!!
طبعا  هناك بعض الناس يناقشون فى هذه القضههايا، ل
نقف عندهم، أقههل مههن أن نههرد عليهههم، واللههه يعنههي ل
نقف، أنا ل ألومهم لنهم بعيدون عن هذه القضههايا، إن
أي شأاب عربي حضر عندنا - هذا يهههز رأسإههه لنههه كههان
عندنا - وكثيرا  من الخإوة الحاضرين هنهها، وممههن كههان
عندنا هذه القضايا أصههبحت مسههلمات ليشههك فيههها ول

يجادل فيها. 
يقسم لي نظر محمد قائد تشمكني مع قادته ؛ أن عبههد
الله الغامدي ل زال التكبير بعد اسإتشهاده بسنة ونصف

إلى سإنتين ل زال التكبير يخرج من قبره.
سإعد الرشأود من الرياض وعبد الوهاب الغامدي، ل زال
النههور كههل يههوما اثنيههن وكههل يههوما خإميههس يخههرج مههن
قبريهما، نحههن شأههاهدنا هههذه القضههية ؛ أن النههور غالبهها
يخرج يوما الثنين والخميس؛ اليههاما الههتي يصههوما فيههها

الشباب، هذه قصص العرب.
أما قصص الفغان فحدث عنها ول حرج، الههذين تحههترق
ثيابهم ول يجرحون، لكن مرة حصلت معههه فههي حيههاته،
ليس طيلة حياته ل يجرح، هههو نفسههه حصههلت معههه أنههه
احترقت ثيابه ولم يجرح وبعههدها بشهههر شأهههرين قتههل،
لكن مرة واحدة يحدث الله عز وجل علههى يههده الكرامههة

حتى ي ثب ته على الطريق ويؤنسه. 
المهههم... فههي قنههدهار - خإلصههنا معركههة بكتيهها - ألقههت
الطهههائرات قنابهههل الغهههاز السهههاما، ظهههن الهههروس أن
المجاهدين قد تخدروا أو ماتوا، فتقدما جنودهم ظههانين
أنهم سإيأخإذونهم أسإههرى أو يجههدونهم ميههتين، اللههه عهز
وجل نزل المطر مباشأرة بعد نزول الغاز، ول يزيل أثههر
الغاز الساما ال المطر، والمطر نزل فههي الصههيف، فههي
صحراء قندهار فغسل الثار، عندما تقدما الشيوعيون ؛
نهض إليهههم المجاهههدون ووثبههوا عليهههم وأخإههذوا دفعههة
واحههدة ألفيههن وسإههتمائه أسإههرى، وأخإههذوا ألبسههتهم
ولبسوها، وحلقوا لحاهم، وتقدموا للروس المتههأخإرين،
وظن الروس أن جنودهم قد طهروا مواقع المجاهههدين
وعادوا، فدخإل المجاهدون بردا  وسإلما، وقتلوا قسههما
مههن الههروس وهههزما البههاقون، اسإههتمرت المعركههة فههي
قنهدهار خإمسهين يومهها، سإهقط فيهها اثنتههان وعشهرون



طائرة، وأما الههدبابات وعههدد القتلههى ل أملههك حصههرهم
الن. 

ننجرهههههار ؛ احتلههههوا قواعههههد المجاهههههدين، وتراجههههع
المجاهدون، ثم بنى الروس ثماني قواعد جديههدة، وكههر
عليههههم المجاههههدون، وافتتحهههوا القديمهههة والجديهههدة،

وغنموا ما فيهما. 
بعههد هههذه المعههارك الههتي علههى الحههدود كسههرت شأههوكة
الههروس، وبههدأت الضههغوطات السياسإههية مههرة أخإههرى،
وعههرف الجنههرلت أنهههم لههن يسههتطيعوا إغلق الحههدود،
وأنهم يواجهون قوة ل يستطيعون حيالها نزال، وأنهههم
يواجهون بشرا  لكنهم ليسوا كالبشر، يعني والله حههتى
أن بعضهههم كههان يظههن أن الفغههان ل يموتههون، نعههم...
حدثني أرسإلن قال: ضههربوا مههرة موقعهها مههن مواقعنهها
بالطائرات، وبعد أن ضربوه وسإههحقوه اتصههلوا بههالمركز
القريههب الشههيوعي، قههالوا: تقههدموا واسإههتلموا مركههز
المجاهدين، قالوا لهم: ماذا؟ قههالوا: لقههد دفنههاهم فههي
الههتراب، مههاتوا كلهههم، قههالوا: ل... هههؤلء الفغههان ل
يموتههون، شأههياطين نزلههوا تحههت الرض، قههالوا لهههم:
تقدموا نحن أزلنهها قواعههدهم، قههالوا: سإههترون، تقههدمت
الههدبابات، يقههول أرسإههلن: فقمنهها لهههم وضههربنا بعههض
الدبابات وأحرقناها، وهههرب البههاقون، رجعههت الههدبابات
وقههالت للطههائرات: مهها قلنهها لكههم الفغههان شأههياطين

يختبأون تحت الرض، ل تصيبونهم.؟! 
غوربتشوف ؛ ركز على الضغوط السياسإية في الفههترة
الخإيرة، وكان يريد طرفا ثالثا، يا جماعه ابحثوا لنا عههن
طرف ثالث، رفض المجاهدون، حركوا الشيوعيين فههي
داخإل باكستان وحزب الشعب - حزب بوتو، بنههت بوتههو،
جههاءوا بههها هههذه، بنظيههر، يعنههي: ل نظيههر لههها، ل فههي
الفجور ول في الفسق، بنظير يعنههي: ل نظيههر - وهههذه
بنت ضائعة ضههياعا عجيبهها، صههاحبها يهههودي فههي لنههدن،
وتعطي محاضرات في الجنس، في معهد للجنههس فههي

لندن.
المهم... المصيبة ليست هنهها ؛ هههي بنههت ضههائعة، لكههن
المصيبة تجد العلمهاء فههي باكسههتان معههها، تجهد أحزابهها
إسإهلمية - إسإههمها إسإههلمية نعههم - ل يقهف ضهد بنظيهر
داخإههل باكسههتان علنهها إل الجماعههة السإههلمية ؛ جماعههة
السإههتاذ المههودودي رحمههه اللههه، والبقيههة كههثير منهههم



واقفههون معههها، رئيههس جمعيههة علمههاء إسإههلما، رئيههس
جمعيههة علمههاء باكسههتان، نعههم... نعههم، وتجههد الغههرب
يحركونها ويلوحون لضياء الحق، يا ضههياء الحههق إمهها أن
تحلها سإياسإيا أو نرجع هذه البنههت وتهزمههك مههرة ثانيههة
بدل من أبيها، مائههة صههحفي يطوفههون العههالم، ويههأتون
إلى باكستان، وما فههي حههائط ول بههاب إل عليههه صههورة
بنظير. مئات... آلف السيارات تخرج لسإتقبالها - هههذه
البنههت الضههائعة - يخههرج الشههعب الباكسههتاني يصههفق

وراءها، ل حول ول قوة إل بالله.
وللسإف والله، أن كثيرا - نتكلههم بهههذا بههه بمههرارة - أن
كههثيرا مههن الشههعب الباكسههتاني ل يههدري عههن القضههية

الفغانية، ل يدري. 
والله مرة... كنت جالسا  أنا وسإياف، وواحههد مههن هههذه
البلههد، وإذا بشههيخ مههن المشههايخ مههن رجههالت الحههديث،
فجاء وسإلم علينا وجلس معنا، فسههأل سإههياف قههال:مهها
اسإمك؟ -ل يعرف سإيافا، وهو يعيش في بيشاور، وهذا
الرجل تاجر بجانب بيشاور - باراجينار، قال لسياف: ما
اسإمك؟ فسياف قال: اسإمي سإههياف -لههو انتهههى المههر
إلى هذا الحد بسيطة - قال ما شأغلك ؟ فالخ الذي مههن
البلد قههال: قههل لههه أنهها سإههواق تكسههي، أشأههتغل سإههواق
ي ي واد والقضهيه الفغانيهة ف لسياف، يعني كهأنهم ف

واد آخإر. 
كههثير منهههم... نعههم بعههض الشههباب الههذين خإرجههوا مههن
باكستان أقل بكثير مههن الشههباب العههرب الههذين وفههدوا
إلى أفغانستان، مائه مليون ما نفر منهم مائة، من كل
مليون مهها نفههر واحههد، قلههت: لمههاذا تعيشههون؟ القفههزة
القادمهههة علهههى رؤوسإهههكم!! الشهههيوعية قادمهههة، فهههي
بلوشأستان الحههزب الشههيوعي وهههو منظمههة الشههيوعية

) يعني المنظمة البلوشأية الطلبية، فيB.S.Oالطلبية (
ذكريات دخإههول روسإههيا أو النقلب الشههيوعي لههتراقي،
ينزلون علم الباكستان عن مؤسإسات الدولة، ويرفعون
أعلمهههم الحمههراء الروسإههية، أيههاما يحتفلههون بههذكريات

دخإول روسإيا إلى أفغانستان. 
وتكتههب الصههحف ؛ يهها باكسههتان إفتحههي الطريههق أمههاما
الروس حتى يصلوا إلههى الميههاه الدافئههة، هههذه منطقههة
بلوشأستان، وهي المنطقة الوحيههدة الههتى تفصههل بيههن
قندهار والخليج، يومان، والدبابات تكون فههي الخليههج...



الههدبابات الروسإههية، يومههان تكههون فههي الخليههج يومههان
فقط!!، فإذا لم ننتبه القفزة الخإرى على رؤوسإههنا، ل
يوجد شأههيء، منطقههة بلوشأسههتان مفتوحههة، بههاقي سإههد
أخإيههر أمههاما روسإههيا وهههو السههد الفغههاني الههذي بنههى

بالجماجم والدماء.

انتبهوا
ولذلك... دافعههوا عههن أعراضههكم أنتههم، إذا دافعتههم عههن
أفغانسههتان ل تههدافعون عههن أفغانسههتان، دافعههوا عههن
أنفسكم، دافعوا عن بلدكم، دافعوا عن أعراضكم حتي
ل تفتحههوا عيههونكم واذا بههالجنود الحمههر يجثمههون علههى

صدوركم، انتبهوا... القضية خإطيرة جدا . 
شأيندند قاعدة روسإية كبيرة، الطائرات إلى الخليج ربههع

) تحمل دبابتين و تنزلهما في الخليههج، ربههعC.30سإاعة (
سإاعة... خإمسة عشر دقيقه، فههالمر خإطيههر!! فههادفعوا
ثمن البيبسي كههول للمجاهههدين الفغههان، صههوموا يومهها
في السإبوع عن البيبسي كههول، ويومهها عههن البرتقههال،
سإههتجدون أنكههم وفرتههم الكههثير، وزوروا أفغانسههتان،
زوروا، سإتجدون أن القضية خإطيرة جدا ، فههإن دافعتههم
عهههن أفغانسهههتان أولهههى، فهههإن ذههههب شأهههبابكم الهههى
أفغانسههتان، ل تخههافون منهههم، وأجهههزه المههن يعنههي
خإائفة؟ ل ل.. هؤلء حصنكم الحصين، وركنكم الركيههن،
إذا ذهبوا إلى أفغانستان لتقهديم أرواحهههم فهي سإههبيل
الله دفاعا عن أفغانستان، هل يضنون بهذه الرواح، أو
يبخلون بهذه الدماء دفاعا  عن الحرمين؟ ل واللههه، فيهها
أجهزة المن اطمئنوا، أنا أطمئنكههم، إذا أصههابكم شأههيء
منهم أنا أتكفل لكم، والله ما ينفعكم في أياما الشدائد
إل الشباب، إل هؤلء الشباب، والله أعلههم ههل أصهحاب
النجوما والتاجات ينفعونكم أو ل ينفعون؟ الله أعلم! ل
ينفعكهههم إل ههههؤلء البطهههال الهههذين ربهههوا رجهههولتهم
وإيمانهم وصههدرهم علههى ذرى الجبههال، وهههم يعرضههون
أرواحهههم صههباح مسههاء ليتسههلمها ؛ يعرضههونها علههى
خإههالقهم ليتسههلمها، فل تشههددوا عليهههم رحمكههم اللههه
اطمأنوا.. والعداء يقرعون أبوابكم من كههل جهههة مههاذا
أعهددتم لههم؟ مهاذا أعهددتم لحمايهة الجزيهرة العربيهة؟
هؤلء الشباب اتركههوهم، أتركههوهم ليتحولههوا أسإههودا، ل
تبقوهم كالقرود يقلههدون كههل ضههب   (حههتى لههو دخإلههوا



جحر ضب لدخإلتموه)، ؛وبدل ما يروح الى بانكوك خإليههه
يروح الى أفغانسههتان«ا، ومثلمهها قههال أحههد المسههؤولين
فههي هههذه البلههد، كمهها حههدثني بعههض الشههباب، راحههوا
واشأتكوا - آباؤهم - قالوا : - طال عمرك واللههه أولدنهها
يأخإذهم المطاوعة الههى أفغانسههتان يههذب حههوهم، قههال
لهم: روحوا، أولدكههم يههذهبون ليموتههوا فههي بههانكوك ل
تسههألون عنهههم، أمهها أولدكههم الههذين يههذهبون إلههى
أفغانستان، من أشأرف لكم، (أقلبوا وجوهكم، مهها بههدي

أشأوفكم).

الجهاد فرض عين كغيره من الفرائض 
بعض الناس في العالم العربي، بعض المشايخ ل زالههوا
يقلبون الصفحات ؛ فرض عيههن أما فههرض كفايههة، مههتى
يصبح فرض عين؟ والله إن لم يكن الجهههاد الن فههرض
عين فلن يصبح فرض عين أبدا  إلى يوما القيامههة، هههذا
متفق عليه يا إخإههوان، قاعههدة متفههق عليههها بيههن جميههع
المفسهههرين والصهههوليين والمحهههدثين والفقههههاء: إذا
وطيء الكفار شأبرا من أراضي المسلمين أصبح الجهاد
فرض عين على كل مسلم، حتى تخرج المرأة دون إذن
زوجها، والعبد دون إذن سإيده، والمدين دون إذن دائنه،
والولد دون إذن والده، فإن لم يكف أهل هذا القطر أو
تكاسإلوا أو قصروا لم يكفوا ؛ توسإع فههرض العيههن الههى
من يليهم، وثم وثههم إلههى أن يعههم فههرض العيههن الرض
كلها، فرض عين ل يسعهم تركه كالصلة والصوما، هذه

اتفق عليها كل الفقهاء والمحدثين والمفسرين. 
ثم يا إخإوة أنا أظن أن أي عالم صادق، يعرف ما نعرفه
عن الجهاد، ل يمكن إل أن يفتي أنه فرض عيههن ؛ لكههن
ل يعرفون الصههورة، علههى الههرأس والعيههن، قههد يكونههوا
أسإاتذتنا وشأيوخإنا ومن خإيار أهل الرض، لكن الصههورة
غير واضحة، وكما يقول شأيخ السإلما ابن تيمية يقول:
وأمور الجهاد يعتبر فيها برأي أهل الدين الصحيح الذين
يعلمون أمر أهل الدنيا، لزما يكههون عنههده فهههم صههحيح
ولزما يعههرف واقههع المههر، ول يعتههبر فيههها رأي الههذين
يأخإذون أو ينظرون بظاهر الدين، أو بظههاهر النصههوص،
ول برأي أهل الدين الصحيح الذين ل يعرفهون مها عليهه

أهل الدنيا. 



ولههذلك أقههول: هههذا رأي ابههن تيميههة، ابههن تيميههة ينههص
ويقول: (والعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا ليس
أوجب بعد اليمان من دفعه)، أول ل إله إل الله، ثم بعد
ل إله ال الله محمد رسإول الله، يأتي دفع العدو الصائل

المعتدي، ثم بعدها الصلة والصوما والزكاة والحج. 
يقول ابن رشأد: واتفق العلماء إجماعا ؛ على أن الجهاد
إذا تعيههن (اذا أصههبح فههرض عيههن) مقههدما علههي حههج
الفريضة، بل الصلة تههؤخإر مههن أجههل الجهههاد، والصههوما
يؤخإر من أجل الجهاد أل يجوز الجمع؟ أل يجوز اخإتصههار
ركعههات الصههلة عنههد الجهههاد؟ أل يجههوز الفطههار عنههد
الجهاد؟ أما الجهاد فل يؤخإر، ثم ماذا اسإتئذان والدين -
بههالله عليههك -؟ والههدك يجههب أن يكههون أمامههك فههي
المعركة، هو عاص بالجلوس، فكيف تستأذن عاصيا في
القعود عن فريضة من الفرائض؟ ثم هذا الب، أو هههذه
الما متى تسمح لبنها؟! والله شأاب يحدثني قال: قلت
لبن خإالتي: إذن الوالد، قال: أي والههد؟ الوالههد القاعههد

في البيت تاركا فريضة الجهاد. 
وهذه نصوص الفقهاء جميعا، قلت له: مهها رأيههك بالههذي
ينهي واحدا عن الخروج للجهاد؟ قال لي: إن إثمه أشأههد
من إثم الههذي يقههول للشههاب القههوي الصههحيح المقيههم:

إفطر في رمضان وإثمك في رقبتي!.

فتوى الشيخ بن عثيمين عن فرضية الجهاد
الشههيخ ابههن عههثيمين - حفظههه اللههه - كنههت عنههده قبههل
يههومين، قلههت: الجهههاد، قههال: فههرض، قلههت لههه: إذن
الوالدين يا شأيخ محمد؟ قال: إن كان الولد وحيد أبويه،
وبرهما يتوقف عليه، يجب السإتئذان، قلت له: فههس ر،
قال: يعني إن كههان ل يوجههد غيههره مههن يقههوما بوالههديه،

يجب السإتئذان وإل فل. 

فتوى الشيخ اللباني في فرضية الجهاد
وهذا رأي منطقي، وهههذا رأي الشههيخ اللبههاني، الشههيخ
اللباني كذلك قبل يومين رجع من عنده أخ، هذا نفههس
المر، فرض عين ل إذن للوالدين إل اذا كان الولد يعين
والديه، وهم بحاجة إليه للخدمة، أما إذا كههان غيههره مههن

إخإوانه يقوما بالخدمة فل إذن له.



فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز في فرضية الجهاد
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز قال: فرض عين، لكههن
ل بد من إسإتئذان الوالدين، ناقشت الشيخ عبد العزيههز،
يا شأيخ عبد العزيز: هذه فتوى - أكرمك الله وبارك الله
فيك - ما سإبقك بها أحد، كيههف فههرض عيههن وإسإههتئذان
الوالدين واجب؟ قال:؛ففيهما فجاهههد«ا الحههديث، قلههت
لههه: الحههديث الخإههر ؛والههذي بعثههك بههالحق لتركنهمهها

وأجاهد«ا. قال: ذاك حديث أقوى.
الحقيقه... أنا اسإتحييت أن أواصل واحههد مثههل والههدنا -
نحبه كالوالد - فاسإتحييت، قال لي: يهها شأههيخ عبههد اللههه

أثبت على فتواك، وأنا أثبت على فتواي.
فالجهاد فههرض عيههن، ل إذن لحههد علههى أحههد، وروسإههيا
منهزمة، وروسإيا سإقط لها حتى الن ألفان وخإمسمائة
طائرة، وتدمر لها حوالي ثلث عشرة ألف دبابة، وقتههل
منههها حههوالي خإمسههون ألفهها، ومههن الجيههش الفغههاني
حههوالي مائههة ألههف، وهههرب حههوالي مائههة ألههف، وهههذه
الرقاما تزداد يوما  بعههد يههوما، الن كههل يههوما، كههل يههوما
تسههجل الحصههائيات سإههقوط طههائرتين، تههدمير عشههر
آليات، قتل وأسإر وهروب حههوالي خإمسههين جنههديا، مههع
نفقة سإههتة وثلثيههن مليههون دولر كههل يههوما ؛ لكههن كمهها
قلت: لم يأتي هذا بالكرامة ول بالصههدفة، ول اعتباطهها،
جاء بالههدماء وبالشأههلء وبالجمههاجم والشهههداء، يسههقط
فههوق أرض أفغانسههتان فههي كههل أربههع دقههائق شأهههيد،
ويهاجر في كل دقيقة واحد، ويؤسإههر مههن الكبههار ومههن

الصغار كل اثنتي عشرة دقيقة واحد.
والجهاد الفغاني بحاجة اليكم، بحاجة إلههى كهل مههالكم،
بحاجة ألى أبنههائكم، بحاجههة إلههى أنفسههكم، بحاجههة الهى
أطبائكم إلى دعههاتكم، إلههى رجههالكم، إلههى مهندسإههيكم،
إلى كل من يملك أن يقدما كلمة طيبة، أودرهمهها  حلل،
فهل أنتم سإامعون؟ وهل تستجيبون؟ أللهم هل بلغت،

اللهم فاشأهد، اللهم هل بلغت، اللهم فاشأهد...

أهمية العربي في الجهاد الفغاني
كل عربي في داخإل أفغانستان يعتههبر قائههدا ، والعههرب
الذين جاءوا معظمهم ل يحمل الثانويههة العامههة، وصههنع
الله بهم في داخإل أفغانسههتان مههن الثههار مههال يصههنعه
أحد غيرهم. هم ينظرون إلينا ؛ أننا أحفاد رسإههول اللههه



صههلى اللههه عليههه وسإههلم، يههراك الرجههل الكههبير، يسههمع
الشيخ الكبير الههذي قههد نيههف علههى الثمههانين يسههمع أن
عربيهها  قههد وصههل القريههة علههى بعههد يههوما أو يههومين،
فيمسك بيده طفله، وعكازه في اليههد الخإههرى، يمشههي
على الثلج يومين كههاملين ليقههرأ العربههي القههرآن علههى
رأس ابنه أو على قلبه، ينظرون إلينا أننا أحفاد رسإول
الله صلى الله عليه وسإلم، شأاب عربي هنهها فههي بلههده،
في بيته، ليههس لههه أي قيمههة، ول أي وزن، ول أي رأي،
يذهب هناك بعد شأهر أو شأهرين تصههبح الجبهههة كلههها ل
تعمههل عمل  إل إذا اسإتشههارت العربههي، يصههبح قائههدا

حقيقيا .

من قصص العرب داخإل أفغانستان 
أنا أحههدثكم قصصهها كههثيرة، لكههن أرسإههلنا شأههابا  عراقيهها
اسإههمه أبههو عاصههم - معههه تههوجيهي ثانويههة عامههة - مههن
حفظة كتاب الله، صوته ندي، تسمع منه القههرآن كأنمهها
يتنزل الساعة من السههماء، ذهههب عنههد أبههرز قائههد فههي
أفغانستان (أحمد شأاه مسههعود)، قههال: يهها أحمههد شأههاه،
قال: نعم. قال: أعطني ثلثين قائدا  من قادتك أربيهم
على القرآن الكريم! إخإتار له قادة، روسإيا تهتز عنههدما
تذكر أسإههماؤهم، واللههه هههذا واحههد اسإههمه جههادا، وواحههد
اسإههمه بانهها، وواحههد اسإههمه مسههلم، وواحههد اسإههمه سإههيد
يحيى، هذا (بانهها) قبههل تسههعة أشأهههر يرسإههل لههه نجيههب
(رئيس الجمهورية) رسإالة ؛ يا بانا: خإفف عنا الضههربات
ونحن نعطيههك مهها تشههاء، لنههه دمههر هههو وفئتههه حههوالي
خإمسههمائة دبابههة فههي ممههر سإههالنج، فمكههث معهههم أبههو
عاصم حههوالي سإههنة (مههن رمضههان إلههى رمضههان)، فههي

 خإططوا لمعركة في (أنههدرآب)، اسإههتأذن1406رمضان 
أبو عاصم من أحمد شأاه أن يشترك فأذن له قال: إئذن
لي أن أنسف باب القلعة التي نهاجمها، قال: لك ذلههك،
سإجل السإماء صفي الله أحد قههادة أحمههد شأههاه، سإههجل
السإماء، كل واحد وبلده فلن، بدخإشههان، وفلن بغلن،
فلن قندوز، أبو عاصم العربي، كتب بجانب أبهها عاصههم
بلده شأهيد، فجاء عبد الله أنههس (عربههي ثههان) قههال: يهها
صفي الله قال: نعم، قال: أنههت مسههتعجل علههى واحههد
منا، نحن اثنيههن تريههد أن تأخإههذ واحههدا مسههتعجل عليههه؟
قال: والله ليقتلن هذا اليوما، قال له: أنت تتههألى علههى



الله؟ أتعلم الغيب؟ قال: ل أعلم الغيب، لكن واللههه لههن
يرجع، والله لن يرجع، والله لن يرجع إل شأهههيدا، أنهها ل
أعلم الغيب، لكن أنت أعمى؟ أل ترى نور الشهادة بيههن
عينيه؟ وتحركت السرية، مائة وسإبعة عشر... منهم أبو
عاصم وشأاه قلنههدر، الثنههان صههائمان، والبقيههة أمرهههم
أحمد شأاه أن يفطروا لن الفطههر أقههوى لهههم، ونسههف
أبو عاصم باب القلعة، وانهارت القلعة، وانهار جزء من
الجههدار، وانهههارت معنويههات الكفههار، ودخإلههوا، وجههاءت
الرصاصة الهتي نقلهت أبها عاصهم إلهى ربهه، الشههيدان
الوحيههدان همهها الصههائمان: شأههاه قلنههدر وأبههو عاصههم،
وعندما رجع أبو عاصم الى القاعدة شأهيدا، ما كاد قادة
أحمد شأاه مسعود يطيقون رؤية أبي عاصم شأهيدا، مهها
كادت نفوسإهم ول خإيالهم أن يحتمل أن يههروا معلمهههم
شأهههيدا، حفههر أحمههد شأههاه قههبره بيههده ودفنههه، وبههدأت
الذكريات تثير الشأجان، يجلسون بعد صلة الصبح الههى
جلسة القرآن كما علمهم أبوعاصم، وينظرون فيجدون

مكان (قاري سإيب) خإاليا فيبكون ويقومون.
قاري سإيب يعني: قاري محترما، يجلسون للطعاما، هههذا
صحن القاري سإيب - أبو عاصههم -، فههأين أبههو عاصههم؟!
ينامون... هذا سإههرير أبههي عاصههم خإاليهها، يقههض عليهههم
مضاجعهم، يؤرق أجفههانهم، خإههاف أحمههد شأههاه أن تجههن
القاعدة كلها عندما قتل أبو عاصم، اضههطر أن ينقلهههم
على بعد ثلثين كيلههو مهتر حهتى ينسهيهم ذكريهات أبهي

عاصم، كم عمر أبي عاصم؟ اثنتان وعشرون سإنة.
أقههول لحههدهم مههن أركههان أحمههد شأههاه مسههعود اسإههمه
قاضي مظلوما: يا قاضي مظلوما كيف كههان أبههو عاصههم
فيكم؟ قال: ما رأيت رجل أكثر منه مهابة أبدا، والله ما
كان أحدنا يجرؤ أن يمزح أو يهزل أو يبتسههم أو يضههحك
أو يمد يههده أو رجلههه أو يعبههث بلحيتههه أمههامه أبههدا، مههن
هؤلء؟ من هؤلء الذين هههزوا روسإههيا؟ حههتى الن كلمهها

دخإلوا معركة... اللهم ألحقنا بأبي عاصم!!.
وأرسإلنا مكههانه شأههابا  جزائريهها خإريههج المدينههة المنههورة
الجامعة السإلمية، من حفظة القرآن، صوته ندي، وبدأ
يحهدث ويعلمههم القهرآن، وقهال لحمهد شأهاه: سإهلمني
مجموعة من قادتك حتي أربيهههم علههى القههرآن، سإههلمه
تسعين قائدا ، مكث معهم ثلثة أشأهر، بين الثلوج، يبدأ



يههومه بصههلة الفجههر وينتهههي بصههلة العشههاء، القههرآن،
التفسير، الحديث، متن الجزرية.

يقول لي سإعيد الجزائري: علمتهههم القههرآن، فعلمههوني
أدب القرآن، ما كان أحد يسبقني ل في مشي ول فههي
أكل ول في جلوس، كنا نبيت على أسإر ة من طابقين،
كنهها غنمناههها مههن الههروس، فكنههت أنههاما علههى الطههابق
العلوي والفغاني ينههاما علههى الطههابق السههفلي، فههذات
ليلة كنت أشأعر بالبرد، فجلست فههي الطههابق السههفلي
بجههانب المدفئههة، وأخإههذني النههوما العميههق، فمهها فتحههت
عيني إل بعد منتصف الليل، وإذا بالفغاني واقف فههوق
رأسإي هكذا، قلههت لههه: مهها الههذي يوقفههك بعههد منتصههف
الليل، في هذا البرد الشديد؟ قال: أريد النوما، قلت له:
لماذا لم تنم مكاني؟ المكان فارغ، وإذا به يقول: معههاذ

الله أن أناما فوق القرآن الذي في صدرك!!.
إحترامهم عجيب للعرب والله، شأباب بسطاء والله، كما
قلت لكم ليس لهم أي قيمة في بلدهم، وإذا بهههم مههع
إخإلصهههم يحقههق اللههه علههى أيههديهم العجههائب، يههذهب
الواحد منهم عدة أشأهر فههي منطقههة، يحههرك المنطقههة
بكاملها، بعهض الشهباب ل يعرفهون شأهيئا، ل حهديث ول
قرآن، وجاء من بلههدان علمانيههة وثوريههة، ثوريههة يعنههي:

نسبة إلى ثور... قرونهم طويلة.
عربي سإيب جاء للخطبه يجتمعههون، واللههه يجتمعههون...
عبد الله أنس ليس معه توجيهي، يجمعون له مههن عههدة
قرى في مسجد معرض للقصف، ويضههعون الرشأاشأههات
مضادات الطائرات فهوق المسهجد، ويبقهى مهن الظههر
الى العصر ويخطب لهم وهم يبكون، بعضهههم ل يعههرف
يخطب فيقول: بسم الله الرحمههن الرحيههم، الحمههد للههه
رب العالمين والصلة والسلما على أشأههرف المرسإههلين

سإيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين... 
(إنفروا خإفافا  وثقال وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في

سإبيل الله ).
)14(التوبة:

صدق الله العظيم 
أنتم أبطال، أنتم شأجعان والسلما عليكم ورحمههة اللههه،
كل المنطقة تردد: هل سإمعت خإطبة العربههي؟ (بسههيار
خإوب خإطبة)، يعني: خإطبة ممتازة جدا، وهو ماذا قال؟



بسههم اللههه الرحمههن الرحيههم، الحمههد للههه رب العههالمين
والصلة والسلما على أشأرف المرسإلين. 

بل الشيوعيون الفغههان يحههترمون العههرب، واللههه، أحههد
إخإواننهها تههوجيهي كههذلك معههه، أرسإههلناه إلههى منطقههة،
وطاف حوالي خإمسههمائة قريههة يعههد المجاهههدين واحههدا
واحدا ، ويعطي كل واحد مساعدات مما بين يديه، لننهها
نحههن أخإههذنا علههى أنفسههنا ؛ أن هههؤلء الشههباب الههذين
يدخإلون إلى أفغانستان سإنضع في أيههديهم شأههيئا  ممهها
يقع في أيدينا من التبرعههات، لههن نههدفع قرشأهها  واحههدا
للمهاجرين، لن حاجهات المههاجرين ل يمكهن أن تسهد،

نحن نريد أن نوصل الخبز إلى خإنادق القتال.
فههالمهم... الههروس يلحقههونه مههن قريههة إلههى قريههة،
يقصفون القرية، العربي في القرية الفلنيههة، يقصههف

القرية الشيوعيون، الجواسإيس. 
الروس قالوا لزعيم المليشههيا: سإههلمنا العربههي حيهها  أو
ميتا  ولك ما شأئت، زعيم المليشههيا عنههده خإمسههة آلف
مسلح، أرسإلوا وراء أخإينا هذا (العربههي) اسإههمه طههاهر،
أرسإل وراءه أريد أن أقابلك، فقال: أنها أريهد أن أقابهل
زعيم المليشيا، مليشيا معنى ذلك ؛ عميههل مهع الدولهة،
ويقاتل معها، مههع الشههيوعيين، قههال لههه قههادة الجهههاد:
سإيسلمك الى روسإيا، قال: ليسلمني، أريههد أن أقههابله،
قالوا: أكتههب لنهها ورقههة للمشههايخ الههذين أرسإههلوك فههي
بيشاور حتى يكون لنها عههذر أمهامهم، أنهك ذهبهت رغهم
أنوفنا، أكتههب لنهها للشههيخ عبههد اللههه عههزاما ورقههة ؛ أنههك
ذهبت رغم إرادتنهها، فكتههب: أعههترف أننههي ذهبههت رغههم
إرادة القههادة وخإههالفت أمرهههم، ذهههب وقابههل زعيههم
المليشيا في مقره الذي معه خإمسة آلف مسلح، وبههدأ
ال: أيهن رجولهة الفغهاني الهتي سإهمعنا يتكلههم معهه، ق
عنها؟ أليس عار عليك وعلى أمثالههك أن نههأتي مههن بلد
العرب ندافع عن أعراضكم، وأنتههم تسههلمون أعراضههكم
للروس؟ بدأ زعيم المليشههيا يبكههي، ثلث سإههاعات وهههو
يسمعه من هذا الكلما، فههي الخإيههر قههال لههه: قههف، أنهها
رهن إشأارتك، زعيم المليشيا فههي المنطقههة!... خإمههس
آلف مسلح حوله... أنا رهن إشأارتك إن أردت أن أنضم
للمجاهههدين أعلههن انضههمامي للمجاهههدين مههع الخمسههة
آلف مسلح، قال: ل.. ابق كما أنههت، تعيههن المجاهههدين
بههأموال الدولههة ؛ لكههن نحههن الن ليههس عنههدنا قههذائف



هاون، أرسإل لنا قذائف هاون، أرسإههل ثلثمائههة قذيفههة
هاون للمجاهدين، ثم قال له أخإيرا : - زعيم المليشههيا!
- ليس عندي أثمن من هذه السههاعة - بيههده سإههاعة رادو
-، هي تذكار منهي إليهك، إذا كهان الشهيوعيون يتهأثرون
بالعرب، فكيف المسلمين الفغان؟ أحد إخإواننا، عربههي
لم يكن له فههي مجتمعههه الهميههة، شأههاب أخإههذ تههوجيهي
جديد اسإمه ؛ عبد الرحيم بن رشأيد العرجاء، ذهههب إلههى
بلخ، وقضى الله عز وجل أن يأسإره الروس، علم قائههد
علههى بعههد يههومين أن عربيهها قههد أسإههر، قههال: أي عههار
سإيسههجل علينهها فههي التاريههخ ؛ أن العربههي يؤسإههر بيننهها
ونحن أحياء؟! اسإتنفر الكههل، جههم ع المسههلحين وهجههم
على القلعة التي ظن أن العربي قد سإجن فيها، افتتههح

القلعة لكن لم يجد العربي. 
حمل العربي إلههى كابههل - هههذا عبههد الرحيههم بههن رشأههيد
العرجاء من فلسطين - وحاكمه الروس، قالوا: ما الذي
جاء بك هنا؟ قال: بل أنا أسإألكم ما الذي جاء بكم أنتم؟
أنا مسلم، أنا جئت أجاهد، وأنتم ما الذي جاء بكههم إلههى
هههذه البلد؟ قههالوا لههه: سإههنطلقك، إذا أطلقنههاك مههاذا

تفعل؟ 
قال: سإههأحمل بنههدقيتي وأعههود لقتههالكم! حكمههوا عليههه
بالعداما، في فترة حكم العداما صار يقوما ويصوما وما
الى ذلك... حدثني الفغههاني الههذي معههه، قههالوا: عنههدما
كان يقوما الليل، كل واحد منهم يتمنى أن يسمع صوته
وهو قائم لليل، قلت له: هههل تحههب أن تكههون مكههانه؟ -
كان معه في الزنزانه - قههال: واللههه ود كههل واحههد فههي
السجن أن يفتديه بنفسه وروحههه، ول نههدري يجههوز أنههه

عند ربه الن ونفذ فيه حكم العداما، أو بقي حيا . 
حصل أن قائههد المنطقههة محمههد علههم قائههد عنههده سإههتة
عشههر ألفهها، أسإههر ضههابطا مههن الضههباط الكبههار فطلبههه
الروس قال: أعطيكم إياه مقابههل ياسإههر، نحههن نسههميه
ياسإههر وهههو اسإههمه عبههد الرحيههم، مقابههل عبههد الرحيههم،
قالوا: خإذ عشرة من قادة الجهاد مقابل هههذا، ولكههن ل
نعطيك عبد الرحيم، قال لهم: أنا أريد عبههد الرحيههم ول
أريد عشرة من قادة الجهاد، قالوا له: لقد قتلنههاه، لقههد

نفذنا به حكم العداما. 
أنتههم ل تتصههورون إيههش قيمههة العربههي فههي داخإههل
أفغانسههتان، ل يسههتطيع أحههد أن يحههل بعههض المشههاكل



المستعصهية مهن الخلفههات إل العهرب، وكههم وح د اللهه
على أيديهم من الجبهات، الن أحيانا  هنهها جبهههة وهنهها
جبهههة ؛ جبهههة مثل  للحههزب وهنهها جبهههة للجمعيههة...
الحكومة أنفقت كثير ا من أموالها للعملء المنههافقين،
فترسإل خإمسة إلى هنهها وخإمسههة إلههى هنهها، وظيفتهههم
إنشاء الفساد في هذه الجبهة ضد هههذه الجبهههة، وهههذه
الجبهة ضد هذه الجبهة، يمر واحد من الحزب، فيتصدى
واحههد مههن الههذين مههع الجمعيههة مههن العملء ل يعلمههونه
يقتله، تقوما قيامة الحزب ؛ نريد أن ننتقم لخإينهها... لههو

تمال أهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم به جميعا .
يا إخإههوة هههذا فسههاد فههي الرض، كيههف...؟ هههذا مسههلم

ودمه يجب أن ي ثأر له. 
فمههاذا يحصههل؟ يصههير الحههزب إذا أراد أن يههذهب لفتههح
قاعدة من قواعههد الههروس، ل يسههتطيع أن يمههر بجههانب
الجمعية. والجمعية أذا أرادت أن تفتح قاعدة من قواعد
الروس، ل تستطيع أن تمر بجانب الحههزب، العههرب هههم
فقهههط (الترفهههك) الوحيهههدون الهههذين يسهههتطيعون أن
يدخإلوهم ويخرجوهم. والله مشاكل كبرى، لو ل الله ثم
رب كهادت الهدماء تسهيل ل تتوقهف سإهنوات، وجهود الع
فيهههأتي شأهههاب عربهههي ههههو المسهههموح لهههه أن بجمهههع
كبارالقههادة، يتجههول بينهههم بنفسههه يحضههر أحمههد شأههاه
مسعود يحددوا مكانا للعرب، أنهم لجنة للصلح، المكههان
هذا يحددونه لجتماع القادة، يحرسإه العرب، ممنههوع أي
أفغاني يحمل السلح، ول رصاصة، يأتي، يفتش العههرب
أحمههد شأههاه مسههعود، بجيبههه رصاصههة، بجنبههه مسههدس،
يأخإذونه منه، أقعد هنا، تعههال يهها سإههيد جمههال، تعههال يهها
فلن، يجمعههونهم مههدة سإههاعة، يخرجههون مصههطلحين

) [ل يستطيع أحد أن1إخإوانا متحابين، ل يستطيع أحد (
يقوما بهذا الدور غير العرب]. ولذلك والله يكون العرب
ماشأههيين فههي شأههوارع اشأههكمش فههي تخههار، وغيرههها ؛
والنسههاء يههدعون لهههم ويبكيههن، وكههل واحههد يتمنههي...
عربي! تعال عندي تغدى، تعال عندي تعشههى، بههل أكههثر
من ذلك، الن العربي إذا دخإل أي بلد يقههول: يهها فلن -
من القرى - يا فلن نحن عشاؤنا الليلههة عنههدك، يههذهب
فرحا إلى أهله، سإيأتي العرب ينامون عنههدي، ويههأكلون
عندي، سإيسألنا الله عن هذه المحبة التي يحبوننا بههها!
فكيف لو جاء الدعاة؟ كيف لو جاء العلماء؟ كيف لو جاء



أبناء الدعوات السإلمية؟ كيف لو جاء المثقفون ثقافة
إسإلمية البارزون في بلدهههم؟ مههاذا يصههنعون؟! أليههس
حراما علينا أن نههترك واحههدا مثههل انجنيههر بشههير، شأههاب
عمره خإمس وعشرون سإنة، حاكم لربهع وليهات، أربهع
وليات قدر الردن وسإوريا ولبنههان وفلسههطين، يههواجه
مشاكل تشيب النواصههي، مفههروض منههه أن يههدبر كيههف
يواجه الروس، مطلوب منههه أن يحههل مشههاكل التعليههم،
مطلوب منه أن يحل مشههاكل الفقههر، مطلههوب منههه أن
يحههل المشههاكل الجتماعيههة، مطلههوب منههه أن يحههل

المشاكل القبلية، مطلوب منه أن يحل كل هذا.
شأههاب عمههره خإمههس وعشههرين سإههنة! لههو كههان هههؤلء
السإاتذة الذين في الجامعات - مهها شأههاء اللههه - أحههدهم
بجانب بشير أو اثنان من الدعاة أو مههن العلمههاء، يكههون

بشير تلميذا بسيطا أماما هذا السإتاذ.
ولههذلك، روسإههيا الن تخشههى، نعههم.. الذاعههة، إذاعههة
الروس الشيوعيين تبث ضد عبد الله أنس في الشمال،
انتبهوا!... يقررون، يجتمع الحزب الشيوعي... يجب أن
نقتل عبد الله أنس ؛ لنه عطل علينا كثيرا من خإططنا
في افساد المجاهدين وتفريقهم. عبد اللههه أنههس معههه

الثاني الثانوي ما أنهى التوجيهي.
وهكذا كل واحد له دور، كل واحههد... هنهها أمههامي ورقههة
تقول: إذا خإرجنا كلنا الى الجهههاد فمههن يصههلح النههاس؟
من يقوما بدعوة المفسدين؟ من يصههلح هههذه البلد؟ إذا
خإرج كل صالح من هذه البلد، من يبقى في البلد؟ من
يدير أجهزة الدولههة ومرافقههها؟ أليسههت الههدعوة فههرض

عين في هذه الحالة؟.
أخإي الحبيب:

هل تظن أن بلده سإههتفقده إذا ذهههب إلههى الجهههاد؟ إن
الذي يذهب الى الجهاد يجلب إلى السإلما عشرات مههن
منطقته التي خإرج منها، يعيدهم إلى الله، ههو سإههيبقى
فههي أفغانسههتان سإههنة... سإههنتين... ثلث، ويرجههع إلههى
بلده بعد أن نضجت شأخصيته، وصههفت روحههه، وسإههمت
نفسه، وأخإذ تجربة ضخمة ل يمكن أن يجمعها في جيل
كامل. ماذا على بلد مثل هذا البلد، لههو أرسإههلت عشههرة
آلف؟ يقتههل منهههم عشههرة فههي المائههة (ألههف)، يبقههي
تسهعة آلف، كههل واحههد أسإهد، واللههه يحمههون البلد مههن
أعتى قوة في الرض، تتحول البلد كلههها، يتغيههر واقههع



الرض، لههو ذهههب ألههف منهههم، يقتههل مائههة ويبقههى
تسعمائة، كهل واحهد يتحههول إلهى داعيهة، قائهد مجاهههد،

فقيه، عالم، لن الله يعلمه بسبب عمله..
(واتقوا الله ويعلمكم الله)، 

)282(البقرة: 
هل تظنون أن خإروج هؤلء الههدعاة سإههيفرغ مكههانهم...
كيف؟ هم كم الدعاة والله؟ وماذا يفعل الدعاة؟ ومههاذا
يفعل العلماء؟ وماذا يفعل النههاس؟ كههل شأهههرين حههتى
يلقي كلمة في مسجد، أيوجد غيرذلك؟ كل وقته... كل
حياته لولده وزوجته، يظل يشتغل من أول شأهههر إلهى
آخإره، آخإر الشهههر راتبههه عشههرة آلف ريههال، لما أحمههد
ولحمد ولعائشة ولفاطمة، يا بابا غير لنهها السههيارة، يهها
بابا أريد حذاء... لباس الصيف... نعمههل حفلههة... نخههرج
إلههى شأههاطيء البحههر... نههزور عمههتي ولههدت... خإههالتي
زوجت ابنها وما الههى ذلههك... هههذه الحيههاة، حيههاة مملههة

قاتلة، ل يفكر النسان إل في طعامه ولباسإه.
كل يوما يغير الثوب، كل يههوما يكههويه، كههل يههوما يسههتحم
مرتين، قلت لواحد: لماذا؟ قال: واللههه أنهها ضههروري أن
اسإتحم كل يوما مرتين، قلت: الله يعين - إن شأاء الله -
والثوب؟ قال: كل يوما يجب أن ألبس ثوبا مكويا جديههد،
وغيره؟ الطعاما... لزما الظهههر طعههاما والمغههرب طعههاما
وأنواع الطعاما، ما هذه الحياة؟ بئست الحيههاة إن كههانت
ليس لها هدف عظيم، حياة أكههل وشأههرب، مههاذا طبخنهها
الظههر؟ ومهاذا طبخنها المغهرب؟ أل يزيهد الحههديث عهن
هذا؟ إذا تحسن الحديث... الشيخ الفلني يريد أن يلقي
محاضرة يوما كذا تعالوا احضروها، أيوجد غير هذا؟ هذه
أحسن الحوال، هذا إن لم يكن مشغول بالكرة وغيرها،
هذا إن لم يسههؤ حههاله فيههذهب الههى بههانكوك وبريطانيهها

وأمريكا.
ولذلك.. إذا كنت هنا تسد جزءا صغيرا، قال لي أحدهم:
هم يتركون ثغرة، قلت له: وهناك يسد ثغههرات، ويقههف
علههى ثغههور، ثههم أنتههم مههاذا تريههدون؟ الفلسههفة، هههذه
فلسفة الذين يريدون البقاء، ماذا تريدون؟ تريههدون أن
تقيمهههوا مجتمعههها إسإهههلميا؟ أول واجهههب عليكهههم أن

تنصروهم..
(وإن اسإتنصروكم في الدين فعليكم النصر).

)72(النفال: 



أيها الدعاة اسإمعوا وعوا:
أليس فرضا علينا أن ننصر المسلم؟ فالذين يريدون أن

يقيموا مجتمعا إسإلميا ودولة إسإلمية.
كنا نسمع ؛نريد شأبرا نقيم عليه حكما إسإلميا ومجتمعا
إسإههلميا«ا، هههذا ليههس شأههبرا واحههدا ؛ خإمسههمائة ألههف
كيلومترا مربعا تنتظههرك، كنها نقههول: نريهد اثنههي عشهر
ألفا أوخإمسمائة يحملون السلح ؛ وراءك شأعب بكههامله
يحمل السلح، كلهم ينتظههرون توجيهاتههك، أكههثر عملههك
في بلدك ماذا؟ أن تمشههي مههع شأههاب لمههدة سإههنة حههتى

تقنعه أن يصلي أو يترك المخدرات أو يترك البنات..
الن مائتا ألههف ينتظههرون القيههادة، ينتظههرون التههوجيه،
وينتظرون التعليم... فاتقوا الله في اخإههوانكم، واتقههوا
الله في الجهاد، ول تههبرروا قعههودكم بأعههذار أقبههح مههن
الذنوب، كما قال صلى اللههه عليههه وسإههلم: قههال لبعههض
النسههاء، أمرهههن أن يتقههدمن ليههأكلن مههع واحههدة مههن
أزواجه قلن: يا رسإول الله نحن لسنا جائعات، قال: "ل
تجمعن بين جوع وكههذب"، ونحههن ل نجمههع بيههن القعههود

وبين تعليل كاذب..
(ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة).

)46(التوبة: 
ونرجو الله أن ل يكون..

 (كههره اللههه انبعههاثهم فثبطهههم وقيههل اقعههدوا مههع
القاعدين).

)46(التوبة: 
سإؤال: أيضهها نفههس السههؤال، النسههاء إذا أردن الههذهاب
إلى أفغانستان هل تستطيع المرأة المسلمة أن تفعههل

شأيئا داخإل أفغانستان؟.
ل.. المههرأة ل تسههتطيع أن تفعههل شأههيئا فههي داخإههل
أفغانستان، تستطيع أن تفعل شأيئا فههي بيشههاور، فههي
بيشاور تستطيع أن تعلههم اليتيمهات، تسهتطيع أن تعلهم
بنهههات الفغهههان، تسهههتطيع أن تتجهههول بيهههن مخيمهههات
المهاجرين فتحييهههم وترفههع معنويههاتهم وتمسههح علههى
آلمهم، قبل أسإبوعين تقريبا أهلي تقول: اليههوما زرنهها
بيههت (خإيمههة أفغانيههة) وإذا ببنههت إيطاليههة بههالقميص
والبنطلون قاعدة فقلت لها: ماذا تصنعين؟ قههالت: أنهها
أقوما بخدمة النسانية، قالت لها: أنت تقههومين بمهمههة
التبشههير، قههالت: ل.. أنهها جئههت لخإههدما النسههانية، بنههت



إيطالية تركت إيطاليا وتعيش على التراب مع الفغههان،
تسليهم، تغسل رؤوس الولد الصغار، تغسل أرجلهههم،
تعمل لهم الطبيخ... إيطالية! هذه تريد جنههة؟... وعجبهها
والله من حرص هؤلء علي باطلهم وتفرقنا عن حقنهها،
قالت: مازلت أتكلم معها وقلههت لههها: أنههت عههدوة لهههذا
الشعب، قلت لههها: يهها حجههة يهها أما محمههد هههذه تسههتحق
الحتراما أكثر مههن ملييههن المسههلمات القاعههدات، هههذه
تحههترما مبههدأها فنحههن نحترمههها، أتركيههها.. هههذه البنههت
تركههت كههل الههدنيا مههن أجههل أن تخههدما الصههليب وتنشههر
النصرانية، قالت: تركناها، بكت حههوالي ثلث سإههاعات -
أي النصرانية اليطالية - قالت: أنا أول مرة أسإمع مثل
هذا الكلما: أني عدوة للنسههانية وأن عملههي هههذا يضههر

هؤلء.. قالت: ثلث سإاعات وهي تبكي!!.
تجد البنههت الفرنسههية ماشأههية فههوق ذرى الهنههدوكوش،
والله، الرجال يرتعدون من هذه المناظر، تمشي ثمانية
عشههر شأهههرا متواصههلة علههى أقههدامها وحههدها، وهههي
معروفة بدما غريب، شأكلها غريب، لغتههها غريبههة، دينههها
غريب، تخههاطر بنفسههها، تخههاطر بنفسههها مههن أجههل أن
تشبع هواية في نفسها، إمهها للصههليب، أو الجاسإوسإههية،
أو التمرد، أو النسانية، أو غير ذلك.. هذه الجبال الههتي
تخترقههها، الجبههال الههتي تخترقههها، صههدقوا: إن البغههال
تنتحر فيها، عندما تمشههي البغههال فيههها يههومين.. ثلثههة
فوق رؤوس الجبال يصل فيها الرهاق والتعب الى حد
أن يقف البغل على حافههة الجبههل ويرمههي بنفسههه فههي

الوادي حتى يخلص من التعب... البغال تنتحر!.
أحمد شأاه مسعود - كما قلت لكم - يفتح بيشغور، يأتي
جنرال أمريكههي يقطههع هههذه الجبههال - جبههال نورسإههتان
السبعة المعروفة - ويصل إليه في الليل، يقول لحمههد
شأاه: هل يمكههن أن تعطينههي الخطههة الههتي فتحههت بههها
بيشغور؟ المريكان يطورون معلوماتهم العسكرية مههن
خإطههط أحمههد شأههاه مسههعود! جنههرالت المريكههان يأخإههذ
أحدهم الخطة ويرجههع الههى أمريكهها فههي اليههوما الثههاني،

أسإبوعين قادما وأسإبوعين راجع بين الثلوج.
أرسإلنا خإمسة وعشرين شأابا قبل فههترة، فههي الطريههق
نزل الثلج، سإد الطريق، واحد من الشباب ثقيههل الجثههة
مهها اسإههتطاع أن يواصههل، قههال: أتركههوني أمههوت بيههن
الثلوج، ول يستيطع واحد منهههم أن يحمههل عنههه ورقههة،



لن كل واحد يتمني أن يتخلص مههن جلههده الههذي عليههه،
قال الشاب:- (علي مههن العههراق) اتركههوني أمههوت بيههن
الثلوج، فبدأت أنتظر الموت بين الثلوج، ل طههائر يطيههر
ول وحش يسير، قال: في اليوما الثاني في الليههل وأنهها
وحدي على الثلوج سإمعت هاتفهها يقههول لههي: إصههبر إن
الله معك، قال: والله نزلت السكينة علي قلبي، فنمههت
نوما عميقا كأني أنههاما علههى الحريههر، وسإههاق اللههه إليههه
قافلههة راجعههة مههن أفغانسههتان وحملتههه وأوصههلوه إلههي
شأههترال، كههانت الغرغرينههة بههدأت تبههدأ تسههري برجلههه،
ووصل بيشاور عندما وصل بيشاور قرروا قطههع قههدمه
فقال: ل تقطعوا، قههالوا: الغرغرينههة تمشههي، وللعجههب
العجاب: أن الغرغرينههة بههدل أن تمشههي بههدأت تشههفى!
سإألت واحههدا مههن المستشهارين هنهها قلهت: هههل يمكههن
تشههفى الغرغرينههة؟ قههال: ل يمكههن، قلههت لههه: إل فههي

أفغانستان.
والله أحد الطباء العرب -مدير مستشفى بههاره شأههنار -
اسإمه دكتور عمر، جراح مصري، قال لي الدكتور عمههر:
قضههايا أفغانسههتان كههس رت كههل قواعههد الطههب الههتي
أخإذناها في الكلية، قال: كل شأيء أخإذناه فههي الكليههة،
كلها توقفت في أفغانستان، واحد مههن الخإههوة العههرب
ضرب في رجلههه، كسههرت سإههاقه فههي تخههار، علههى بعههد
ثمانمائة كيلومتر من بيشاور، مشى ثمانمائة كيلو مههتر
ورجلههه مكسههورة، وصههل لمستشههفى الهلل الكويههتي،
قال: أصور رجلي لرى ما بها، فصههوره دكتههور العظههاما
قال: إجلس إجلس إجلس.. قر ب لههه الكرسإهي حههتى ل
تتأثر رجلك، هو يفكر (الدكتور) أن السيارة أنزلته على
باب المستشفى، قههال الجريههح: مشههيت ثمانمائههة كيلههو

متر على رجلي!!.
الخ هذا الذي رد علي  فههي الجريههدة - اللههه يغفههر لههه -
الرجل الفاضل الذي ك ذب الكرامات والجن وغير الجن
يقول: كيف الرصاصة تأتي من تحت عينههه وتطلههع مههن
مؤخإرة رأسإه ويظههل حيهها؟! قلههت: ليتههه يههأتي لمسههكه
بيده، وآخإذه إلههى مستشههفى الريههاض العسههكري لريههه
عامر العوفي، دخإلت الرصاصة من تحت عينههه وخإرجههت
من رأسإه - هكههذا مههن خإلههف رأسإههه - أخإههذت جههزءا مههن
الدماغ معها وهي خإارجة، كان الههدكتور الههذي يرقههع لههه
رأسإه يمسك دماغه بثلثة أصههابع وليههس بأصههبع واحههد،



وصل الى مستشفى الرياض ميتا، مشههلول، ل يتحههرك،
مغمى عليه، الن عهامر العهوفي فهي المدينهة المنههورة

عند أهله معافى سإليما.
سإؤال: النور الذي يخرج من قبههور الشهههداء قربههه لنهها،

جزاك الله خإيرا؟.
أقربه لعقولكم، كيف؟ تعالوا هناك تروه أمهها أن أريكههم
إياه، أحضره لكم هنا، ليس معقههول، ل ينههزل النههور مهها
دامت هذه النجفة بهذا القدر فوق رؤوسإكم، كيف يأتي

النور؟
سإؤال: هل من كلمة عههن زيههارة الشههيخ يههونس خإههالص

لمريكا؟
الن يونس خإالص يعتبر رئيس دولة، والناطق الرسإمي
باسإم التحاد السإلمي لمجاهدي أفغانسههتان، اخإتههاروه
السبعة، سإبعة قادة اتفقوا عليه، ثم ذهب إلههى أمريكهها،
ليس لريجان، ذهب للمم المتحدة، قبل أن يذهب قال:
قد يطلب ريجان مقابلتنهها أنقههابله؟ قههالو ا: أنههت تقههدر
الظروف وبعد ذلك تقابله أو ل تقابله، تبني بنههاء علههى
الظروف المحيطة، فيبدو عنههدما ذهههب إلههى أمريكهها أن
ريجان طلب مقابلته، فذهب هو وأربعههة آخإههرون ؛ لكههن
ممثههل الشههيخ سإههياف وممثههل حكمتيههار رفضههوا، أن
يحضروا المقابلة، فهههذا رئيههس دولههة لههه أن يقابههل أي
واحد في الدنيا ؛ لكن ماذا جرى في داخإل الغرفة، هههذا

الذي يحدد أن المقابلة سإيئة أو طيبة.
حكمتيار ؛ طلههب ريجههان أن يقههابله فرفههض، فقههال لههه
السههفير - هههذا الههذي أرسإههله ريجههان - قههال لههه: أنههت
مجنون؟ والله، كاد يطير عقله، ل يفكههر أن واحههدا فههي
الرض... وأنتم تعرفون أن العههرب يحههب الواحههد منهههم
أن  يتقههرب أو يقابههل ولههو واحههدا يشههتغل كناسإهها فههي
السفارة المريكية، كناس! نعم، يقول لههك: أنهها أعههرف
واحدا يشتغل في السفارة المريكية، فكيهف إذا رفهض
أن يقابل ليس السفير، رفض أن يقابههل ريجههان! فهههو
يستغرب، قههال لههه: أنههت مجنههون؟ سإههتون رئيسهها علههى
قائمة ريجان ويرفههض مقههابلتهم، ويطلههب هههو بنفسههه
مقابلتك، قال: ل أقابله، وإن أصررتم أنا أغههادر أمريكهها

الن.
وعقد مؤتمرا صحفيا في أمريكا، وسإأله صحفيون: ماذا

قدمت لكم أمريكا؟ قال: لم تقدما لنا شأيئا.



الشههيخ ربههاني قابههل ريجههان، فسههأله ريجههان قههال لههه:
السإلحة التي أرسإلناها وصلت، فأجههاب السإههتاذ ربههاني
بإجابة لذعة، قال له: نحن نحمل أسإلحتنا على الحميههر
والبغال، وتبقى البغال شأهرا إلههى شأهههر ونصههف حههتى
تصل حدود نهر جيحون فيبدو أن البغال المريكية التي

تحمل السلح ما وصلت بعد.
سإؤال: هل هناك أهمية لدراسإة الفارسإية؟ 

ممتاز... والله، من تعلم الفارسإية جيههد، هههو علههى كههل
حههال، أي واحههد يههأتي هنههاك شأهههرين إذا اخإتلههط بهههم
شأههرين يتقهن لغتههم، الن إخإواننها الهذين دخإلهوا فهي
الشمال يخطبههون بالفارسإههية، ويحاضههرون بالفارسإههية،

ويعلمون الحديث والتفسير باللغة الفارسإية.
سإؤال عن الدين: إنسان متزوج، ويعيههل ثلثههة أطفههال،
ليس له من حطاما الدنيا إل راتبه، إلههى جههانب أن عليههه
دين مطلوب تسديده، ماذا يكون له الولوية؟ الجهاد أما

أبناؤه الذين ل يجدون من يعيلهم غيره؟ أما الدين؟.
الدين، معروف أنه يخرج المدين دون إذن دائنه، سإههألوا
ابن تيميههة ؛فههي الخإتيههارات العلميههة / المجلههد الرابههع /
الفتاوى الكبرى«ا قالوا له: رجل مدين، واسإتنفر ويريههد
أن يخههرج، مههاذا يفعههل؟ يسههد الههدين ويمشههي؟! أو ل

يسده؟ قال: له حالتان: 
  الحالة الولى: أن يكون معه فلوس يسد بها.

  الحالة الثانية: أن ل يكون معه فلوس. 
أما إذا لم يكن معه فلوس يسهد يعنهي نقههود يسهد بههها،
فليخرج دون إذن دائنه، يخرج إلى الجهههاد، أمهها إذا كههان
معه نقود ؛ فإن كان عنده وقت يسد به الدائن، ي نظر
إلى الدائن، فإن كان الدائن سإيسههتعمل المههال للجهههاد
يسده، وإل يخرج مههع مههاله للجهههاد ويبقههى مههدينا. هههذا
كلما ابن تيمية ؛ فالمدين يخرج بالفلوس التي يريههد أن
يسدها لههذا الهذي يشههتري مرسإههيدس، خإمسههمائة بههدل
المههائتين وثمههانين، يخههرج وإثمههه برقبههة ابههن تيميههة

وبرقبتي.
نعم.. لنه سإينقذ بها مئههات الرواح، أمهها إذا كههان يعلههم
أن التههاجر الههذي يأخإههذها منههه سإههينفقها فههي الجهههاد
فليسدها للتاجر ؛ لنه يجمع بين الحسنيين، يجمههع بيههن
سإداد الدين، ويجمع بين دعههم الجهههاد. أمهها الههذي يقتههل
شأهيدا وهو مدين، فالدين الذي ل يغفههر لههه هههو الههدين



الذي يستطيع سإههداده وكلمههة واحههدة فههي سإههداده، أمهها
الذي يموت مدينا وهو ل يستطيع أن يسههد، فههالله يسههد

عنه. 
؛من أخإذ أموال الناس يريد سإدادها سإد الله عنههه ويههوما
القيامههة يرضههي اللههه غرمههاءه يقههول: أنظههروا خإلفكههم،
فينظرون فيرون قصورا، فيقولون: لمن هذه القصههور
يا رب؟ يقههول: لكههم إن عفههوتم عههن أخإيكههم، يقولههون:

عفونا«ا.
ماذا نريههد بالريههالت يههوما القيامههة؟ فيأخإههذون القصههور

ويدخإلون مع أخإيهم الجنة.
سإؤال: ما حكم من عزما على مواصلة التعليم في كلية
الطب على أن يتخرج منههها ويعمههل طبيبهها فههي الجهههاد

الفغاني، ما حكم تخلفه؟ وجزاكم الله خإيرا.
في أي سإههنة؟ إذا فههي السههنة الخإيههرة يسههتمر، أمهها إذا
سإنة أولى... سإبع سإنوات وسإههنة امتيههاز ثمههان سإههنوات
يكون (كل واد شأارب سإيله) كما قههال لههي أحههدهم: أنهها
في السنة الولى بكلية الطب؟ ما رأيك أكمل أما مههاذا؟
قلت: والله، أنا فتشت القرآن والسنة كلههها مهها وجههدت
آيههة ول حههديثا يقههول: ليههس علههى الطههبيب حههرج، هههل
تفكههرون أن دراسإههتكم للطههب تعههذركم أمههاما اللههه عههز
وجههل؟ أو دراسإههتك فههي الهندسإههة؟ واللههه لههو كههان
المربيدي لغلقت الجامعات والمدارس كلها وأخإرجههت
المة كلههها للجهههاد. مههاذا يحههدث للمههة لههو أغلقههت كههل
مدارسإههها وجامعاتههها سإههنة واحههدة ويكسههبون النصههر

ويحققون العزة في واقع الرض؟.
بالله آلف الطبههاء، وآلف المهندسإههين، وآلف رؤسإههاء
الشركات، ومليين وبليين رؤوس الموال، هل تحمههي
هذه بلدكههم؟ تحميههها؟! الطههبيب هههل يحمههي الجيههوش
المتقدمة؟ هل يمنعها؟ ل يمنعههها... هههذا سإههيغلق عليههه
عيادته وينتظههر قذيفههة تهههدما عيههادته فههوق رأسإههه، لههن
يخرج، لن يخرج، أما المة كلها تنفههر؟ نعههم المههة كلههها
تنفههر، عنههدما يصههل العههدد، تكتفههي فيههه فلسههطين أو
أفغانستان لدفع اليهههود أو دفههع الشههيوعيين - خإلص -
يتحول الجهاد من فههرض عيههن الههى فههرض كفايههة، أمهها
الن... فرض عين على كل مسلم، والمة كلها آثمة مهها
لم يتههوفر عههدد لخإههراج الهروس، ومهها داما الههروس فههي
داخإل أفغانستان، وما داما اليهود في داخإل فلسطين ؛



فإن المة كلها آثمة حتى يخرج كههل معتههد مههن أراضههي
المسههلمين، ويبقههى الجهههاد فههرض عيههن ؛ ليههس فههي
أفغانسههتان فقههط، الجهههاد فههرض عيههن الن فههي كههل
الرض، حتى نطهر كل بقعة كانت تحكم بل إله إل اللههه
واحتلههها الكفههار. يعنههي: خإلصههنا أفغانسههتان، لبههد أن
نخلههص فلسههطين، خإلصههنا فلسههطين، نخلههص بخههارى،
نخلههص قفقاسإههيا، نخلههص طاشأههقند، نخلههص النههدلس،
حتى نخلص كل بقعة كانت تحكم بل إله إل الله. ويبقى
الجهاد فرض عيههن علههى المسههلم حههتى يمههوت... حههتى

يموت، ل يسقط.
الجهاد كالصلة ل يسقط إل بالموت. هل يجههوز لههك أن
تقههول: أنهها صههمت السههنة - خإلص - السههنة القادمههة
أسإتريح؟ ل.. كذلك الجهههاد ل يجههوز أن تقههول: جاهههدت

السنة والسنة القادمة أسإتريح، الجهاد عبادة الحياة.
سإؤال: كيف اسإتشهد أحمد الزهراني رحمه الله؟ .

رحمه الله ؛ كههانت المعركههة معظمههها مههن العههرب، كههل
الذين اشأتركوا فيههها تقريبهها عههرب، هجمههوا فيههها علههى

28قواعههد الكفههار ؛ فأحمههد كههان يضههرب علههى مههدفع 
يسمونه (هشتاد دو)، عمر أحمد حههوالي عشههرين سإههنة،
كان داخإل في العشرين، يا شأيخ فالمهم... أحمد جههاءته
قذيفههة، شأههظايا أصههابته واسإتشهههد، شأهههد لههي بعههض
الخإوة، هو وصل في الليههل ونحههن كنهها موجههودين فههي
المأسإههدة، أو وصههل الصههباح، كنههت قههد تحركههت مههن
المأسإدة وشأهد لي بعض الخإوة: أنهم شأموا رائحة دمه

كالمسك... نعم.
سإؤال: أنا متزوج ولي بنت وامرأتي حامل، فهل يجههوز

لي الجهاد رغم أن أخإي يمكنه إعالتهم؟.
يجب... نعم إذا كان يستطيع إعالتهم، مههن كههان لههه أخ،
من كان له أب، من كان له قريب يستطيع إعالههة أهلههه،
فيجب عليه أن يخرج، وأهله يخيرهههم ؛ إمهها أن يخرجههوا
معه ويذهبوا معه إلى بيشاور، أو يبقيهههم هنهها ويههأتيهم
كل سإتة أشأهر، إل إذا كانت زوجتههه قههد سإههمحت لههه أن
يغيب أكثر من هذا فله ذلههك، فههي هههذا البلههد أرى أن ل
يغيب أكثر من سإتة أشأهر أو خإمسة أشأهر، يعني: يههأتي
كههل أربعههة أشأهههر يبقههى شأهههرين هنهها ويرجههع. أمهها إذا
زوجته رفضت تأتي معه الي بيشههاور ورفضههت، قههالت:
أنا والله ل أبقى وراءك، ول أقبل... ل تذهب للجهاد، ل



أقبل أن أذهب معك، فهو يتركههها ويههترك لههها نفقتههها،
ليس لها إل النفقة، وخإليها تطلهع روحهها، أتركهها ولههو
طلعت روحههها، فقههط يههترك لههها نفقتههها، فههإذا أصههرت

وشأاغبت وأرادت أن تعطله عن الجهاد..
(إن من أزواجكم وأولدكم عدوا لكم فاحذروهم)، 

)14(التغابن: 
فيخيرههها، أتحههبين أن تبقههي علههى ذمههتي؟ أو تحههبين
الذهاب إلى بيت أبيك؟ فلك ذلك، طبعا، المسألة صعبة،
لكن الجنة ليست ببلش، الجنة ليس معقول أن يههدخإلها
أحد إل بالجههاد والصههبر، (أما حسهبتم أن تهدخإلوا الجنههة

ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين).
)142(آل عمران: 

سإؤال : هذا الخ يطلب منكم الههدعاء لنهها أن نكههون مههن
المجاهدين في سإبيل الله؟

اطلبوا من الشباب الصغار، نحن مساكين والله، هههؤلء
والله: يستصغر النسان نفسه أمههامهم بإخإلصهههم - يهها
سإههههلما! - واللههههه، نرجههههو اللههههه أن يرزقنهههها الخإلص
والسإتقامة، يعني: عندما أتههذكر سإههعد الرشأههود أو عبههد
الوهاب الغامدي ؛ والله علمونا الخإلص، شأباب علمونا
الخإلص، هذا سإعد الرشأود كان فههي قههوات الجههو، أخإههذ
إجازة ودخإل أفغاسإتان، سإههتة عشههر شأهههرا وهههو يبحههث
عن الموت، يبتغي الموت مظانههة، ل يسههمع عههن مكههان
فيه سإخونة حرب إل ويدخإل لعله يستشهد، وصههل إلههى
حدود روسإيا، إلى جوزجان، لوجر، كنر، ننجرهههار، قبههل
أن يستشهد بشهر علمت أنه متزوج، قلت له: يا سإعد -
هو كان اسإمه عندنا سإعود - ما رأيك أن نحضر زوجتك؟
قال: دعهم يشاركونا الجهاد بالصبر على فراقنا! قلههت
له: طيب، تعطيهم شأيئا من المال بلغة؟ قال: تركت ما
يكفيهم ول أحب أن يتوسإعوا في الحيههاة، تركههت لهههم،
قال لي: يا شأيخ عبد الله: والله لقد نسيت صور بنههاتي
الثلثة، وأنا أتعمد ذلك، قال ذات ليلة: رأيت في المناما
إحدى بناتي تداعبني وتدغدغني بلثغتههها الحبيبههة، مههال
إليها قلبي، فهببت من نومي مذعورا، وبصقت وتفلههت
على يساري ثلثا، قلت: هذه البنت تريد أن تعيدني الى
حياة اللهو والدنيا، واسإتعذت بالله عز وجل ونمت مههرة

أخإرى.



اسإتشهههد سإههعود مههع عبههد الوهههاب الغامههدي، هههذان
الشخصان يعني: تركا في نفسي آثارا عميقة ؛ أنا الن
أتعلم السإلما من هؤلء عمليا، أحيي نفسي بقصصههم
العملية، اسإتشهد سإعد الرشأود وعبد الوهاب مع بعههض،

وكانا صديقين على الطريق.
يقسم لي عبد المتين هذا القائههد الفغههاني قههال : إننهها
جئنا بجثت- ههم بعههد ثمانيهة عشههرة سإهاعة، بههدأنا نقهرأ
القرآن، فبدأ سإعد الرشأود ينتفض عندما سإههمع القههرآن
الكريم، بعد ثمانية عشرة سإاعة من اسإتشهههاده، ودفنهها
معا، وبدأ النور يخرج مههن قبريهمهها ليلههة الثنيههن وليلههة
الخميههس، وبههدأ الفغههان يتنههاقلون: النههور يخههرج، ولههم
يصههدق العههرب، وذهههب أبههو داوود وقههال: رأيههت فههي
الحادية عشرة إل الربههع ليلههة الثنيههن النههور يخههرج مههن
قبريهما، ويعود إلى السماء، ثم يعود إلى قبريهما فههي
شأكل قوس، قلت: يا أبا داوود مثل هههذا السههراج قههال:

ل.. مثل النيون...
قصص واحداث...

)3قصة الجهاد الفغاني (

سإؤال : 
عنده أمراض في جسده هل يمنعه من الجهاد؟ 

يهها إخإههوان أنهها لحظههت ملحظههة عجيبههة أن المههراض
المزمنة هنها ل تشهفى، هنهاك سإههبحان اللهه، كهثير مهن
الناس أعياهم الطب والدواء قسم منهم مصاب بههالربو
الدائم ليستطيع أن يتحرك من هنهها إلههى هنههاك. يههدخإل

أفغانستان يمشي أربعمائة كيلو متر يشفى!!.
هذا سإعيد الجزائري قال لي في المدينة المنورة:- هههو
كان في المدينة المنورة- طيلة الشتاء ألقسم الخلفههي
من دماغي، كأنك تفرك عليه الفلفل مههن شأههدة اللما،
دخإل في الشتاء إلههى الشههمال إلههى تخههار ومكههث سإههتة
أشأهر -الثلج يبقي سإتة أشأهههر- وهههو فههي داخإههل الثلههج
قال: والله ما أحسست بشيء، قسم فيه وجههع بركبتههه
ل يقدر أن يمشي مههن بيتههه مئههتي مههتر، هنههاك يمشههي
مئتي كيلو مههتر، واحههد عنههده رومههاتيزما - والرومههاتيزما

يزيد في البرد- يشفي في الثلج، عجائب والله.
ي المدينهة المنهورة -رحمهه اللهه- ردي ف  هذا خإالههد الك
شأاب بسيط جدا  ثاني ثههانوي مههاخإلص الثههاني الثههانوي



قطع من النصف انفجر لغم تحت قدميه، طههارت رجلههه
لساقه انبعج بطنه، اندلقت أمعاءه، جاء الههدكتور صههالح
وبدأ يجمعها، وجرحت يده، مكث سإاعتين يهههدأ إخإههوانه،
يقول يا إخإوان مالكم أنتم حزينين هههي جههروح بسههيطة
في يدي، ل يدري ان رجله طارت وبطنه ب قر، ولقههي
الله ول يعلم أن رجله قطعت وبطنه مفتههوح، ليعلههم!!

ليجد الشهيد إل كمس القرح..نعم!!
سإؤال:

فضيلة الشيخ حفظكههم اللههه ارجههوا افادتنهها عمهها يمكههن
إصطحابه لمن يرغب الذهاب إلى أفغانستان من اشأياء

تلزمه هناك؟ 
إذا كان عندك ملبس شأتوية هنا خإههذها معههك لن هنههاك
البرد والن أشأد شأيء، خإههذ لههك بههوت قههوي مفههرز مههن
تحت، لجل الجري والبس، وخإههذ قلههب صههافي وعزيمههة

صادقة، خإلص إنتهى.
سإؤال: 

ما هي أفضل طريقة ليصال المال إلى المجاهدين؟ 
أنا وجدت افضل طريقة وأقصرطريقة أنك تجمع المال
بنفسك وتأتي وتسلمها بيدك هناك، هذه أفضههل، حههتى
تتعههرف علههى أحههوال المجاهههدين واليتههاما والجرحههي
واشأتري تذكرة منها. والتذكرة بسههيطة كمهها قههال الخ:
هناك تخفيضات. فإن لههم تسههتطع، هنههاك مههدير الهلل
السعودي في بيشاور، من الشباب الذين يحبهههم قلبههك
رجل ثقة وصادق -وائل جليدان- هههذا كههل درهههم يصههل
إلى يده يوصل إلى داخإل الجبهات، ونحن حريصههون أن
نرسإله إلى داخإل الجبهات، فإن لم يكن فلجنههة الغاثههة
السعودية كل مالها مضبوط -إن شأاء الله- يصههل هنههاك
وهناك لجنههة مكونههة مههن ثلث يشههرفون علههى توزيعههها
وحوالي سإتين إلى سإبعين في المائة منها للجهاد فههي
أفغانستان وحوالي ثلثين إلى أربعين في المائة منههها
للمهههاجرين والمؤسإسههات فههي بيشههاور فههأنت مخيههر،
والحقيقة كل الموال التي تدفع في هذا البلد إطمئنوا
أنها تصل إن شأاء الله، إن شأاء الله. إذا تحبوا أرسإههلوها
لوائههل إلههى مههدير الهلل وبالمكههان أن ترسإههلوه إلههى
عنوان مجلة الجهاد، وإذا أردت أن ترسإل لك طريقههان:
إما ا أن تحول بههالتلكس تحويههل ولههه رقههم حسههاب فههي
بيشههاور، بيشههاور حههبيب بنههك (أكههاونت برانههج) رقههم



الحسههاب واحههد وخإمسههين. تكتههب هههذا وترسإههله فههي
التلكههس وترسإههل لههه صههورة التحويههل لوائههل الجليههدان
بيشههاور، حههبيب بنههك أكههاونت برانههج، وائههل الجليههدان
(أكاونت) يعني; حساب واحد وخإمسههين وتخههط خإطيههن
على الشيك وتكتب (بي أكاونت أونلههي) إذا كتبههت هههذا
علههى الشههيك وتضههع الرسإههالة مسههجلة وترسإههلها علههى

عنوان الجهاد أوعلى عنوان الهلل الحمر السعودي.
 نعههم، إذا ترسإههلوا للهلل، صههندوق البريههد كههم؟ إقههرأ

صههندوق البريههد بيشههاور، معظههم743صههندوق البريههد 
المؤسإسات التي في بيشاور والحمد لله القههائم عليههها
أمناء والموال الحمد للههه الن تصههل إلههى ايههدي أمينههة،
كههل النههاس الههذين فههي بشههاور، رؤسإههاء المنظمههات
السإلمية سإواء كههان الهلل الحمههر السههعودي أو كههان
العون السإلمي أولجنة الدعوة (والهيومن كنسيرن) أو
غيرها هههم أمنههاء نعرفهههم، رجههال أفاضههل إذا أردت أن
تحول بالتلكس شأرط أن ترسإل صورة التحويههل للرجههل
الذي حههولت لههه وإلقههد يتلعبههون(أي أصههحاب البنههوك)
بالموال. وأفضل شأيء أن تجمعها وتخرج فيههها شأههيك،
واحد ذاهب تقول له أعطه لفلن، هذا افضل، والنههاس
ذاهبون آيبون كثيرون، بالمكان أن تدفع للرابطههة هنهها

مكتب الرابطة.
كذلك الدكتور عبد الله نصيف يههأتي كههل فههترة ويحمههل
من المههال الههذي بيههن يههديه ويسههلمها للمجاهههدين. كههل
الموال التي تدفع في هذه البلد أنا مطمئن بإذن الله،
يعني حسب إطلعي، وأنا مطلع انهاتصل إن شأهاء اللهه

إلى المهاجرين والمجاهدين الفغان.
سإؤال: 

سإائل يطلب أن تحدثنا عن الشهيد أبو دجانة رحمه الله
تعالي؟

قصة كبيرة، لكن أبودجانه كما كتبت عنههه الطههود الههذي
غاب، عجيب هذا، من حفظة القرآن، متبع للسنة، كههان
يحكم واديا  طههوله سإههبعون كيلومههتر، لههم يههترك واحههدا
معه حرز -الذي هو تميمة- كل الوادي لم يبق فيها حرز
واحد لم يترك واحد معه يدخإن، لم يترك واحد يسههتعمل
الشههمة (النسههوار) نظههف المنطقههة كلههها، تههدخإل علههى
الفغان تسأل عن أبي دجانه، أبو دجانه أين؟ يقول لك
قبل كل شأيء (نسوارني) يعني (مها فهي دخإهان مهافي



نسوار) يهابونه مع محبة، يمسك الفغاني حليق اللحية
يقول له تعال إجمع يجمعههوا حههوله، دعههاء، دعههاء اللهههم
انبتها نباتهها  مباركهها  إلههى آخإههره، آميههن آميههن ويمسههح،
خإلص إذا دعهها عنههد الفغههاني معنههاه ليههس معقههول ان
يحلق لحيته بعدها. يفتشهم يلقههى صههندوق دخإههان، ثههم
يمسكه، دعاء، دعاء فماذا في الدعاء؟ إجمع بسههم اللههه
الرحمن الرحيم اللهم أهده اللهههم عههافه، خإلص معنههي
ذلك عهد، مش معقول يرجع للدخإان، ماشأاء اللههه، كههان
داعية، كان محبوبا   ربنهها يلحقنهها بهههم فههي الصههالحين،
نرجو الله أن يلحقنا بهم في الصالحين، لههم يسههتفيدوا
من علمه الذي هوالهندسإة، يستفيد من عمله، يسههتفيد

من قرآنه، يستفيد من فقهه، يستفيد من أنه عربي. 
سإؤال: 

إني ارغب في الجهاد ولكن والداي ليريداني أن أذهب
ال في الصيف فقط؟

أنا قلت: الوالدان ليههس لهههم إذن، الوالههدان ليههس لهههم
حق السإتئذان إل إذا كان وحيد أبويه. واحههد جههاء لحههق
إبنه، والعجيب يا ريت يلحقوهم علههى بههانكوك، مههارأيت
واحد يلحق ابنههه علههى بههانكوك ويرجعههه مههع أن المههوت
هنههاك أضههعاف أضههعاف، بههل عشههرات الضههعاف الههذين
يستشهدون، كم أسإتشهد من هذه البلد؟ خإمسة عشههر،
جزاهم الله خإيههرا، اكههثر بلههد أسإتشهههد منههها هههذه البلههد
جزاهههم  اللهه خإيههرا واكههثر بلهد قهدمت، هههذا البلههد مهال
ورجال ، فما يستشهد منهم عشر معشار مههايموت فههي
أماكن المعاصي، فواحد جاءني قهال لهي: إبنهي، قلهت:
إبنك ماله؟، قال: والله مدرسإته، جامعته، ما إلههى ذلههك،
أنا أحب الجهاد واحب أن يجاهههد لكههن المدرسإههة يعنههي;
المهم يخاف المدرسإههة أن تهههرب فقلههت لههه أنهها أعتههبر
الجهاد فرض عين وحراما على اقول له إرجع، لكههن أنهها
أريد أن أسإألك سإؤال: كم ولد لك؟ قال: سإبعة قلت له:
حراما تقدما واحد لههرب العههالمين، أعطههاك سإههبعة تبخههل
عليه بواحد قال: والله لو عندي مائة ما اعطيت واحدا ،

هذا يستأذن؟! ليستاذن. 
سإؤال: 

حدثنا عن الشهيد عبههد اللههه كيههف أسإتشهههد بههارك اللههه
فيكم؟ 



أسإتشههههد فهههي المعركهههة المشهههرفه فهههي بكتيههها مهههع
الكوماندوز الروسإي، يوما عيد الفطر، عجيب واللههه هههو
صغير، لكن كههبير فههي نفسههه، وكههان يههدرس فههي كليههة
الهندسإة، وصل سإنة ثالثة أوسإنة رابعة، وصغير!! نحههن
ظننا أن واحد من هؤلء الكوماندوز وضعه علههى ظهههره
ومشى، نعم، وإذا به قهد أسإتشههد ووجهدناه بعهد شأههر
كما قلت بعد شأهر ويوما وجههدناه يتثنههى كالنههائم إسإههمه
(سإيد مرسإل) وقصههته عجيبههة، أمههه عميههاء ليههس لههه إل
أخإوات عند أمه، مدين وكان قد كتب رسإههالة لخإيههه أنههه
لي ديههن فههي مكههة حههوالي ألههف ريههال أو ألفيههن ريههال
تأخإذونها وترسإلونها إلهى أمهي، وشأههباب!! خإرجهوا عههن

إنسانيتهم طاروا في الهواء، طاروا!! نعم.
سإؤال: 

كان لي رؤيا رأها بعض الخإوة أنه رآى بعد رجوعه فههي
الصيف الماضي من أفغانستان بأنه جالس مههع رسإههول
الله صلى الله عليه وسإلم في مسجد صدى ودخإل عليه
أحههد الرجههال يسههتأذنه فههي الرجههوع إلههى بلههده فههرأى
الغضب في وجه رسإول الله صلى الله عليه وسإلم وهو
سإاكت، ويقول الرجل فإسإههتأذنت منههه فههي الههرد عليههه

فأبي وهو غاضب. 
سإمعتم شأاب كان عندنا في الصيف هذا معسكر صدى،
معسههكر نربههي فيههه الشههباب نعلمهههم صههياما الثنيههن
والخميس، قياما الليههل، ونعلمهههم علههى السههلح وعلههى
التفكيك كيف يواجهوا روسإيا ونعلمهم كيف هي عادات
الشعب الفغاني، ألمذهب الحنفي، أنه لنعارضهم فهي
مذهبهم، حتى لتنفر قلوبهم منهها لن الفغههاني عمههره
ما رأى آمين، مايعرفوا، لنه الن الصههفوة الولههى مههن
أبناء الدعوة من الههذين فجههر وا الجهههاد، ألعلمههاء كلهههم
إسإتشهدوا، الجيل الثاني فتح عينيه وأفغانستان غارقة
في بحر من الههدماء ، ل أب، ل أما لمسههجد، ل مدرسإههة،
فهو ليحمل عن السإلما إل  تلههك الصههور الههتي حملههها
وهو صغير، ولذلك تدخإل الجبهات تجدهم يصلون، لكههن
تسألهم لماذا لتصلون جماعة؟ قالوا: ل يوجد واحد منا
يعرف المامة. يموت الميههت ليوجههد أحههد يصههلي عليههه
الجنازة، يأتون بواحد من جبهة ثانية حههتى يصههلي عليههه
الجنازة. أليههس حرامهها  علينهها أن نسههد الثغههور هنهها؟ أي
ثغور هذه التي نسدها. ثغههور الكبسههات والمناسإههف، أي



ثغههور؟! أي ثغههور؟! فهههذا المعسههكر نعلمهههم فيههه أنههه
انتبهوا يا إخإوان.. هؤلء الفغان ليعرفون إل المههذهب
الحنفي ما رأوا في حياتهم واحد يقول هكذا -أي يرفع
يديه- في الصههل ة، نعههم، إذا رأوا واحههد يفكههروه يلعههب
فنقول لهم أتركوا هذا قليل ، سإنن لكنها تتعههارض مههع
فههرض، فههرض الجهههاد، الجمههع بيههن الجهههاد وبيههن هههذه
السنن ليمكن، فإما تترك السنة أو تترك الجهههاد، تههرك
المستحبات لمعارض راجح -كمايقول ابن تيمية- أفضل
وأحسههن بههل الههواجب احيانهها ، لن هههذا ينفههر القلههوب،
يقههول إبههن تيميههة: وحههدة القلههوب أهههم مههن هههذه
المستحبات ألم تعلم أن رسإههول اللههه صههلى اللههه عليههه
وسإلم قد ترك هدما الكعبههة وتركههها ناقصههة وقههال: (يهها
عائشههة لههول أن قومههك حههديثوا عهههد بجاهليههة لهههدمت
الكعبة وأعدتها على أسإس إسإماعيل وجعلت لها بههابين
بابا  يدخإل الناس منه وبابها  يخهرج النهاس منهه) وبهوب
البخاري -هذا كلما إبن تيمية - وبوب البخاري بابا  بههاب
ترك الماما الفضل المختار، حتى لتنفههر القلههوب، ثههم
يقول إبن تيميههة: ألههم تعلههم أن المههاما أحمههد قههد نصههح
الذي يزورالمدينة أن يجهههر بالبسههملة لن أهلههها كههانوا
يجهرون بالبسملة. فالمهم أقول لهم هذا، إذا إخإتلفتم
إبن تيمية بيننا وبينكم في الفتاوى إرجع إلههى الصههفحة

الفلنية في الفتاوى.
شأباب متحمس، متحمس مندفع إلى الله عزوجل يقول
لك: كيف أترك السنة؟ (لطاعههة لمخلههوق فههي معصههية
الخالق) مارآى أفغاني في حياته واحد يضههع يههده هكههذا
-على صدره- ولرآى واحد هكذا، ول واحد يجهههر بههآمين
مثل هذا، والذاعات صوت أمريكا وبريطانيهها تحههذر مههن
العرب تقههول لههه إنتبههه العههرب وهابيههة جههاءوا يهههدمون
مذهبكم، الوهابيههة يكرهههون الرسإههول صههلى اللههه عليههه
وسإلم هكذا!! فهو يراقب لما يراه يقول هكههذا وواضههع
يديه هكذا أويقول آمين يقول نعههم ههذا وههابي يصهدق

مايقال.
مرة أممت بكتيبة ثلثمائههة واحههد يههوما الجمعههة صههباحا ،
قههرأت فههي الركعههة الولههى سإههورة السههجدة وسإههجدت،
خإمههس وسإههبعين واحههد إنسههحبوا مههن الصههلة وصههاروا
يضحكوا علينا (نماز فجر سإه ركعت) صهلة الصهبح ثلث



ركعات!! عمرنا ما رأينا هذا، قالوا: صحيح إنهم وهابيه،
وجاءوا بدين جديد!!.

واحد قبل ليلتين (ابن عتيبي) هو مجاهد معهههم، قههال:
ياشأيخ عبد الله يا أسإتاذ أنت لتسههتغرب مههن الفغههاني،
اسإتغرب منا نحن فههي جماعتنهها، واحههد ي صههلي بجنههب
واحد، صار يحرك إصبعه، جههاء مسههك إصههبعه، بعههد ذلههك
تركه، رجع حرك إصبعه، مسكه، ثههم عههاد حههرك إصههبعه،
قال له: بعدين معههك مسههك يههده وعضههه، عههض اصههبعه،
لتلههوما الفغههان، نحههن فههي الجزيههرة وجنبنهها علمههاء
وتلفيزيون واذاعه وصحف تتكلم كل يوما عههن السإههلما
وهكذا، قال والله واحد شأاب مههن الشههباب يمههد ظهههره
طههويل  هكههذا، يفتههح يههديه عنههد السههجود يخههرج حسههب
السنة، بجنبه واحد إطل ع عليه ماد ظهره ومفرج يديه،
هذا ما رأى واحد بهذا الشكل، صار يتأخإرعنه حتى يههرى
كيف يمد يظهره، هنههاك عصهها فههي الجههامع اخإههذ العصهها
وعلههى ظهههره -ضههربه- قههال لههه: جئههت تههس بههح فههي
الجامع؟! في الجزيرة العربية!! ل تلوموهم ل تلوموهم
يا إخإههوان فههإذا هههم يراقبههوك شأهههر، ويحبههون المههذهب
الحنفي كما أنتههم تحبههون المههذهب الحنبلههي، ويقبلههون
بآراء أبي حنيفة كما أنتم ل تقبلون ال برأي إبن تيميههة
وأحمههد إبههن حنبههل، إذا قلنهها شأههيخ السإههلما، خإلص ول
واحد يناقش، ل أحههد ينههاقش، رأي شأههيخ السإههلما، هههم
كذلك ل احد ينهاقش رأي أبهو حنيفهة، يحبههون الحنفيهة،

ويحبون المذهب الحنفي وتربوا عليه.
أحد الطباء إسإمه محمد عمر -عراقي- سإأله شأههيخ مههن
شأيوخ الفغان قال له إيش مذهبك؟ قال أبههي شأههافعي
لكن أما ي حنفية، قال له: لمهها ترجههع إلههى بلدك تسههلم
على أمك لنها حنفية، قال: سإل ما على أمك لما تههروح

على بلدكم!! 
وصلى الله على سإيدنا محمد وعلى آله وصههحبه وسإههلم
وسإههبحانك اللهههم وبحمههدك أشأهههد أن ل إلههه إل  أنههت
اسإتغفرك واتههوب اليههك ألههل هههم مكههن للمههؤمنين فههي
الرض ألل هم إنا نسههئلك الفههردوس العلههى ألههل هههم
أعنا على ذكرك وشأكرك وحسن عبادتك، ألل هم أحينهها
سإعداء وأمتنا شأهداء، واحشههرنا فههي زمههرة المصههطفى
صلى الله عليه وسإلم، ألل هم انصرالحق وأهله واخإذل
الباطل وأهله، ألل هم انصرالمجاهدين في أفغانسههتان



وفي فلسههطين وفههي الفلههبين وفههي لبنههان وفههي كههل
مكان.

قبل أن أنهي الدعاء أريد أن أنبه إلى نقطة واحدة لنه
بعض إخإواننا الفلسطينيين دائما  يعترضون علينا، أنتههم
تاجرتم بأفغانستان ونسههيتم فلسههطين. ل.. نحههن فههي
أفغانسهههتان نعيهههش فهههي أفغانسهههتان وقلوبنههها فهههي
فلسطين، وإن شأاء الله سإنعيد الجهاد فههي فلسههطين،
أرواحنا فوق المسجد القصى، والفغان يقولون - الههل
هم حرر أفغانستان علههى أيههدينا ولتمتنهها ال فههي بيههت
المقدس.وسإياف دائما  يقول قضيتنا الولى فلسطين
ونرجو الله أن يعيننا علههى طههرد هههذا العههدو مههن بلدنهها
والذهاب إلههى بيههت المقههدس. وأنهها فلسههطيني وقلههبي
معلق في بيت المقدس لكن قاتلنا في فلسطين حههتى
طعههن العههرب ظهورنهها، صههرنا إذا أطلقنهها طلقههة علههى
إسإرائيل يطلقون عشر طلقهات علهى ظهورنها، عنههدها
ذهبنا إلى أفغانستان نواصل الشعلة الجهادية التي في
قلوبنا حتى ل تنطفئ ونورالقتال الههذي ينيههر صههدورنا،
ونهيء أنفسنا وندربها حتى يفتح الله لنا وإن شأاء الله

تجدوننا في بيت المقدس. 
وصلى اللهم على سإيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسإلم
سإههبحانك الههل هههم وبحمههدك أشأهههد أن ل إلههه إل  أنههت
أسإتغفرك وأتههوب إليههك. والسههلما عليكههم ورحمههة اللههه
وبركاته جزا الله الخ لطف اللههه والخ أسإههامة والخإههوة
الهههذين مهههه دوا وعملهههوا وحهههض روا وحضهههروا ههههذه
المحاضههرة خإيههر الجههزاء، والسههلما عليكههم ورحمههة اللههه

وبركاته. 

(لقد كان في قصصهم عبرة لولي اللباب)

قصص وأحداث

كيف بدأ الجهاد الفغاني



في هذه الليلة سإنحدثكم - إن شأاء الله - عن قصة هههذا
الجهاد كيف بدأ وكيف تطور الى هههذا الحههد ؛ لعههل فهي

ذلك عبرة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شأكورا.
الملك ظاهر شأاه بن نههادر شأههاه ؛ نههادر شأههاه حكههم بعههد

،1928 - 1919أمان الله خإان، أمان الله خإان حكم من 
وأمان الله خإان بعههد أن انتصههر الجيههش الفغههاني علههى
النجليههز جههاء علههى أسإههاس أنههه حههاكم منتصههر قههومي،
واضطرت بريطانيا أن تعلن اسإتقلل أفغانسههتان سإههنة

1919.
أمان الله خإان تأثر بالحضارة الغربية، وتههأثر بمصههطفى
كمال أتاتورك وتأثر بالشيوعية ؛ فنهواة الشهيوعية فهي
أفغانستان إنما بدأت من أياما أمان الله خإههان فظهههرت
صههورة زوجتههه فههي الصههحف الغربيههة سإههافرة، ونههادى
بخروج المرأة، بدأ يمس مقاما العلماء في أفغانسههتان،
ظهر في عدة مظاهر غير لئقة، وأراد أن يتخههذ قانونهها
مههن القههوانين الوربيههة وأن ينبههذ الشههريعة السإههلمية،
قامت القبائل ضده، اسإتمرت ضده مظهاهرات ومعههارك

.1928وغيرها حتى خإلعه الشعب سإنة 
بعد أمان الله خإان اسإتلم رجل من حول كابل اسإههمه ب
هء سإقاو (ابن السقا) كان إنسانا عاديا يعني : بلطجههي
بلغتنا، واسإههتطاع أن يمسههك كابههل عههدة أشأهههر، وبعههده
جيء بنادر شأاه، وكان سإفيرا لفغانستان فههي فرانسهها
ودخإل عن طريق القبائل، دخإل من (تري منجههل) بكتيهها

وكابل وتو ج ملكا على كابل.
ولذلك ظههاهر شأههاه عنههدما أراد المريكههان والههروس أن
يرجعوه، قال : بشههرط أن أدخإههل الطريههق الههتي دخإلههها
والدي عن طريق تري منجل، عن طريق القبائل وأصل

الى كابل.
 اغتيل نادر شأاه، وجههاء ابنههه محمههد ظههاهر شأههاه،1933

 الههى1933محمد ظاهر شأههاه حكههم اربعيههن سإههنة، مههن 
، نصفها كان ل بأس به، ونصفها بههدأ يفسههد مههن1973
 وكههان رجل مقبههول لههم يظهههر أي1952 الههى 1933

معارضههة للسإههلما، لههم يبههد أي ازدراء للعلمههاء ؛ فكههان
مقبول لدى الناس.

 أمريكا قالت لظاهر شأههاه : أمامههك حلن ل ثههالث1953
لهما ؛ إما أن تعمههل انقلبهها بنفسههك أو لبههد أن يحههدث
إنقلب عليههك ؛ لنههك أنههت بمجموعههة العلمههاء الههذين



يسههيرون البلههد بعقليههات القههرون الوسإههطى، عقليههات
جافة ل تفهم الحضارة، ليس عندهم مرونة.

أنت ل تستطيع أن تعيش فههي جزيههرة فههي وسإههط بحههر
متلطم من أمواج الحضارة، حولك ايههران (محمههد رضهها
شأههاه بهلههوي) طورههها كههثيرا، والمههرأة أخإههذت حقوقههها
وبههدأت تشههتغل، صههارت المهندسإههة وسإههائقة الطههائرة

والطبيبة وما الى ذلك.
عندك هنا الهند ؛ المرأة تطههورت كههثيرا، عنههدك روسإههيا
من الشمال عنههدك باكسههتان مههن الجنههوب، لههم تبههق إل
هههذه القوقعههة فههي داخإههل الجزيههرة : إمهها أن تكسههر
القوقعههة بنفسههك أو تكسههر بغيههرك...؟ قههال : كيههف
أعمههل...؟ مهها هههو النقلب الههذي تريههدونه...؟ قههالوا :
اعمل انقلبا علههى البلههد، اعمههل انقلبهها ثقافيهها، ثههورة
ثقافية، ابههدأ بتطههوير البلههد، ادخإههل لههها وسإههائل العلما
الغربي، اعط المرأة حقوقها، حررها من هذا الشادور(

) [يقصههد لبههاس المههرأة الفغانيههة المسههلمة الههذي1
تلبسه]. وظاهر شأاه صدق، وجمههع النههاس فههي مههؤتمر
عاما، وحمل حجاب امههرأة مسههلمة ووضههعه تحههت قههدمه
وقال : انتهى عهههد الظلما الههى البههد، وبههدأت وسإههائل
العلما تههز يههن للمههرأة تمردههها علههى ديههن السإههلما،
وتحررها مههن ملبسههها ومههن قيمههها ومههن دينههها ومههن
عقائههدها، ومههن طاعههة زوجههها ومههن احههتراما أسإههرتها

وقبيلتها.
والحقيقة بدأ الملك بنفسه ؛ أن عمل حفل عاما رسإميا
؛ وبدأ بتقليد بأن رقص الملههك مههع زوجههة أقههدما سإههفير
في كابل، وزوجته رقصت مع أحد السفراء، وبدأ الناس

يستغربون من الملك هذه التصرفات.

نمو الحزب الشيوعي
الملك من أجهل أن يعمههل ههذه الثههورة الثقافيهة، ومههن
أجل أن يبعد العلماء من قيادة  الجماهير، كان لبد مههن
شأخصية عسكرية قوية بجانبه ؛ فجاء بههابن عمههه محمههد

، في1963 الى 1953داوود وسإلمه رئاسإة الوزراء من 
هذه الفترة حههط مههن قيمههة العلمههاء كههثيرا، بههدأ محمههد
داوود يرسإههل الههدورات المتتاليههة الههى روسإههيا خإاصههة
الدورات العسكرية، وعقههد عههدة معاهههدات مههع روسإههيا،
وروسإههيا بههدأت ترعههى الحههزب الشههيوعي، مههن خإلل



المشاريع ومن خإلل القروض الههتي وصههلت فههي بدايههة
 بليون روبل.3حكم داوود الى 

إنحسر التيار السإههلمي، وبههدأ نمههو الحههزب الشههيوعي،
تراقي هذا كان عامل من العمال، ببرك كارمل، حفيههظ
الله أمين كان مههدير مدرسإههة فههي كابههل ؛ هههؤلء بههدأوا
يبرزون، وبههدأ تراقههي يههك ون نههواة الحههزب الشههيوعي،
وفي الستينات سإمح لهم باصدار جرائد، فأصدر تراقي
جريدة خإلق وأصدر ببرك كارمههل جريههدة برشأههم، وذلههك

باسإم الجناح الشيوعي الذي يرأسإه.
فبرشأم (الراية) هو اسإم الجناح الشيوعي الذي يرأسإههه
بههبرك. و(خإلههق) اسإههم الجنههاح الشههيوعي الههذي يرأسإههه

(تراقي)، فنمى الحزب الشيوعي.

ظهور الحركة السإلمية
كان اسإتاذا في جامعة كابههل فههي كليههة الشههريعة (غلما
محمد نيازي)، رأى التيار الشيوعي ينمههو ويههزداد، ورأى
أن طلب الجامعة ليس للتيار السإههلمي فيهههم نصههيب،
فبدأ يركز على بعض الطلب ويربيهم، كههان هههذا (غلما
محمد نيازي) متخرجا من مصر، ثم أصههبح عميههدا لكليههة
الشههريعة فههي جامعههة كابههل، مههن الشههباب الههذين ركههز
عليهههم (ربههاني) و (سإههياف)، كههانوا طلبهها فههي كليههة
الشريعة وكانوا نابهين ونابغين وتخرج ربههاني وأرسإههله
بعثة، يعني : وظفه معيدا وأرسإههل الههى القههاهرة وأخإههذ
ماجسههتير ورجههع محاضههرا فههي الكليههة، وعنههدما تخههر ج
سإياف رفضههوا تعيينههه - وكههان سإههياف الول فههي كليههة
الشريعة باسإتمرار - فحصلت مشههكلة بينههه وبيههن وزيههر
التعليم العالي، وأصههدروا قانونهها خإاصهها مههن أجههل أن ل
يدخإل سإياف كلية الشههريعة ؛ فأصههدروا قههانون التجنيههد
الجباري، فسياف ذهب الى التجنيد الجباري سإههنة ثههم
عاد الى الكلية ودخإل معيدا في الكلية، ثههم أرسإههل الههى
القاهرة وتخرج، وعاد محاضرا فههي كليههة الشههريعة مههن

.73 الى 68
نما التيار السإههلمي فههي داخإههل كليههة الشههريعة، وكههان
العضاء البارزون في الجامعة سإياف، وربههاني، وأحمههد
شأاه - هذا الذي هو نائب الشههيخ سإههياف رئيههس الدولههة
المؤقتههة - فههي السههبعين دخإههل حكمتيههار فههي كليههة
الهندسإة هو وسإيف الدين نصرتيار، ودخإل دكتور محمد



عمر كلية الطب، وكان في كلية الشههريعة شأههاب اسإههمه
عبد الرحيم نيازي، ورباني عطيش، وما الى ذلك....

المهم ؛ نمت الحركة السإلمية لكههن تحههت رعايههة غلما
ما، دخإههل الطلب فههي انتخابههات73محمههد نيههازي سإههنة 

اتحادات الطلبههة، ونجههح التيههار السإههلمي وأخإههذ معظههم
المقاعههد. أخإههذ الشههيوعيون نتيجههة النتخابههات للسههفير

الروسإي.
كان اسإم الحركة السإلمية أو حركة الطلب السإههلمية

(جوانان مسلمان) يعني : الشباب المسلم.
وبعههد مهها جههاء داوود سإههموها (الجمعيههة السإههلمية)
فأخإههذوها الههى السههفير الروسإههي فعلههق عليههها : إن
مستقبل هذا البلد بيد هههؤلء الشههباب المسههلم ؛ فلبههد
مههن التيههان بشخصههية قويههة حههتى تسههحق الحركههة

السإلمية، وينمو التيار الشيوعي مرة أخإرى.
 وجيههء بمحمههد1973 فحصل النقلب في تمههوز سإههنة 

داوود ابن عم الملك وزوج اخإته، كان الملك خإارجا الههى
ايطاليهها والههى أوروبهها ليقضههي إجههازة الصههيف، وبقههي
يقضهههي اجهههازة الصهههيف الهههى الن، وعهههادة الملهههوك
المخلوعين هم يموتون في ايطاليهها وهههو غالبهها يمههوت
فههي ايطاليهها - محمههد ظههاهر شأههاه - إل أن يشههاء اللههه.
والن هو نصف ميت ومع ذلك يريدون أن يرجعوه على

قوائم من خإشب ليحكم أفغانستان.
جاء محمههد داوود عههن طريههق الشههيوعيين، وهههي ثههورة
سإموها الثورة البيضاء لنه لم يرق فيههها دما واحههد مههن

العائلة المالكة، مسك الحكم بدل الملك.
محمد داوود أول قرار اتخذه ؛ طههرد غلما محمههد نيههازي
من عمادة كلية الشريعة، كان حكمتيار عندما جاء داوود
في السجن هو والدكتور محمد عمر ؛ حصلت اشأتباكات
فههي أواخإههر أيههاما الملههك بيههن التجههاه السإههلمي وبيههن
التجههاه الشههيوعي فههي داخإههل الجامعههة، وقتههل طههالب
شأيوعي (شأعلة جاويههد صهيني)، وتعههرف الفغههان ليههس
عندهم الشأتباكات ضرب كفين فقط إما يمههو تههوا أو ل
يضربوا، فظلوا يضربون فيههه حههتى مههات بيههن أيههديهم،
فاتهم فيه حكمتيار والدكتور محمد عمر وسإههجنوا سإههنة
ونصههف، كههان فههي ذلههك الههوقت ل زال سإههياف يههدرس

ماجستير في القاهرة.



لما جاء داوود أرسإلت الحركة السإههلمية لسههياف إرجههع
لتكمل الدكتوراه، كان قد سإجل دكتههوراه فههي الحههديث

الشريف، قالوا : إقطع نحن بحاجتك تعال... وصل... 
محمد داوود بدأ يعد العدة لضرب الحركة السإلمية فهي
داخإل أفغانسههتان، أنههى حكمتيهار فهترته سإهنة ونصههف
وخإرج من السجن، كههانوا قههد شأههكلوا تشههكيل - تنظيمهها
جديدا - في أثنههاء وجههود حكمتيههار فههي السههجن، جعلههوا
السإههتاذ غلما محمههد نيههازي مههن وراء سإههتار بعيههدا عههن
رئاسإة الحركة، وجعلههوا السإههتاذ ربههاني أميههرا للجمعيههة
السإههلمية أو أميههرا للحركههة، ومسههاعده الشههيخ سإههياف
وحكمتيار جعلوه مسههؤول للجنههاح العسههكري وهههو فههي
السجن، خإههرج حكمتيههار قههالوا لههه : الوضههع الن، داوود
يريد أن يسحق التيار السإلمي والحركة السإلمية فههي

24داخإل أفغانستان، فبدأ - كان عمره في ذلك الوقت 
سإهههنة - حكمتيهههار يتصهههل بضهههباط الجيهههش الطيهههبين،
وبصرهم علي أن البلد مقبلة علههى الشههيوعية فإمهها أن
نسقط داوود وإما أن تسقط البلد بيد الشيوعية، فرتب
عدة إنقلبات، وفشههلت النقلبههات الثلثههة، لن الدولههة
كههان قههد دس ت علههي حكمتيههار ضههابطا كههان يحضههر
الجتماعههات ويحههددون سإههاعة الصههفر ليلههة كههذا، قبههل
النقلب بليلة تنقل الكتيبة الموكلة بالنقلب من كابل

الى منطقة بعيدة ويفشل النقلب.
بعد فشل النقلبات الثلثة فر حكمتيار ورباني ومسك
سإياف وغلما محمد نيازي، غلما محمههد نيههازي وسإههياف
وضعوا في السههجن وحكمتيههار وربههاني هههاجروا، هههاجر
حكمتيار الى بكتيا وبدأ يتصل بالشباب وبههدأوا يعملههون
بعض العمليات العسكرية ضد حكومة داوود، ثم هههاجروا

الى بيشاور أخإيرا.
السإتاذ رباني دخإل البوليس ليمسههكه فههي داخإههل كليههة
الشريعة والشههباب ههم الههذين خإلصهوه، مزمههل وحمهزة
وغيرهم قالوا له : لتسلم نفسههك، ومههن نوافههذ الكليههة

أخإرجوه وركبوه في السيارة ونجاه الله عز وجل.

قرار الجهاد
إجتمعههوا فههي بيشههاور، مههاذا نصههنع إزاء حكههم داوود؟

25حكمتيار شأاب متحمس وعمره في ذلك الوقت بيههن 
، والسإههتاذ ربههاني كههان اسإههتاذا فههي كليههة الشههريعة26



يعنههي : ليههس متحمسهها حمههاس الشههباب الههذي عنههد
حكمتيار، قال حكمتيار : لبد مههن المقاومههة المسههلحة،
قههال السإههتاذ ربههاني : ل... نحههن نههرى أن نههتريث قليل
ونسهههتعمل بعهههض الغتيهههالت السياسإهههية، فقهههالوا : -

 شأههاب30الشباب طبعا متحمسون للقتال، هم حههوالي 
نقاتل أو ل نقاتل، معظمهم مال لرأي حكمتيههار - لبههد
من القتال، فأرسإلوا السإتاذ رباني الى السعودية حتى
يتصل بالشباب الفغان الذين يدرسإون فههي السههعودية،
وفههي السههعودية طلههب مقابلههة الملههك فيصههل، وقابههل
الملك فيصل رحمههه اللههه وقههدما لههه تقريههرا، قههال لههه :
أفغانسههتان الن مقبلههة علههى الشههيوعية، وإذا احتههل
الروس أفغانستان - إذا أخإههذت الشههيوعية أفغانسههتان -
سإقط الخليج ودول الجزيرة بيد الشيوعية ؛ لن روسإههيا
تحلم بالمياه الدافئة منذ زمن وبالبترول، ولن البترول
بههدأ يقههل وبعههد عههدة سإههنوات تضههطر روسإههيا الههى أن

تستورد بعض البترول لن بترولها يصبح ل يكفي لها.
الملك فيصل قرأ التقريههر وحههوله للسههفير فههي كابههل،
السههفير فههي كابههل كتههب عليههه : هههذا التقريههر مخههالف
للحقيقة، إن داوود رجل وطني وليههس شأههيوعيا وليههس
عميل للشيوعية، ووضههع التقريههر فههي ملههف النسههيان،
وطلههب ربههاني قههال لههه : لبههد أن تقفههوا معنهها وإل
فالشيوعية قادمة إليكم، فوضع الملف ووضههع التقريههر
في ملف النسيان وعله الغبار، وجههاءت اليههاما لتصههدق
البعاد التي حذر منها رباني والمصير الذي وصلت اليه.
في السعودية أرسإهل داوود واحهدا يتصهل بربهاني قهال
له : ارجعوا إلينا حتى نتفاهم ونحن ل نريد أن نضربكم
والذين فههي السههجن نخرجهههم ؛ فالشههيخ ربههاني اتصههل
بهم قال لهم : داوود يقول كذا وكذا... مارأيكم؟ قالوا
له : تعال هنا نتفاهم، الشباب لما وصل قالوا له : نحن
نريد أن نقاتل - إنتهى - ل مفاهمة مهع داوود، فصهاروا
يقهههس مهههونهم مجموعهههات ويهههدخإلونهم الهههى داخإهههل
أفغانسههتان، كههانت الحقيقههة فههي البدايههة ينظههر اليههها
الرجههل العاقههل الكههبير، أو العسههكري المجههرب ؛ أنههها
تجارب بسيطة يعني : ل يمكن أن يعملها إنسان ناضج،
أو بعيههد النظههر، أو مهها الههى ذلههك، كيههف ثلثههة أربعههة
يهجمون على معسكر لههداوود بقنبلههتين أو بمسههدس؟!
إل أن اللههه عههز وجههل بههارك بهههذه التجههارب البسههيطة ؛



ففجر هههذا الخيهر وهههذا الههبر فههي أعمههاق هههذا الشههعب
المسلم كله. 

الههدكتور محمههد عمههر رحمههه اللههه اشأههترى مههن (دره)
قنبلههتين ومسههدس وذهههب الههى بدخإشههان ليهجههم علههى
معسكر من معسكرات داوود، أحمد شأاه مسعود أرسإههل
الى بنجشير واحتل بنجشير وظل ثلثههة أيههاما مسههيطرا
علي بنجشير مع مجموعههة مههن الشههباب، وبعههده جههاءت

الدبابات واكتسحتهم.
لغمان مولوي حبيب الرحمن خإريههج مههن كليههة الشههريعة
أيضهها بهههذا مسدسإههين ول قنبلههتين ول ثلثههة قنابههل

يشتروها :
  Made In Daraويمشوا على أفغانستان ويعملوا عملية 

في أفغانستان، سإيف الدين نصرتيار ذهب الى هرات.
الحقيقههة الدولههة بسههرعة اسإههتطاعت أن تجمههع هههؤلء
الشههباب، وهههؤلء الشههباب هههم صههفوة أبنههاء الحركههة
السإههلمية، ألقههوا فههي السههجن، لكههن ظلههت عمليههات

الغتيالت مستمرة.
 المجموعات تنطلق مههن بيشههاور حههتى1975بدأت من 

، ثلثة سإنوات وكانت بسيطة لكن الله عههز وجههل1978
بههارك فيههها. يبههدوا أن النههاس - واللههه أعلههم - كههانوا
صههادقين، والصههدق يفجههر الخيههر فههي أعمههاق النفههس

البشرية ويبارك الله في الصدق.
 أغتيل1978ابريل سإنة 17ظلت المور هكذا حتى في 

فيلسوف الحزب الشيوعي في كابل، اغتاله شأباب مههن
الحركة السإلمية ؛ وهو (مير أكبر خإيبر)، وعندما أغتيل
(مير أكبر خإيبر) كان بين الشيوعيين وبين داوود بعههض
الجفههاء لن داوود مههن آخإههر سإههنة انتبههه أن الشههيوعيين
يريدون أن يأكلوه، فاتصههل فههي باكسههتان وذهههب الههى
السعودية واعتمر في السعودية والتقى بالملههك خإالههد،
قههال لههه الملههك خإالههد : اتههرك الشههيوعية ونحههن نكفههل
ميزانيتههك، فههاتفق معهههم علههى أن يههترك الشههيوعية
ويضههرب الشههيوعيين، كههان فههي المحادثههات بيههن داوود
وبين الملههك خإالههد - رحمههه اللههه - شأههاب وزيههر التجههارة
(جللههر) شأههيوعي، ونقههل المحادثههات الههتي جههرت بيههن
داوود وبين الملههك خإالههد الههى روسإههيا، وقههال لهههم : إن
داوود قههد تحههول ويريههد أن يضههرب الحههزب الشههيوعي،
فجههاءت الوامههر للحههزب الشههيوعي علههى أسإههاس أن



يطيحههوا بههداوود، فههانتظروا حههتى جههاءت القشههة الههتي
قسههمت ظهههر البعيههر وهههي اغتيههال فيلسههوف الحههزب
الشيوعي (مير أكههبر خإيههبر)، وقههامت المظههاهرات فههي
كابههل واسإههتمرت عشههرة أيههاما وانتهههت بقيههاما النقلب
علههى (داوود) وذبههح (داوود) فههوق سإههجاد القصههر هههو
وعائلته جميعهها، وبقيبههت دمههاؤهم علههى سإههجاد القصههر
وجثثهم، وجاءوا بالشعب ليروا نتيجة كل عدو للشعب.

انقلب تراقي
ذهب داوود غير مأسإوف عليه، وجاء محمد نور تراقههي،
زعيم الحزب الشيوعي ومؤسإسه، معروف لههدى شأههعب
أفغانستان على أسإاس أنه ملحد وشأههيوعي، بمجههرد أن
جاء بدأ يعد أفغانستان للشيوعية الحمههراء، فبههدأ يجمههع
السلح من القبائل، يلغى بعض الملكيههات، يسههوي بيههن
الرجههل والمههرأة، قلههل : حصههص الثقافههة السإههلمية أو
التوجيه السإلمي من داخإل التلفيزيههون والذاعههة الههى

آخإره،.
اجتمع بعض العلماء وقرروا أن هههذا الرجههل كههافر لبههد
من اسإقاط حكمه، وبدأ العالم يقهوما ومهن وراء العهالم
تقههوما قريتههه أو قههبيلته فترسإههل الدولههة الطههائرات

والدبابات فتقتل قسما من القبيلة فيزداد الجهاد.
أول ما بههدأ الجههاد فهي نورسإههتان، بعههد مجيهء تراقههي
بعشرة أياما، بدأ الجهاد الشعبي في نورسإههتان ثههم فههي

كنر، ثم في جوزجان ثم في هرات...
بههدأ حكمتيههار جهههاده فههي أفغانسههتان شأههكل الحههزب
السإلمي، ثم جاء بعده الجمعية السإلمية التي يرأسإها
السإتاذ رباني، نمت يعني : الحزاب الجهادية ولم يكههن
فههي السههاحة إل هههذان الحزبههان الجهاديههان ؛ فههتراقي

وقف حائرا أماما المقاومة التي تمتد يوما بعد يوما.
والشههعب الفغههاني بههدأ كمهها بههدأ الشههعب الفلسههطيني
الن، بدأ بالعصي والحجارة وكانت بطههولت رائعههة جههدا
جدا جدا، يعني : كان الناس بالعصي والحجارة يهجمون
على الدبابات والرشأاشأههات ترشأهههم ويبقههون يزحفههون
حتى يعلو واحد منهم فههوق الدبابههة ويقتههل الههذين فههي
داخإلها ويسههتولون علىههها ويحرقونههها، وكههانت كرامههات
عجيبة لن الله عههز وجههل نظههر اليهههم، عههز ل مههن كههل
شأيء ليس معهم سإلح، ليس معهم مضادات للههدبابات،



بعضهم معهم بنادق انجليزية، هذه التي حضرت الحرب
العالمية، فكانت كرامات عجيبة.

 الن معظههم الشههعب فههي المعركههة وراء علمههاؤهم،
العلمههاء معظمهههم لههم يبههق لهههم عههذر إل أن يههدخإلوا
المعركة، وكان حماسإا عجيبا، حماسإهها منقطههع النظيههر،

والله عز وجل أيدهم بروح منه وبكرامات عجيبة.
كان بعض العلماء قد هاجر مع رباني ومع حكمتيار مههن

ر اللهه1975سإنة   يعني : مثل جلل الدين حقههاني ونص
 واشأتركوا في القتال1975منصور ؛ هؤلء هاجروا من 

منذ أول يوما وكانوا معهم فههي القههرارات فههي بيشههاور
مع الثلثين شأاب، هؤلء الذين بدأوا المسيرة.

فلما تفاقم الخطر على الدولة الشيوعية، تراقههي كههان
يريد أن يمسح السإلما من داخإل أفغانستان، ل يريد أن
يترك صوفيا ول حركيا ول واحدا يصلي، فجاء بههابراهيم
المجددي زعيم الصوفية في داخإههل أفغانسههتان وقتلههه،
وقتههل أولده وقتههل عههائلته جميعهها، نظههر الههى الحركههة
السإلمية فوجد أن صفوة أبناء الحركة السإههلمية فههي

ي117السهجن، كهان منههم   نفهرا مهن المسهئوولين ف
داخإل السجن، فههي قههرار واحههد فههي شأهههر تمههوز سإههنة

 قههال : هههؤلء جميعهها يبههادون، كههانت القههرارات1979
جماعية، المذابح جماعية؛ تأتي الجرافة وتحفر الخنههدق
ويأتون بالمائة وبالرشأاش من وراءهم يطلقون عليهههم
النار فينكفئون في داخإههل الخنههدق، ثههم تههأتي الجرافههة
مرة أخإرى ثم تدفنهم ؛ فجاء دور تصفية قههادة الحركههة

السإلمية في داخإل السجن.

إعدامات بالجملة
 قرروا ذبح أو اعههداما كههل قههادة1979وفي أوائل تموز 

 نفههرا فههي عنههبرين فههي117الحركة السإههلمية، كههانوا 
داخإل سإجن (بل تشرخإي) ؛ فسههياف كههان معههزول عههن
أبناء الحركة السإلمية، لنه كان يؤثر عليهم ويعطيهههم
دروسإا فههي داخإههل السههجن، كههان هههو وواحههد اخإههر مههن

 فههي117الخإوة معزول في سإجن آخإر اسإمه دهمزنههك 
داخإههل (بههل تشههرخإي)، جههاءوا إليهههم - العنههبر الول -
معزولن أخإرجوهم، وبدأوا يوثقون أيههديهم ويضههعونهم
في داخإل السيارات، أحسوا أنهم ذاهبون للعداما قالوا
: مادمنا ذاهبين للعداما إذن نعمل معركة مههع الشههرطة



-أفغاني هذا حتي آخإر لحظة - فهجم واحد منهههم علههي
الشههرطة وأخإههذ بنههدقيته وفتههح القسههاما حههتى يقتلههه ؛
فوجهههدها فارغهههة ودارت معركهههة بالعصهههي والحجهههارة

وبأكعاب البنادق وما الي ذلك.
أمر مدير السجن الشرطة الذين في داخإههل السههجن أن
يفتحههوا رشأاشأههاتهم علههي الشههباب، فرفضههوا لنهههم
يعرفههونهم متههدينين، قههائمين، صههائمين، ولههو كههانوا
محسههوبين علههى الشههيوعيين، رفضههوا... عنههدها أمههرت
الدبابات التي على أبواب المراقبة أن تفتح الرشأاشأات
على السيارة التي فيههها الخإههوة، ففتحههت الرشأاشأههات،

وطحنت عظامهم ولحومهم والتصقت بحديد السيارة.

نجاة الشيخ سإياف
انتقلوا بعدما أبادوا المجموعة الولى الههتي كههانت فههي
باصين: خإرقوهم تخريقا ذبحوهم ذبحا، طحنوهم طحنا.
إنتقلوا للعنههبر الثههاني، العنههبر الثههاني، دخ ل الشههرطي
الرشأاش حتى يرشأهم، كسههروا يههد الشههرطي، الشههباب
الذين في العنبر سإدوا باب العنبر، وأخإرجوا الرشأههاش ؛
طبعهها بههاب العنههبر حديههد ل يخههترقه الرصههاص فصههاروا
يلقون عليهم القنابل من نوافذ العنبر وظلوا يطلقههون
عليهم القنابل حتى الساعة الرابعة صباحا ؛ سإقط آخإر

شأهيد منهم.
117فههي الصههباح جههاء منههدوب وزارة الداخإليههة ومعههه 

اسإم، ومنهم الشيخ سإياف، والذي معههه، فههرآى الجثههث
المتناثرة والعظاما المطحونة واللحوما المسحوقة، كتب
نفذ حكم العههداما بههالجميع، وسإههلمه لههوزارة الداخإليههة ؛
فالدولة ظنت أن سإياف قد قتل مع هؤلء، مع أنه بقي
حيا في عالم الواقع وعلى الورق أعدما الشيخ سإياف.

الشههرطة - هههؤلء الثنيههن - الههذين أطلقههوا النههار علههى
الخإوة جنوا وبعدها ماتوا، ووضعوا الباصههين علههى بههاب
السجن، الحراس في الليل يسمعون تكههبيرا يخههرج مههن
الباصات المخترقة هذه المحرقة تكههبير... تهليههل... مهها
كههان يحصههل كههانوا يسههمعونه فههي الليههل، اضههطروا أن
يأخإههذوا الباصههات بعيههدا عههن السههجن ويههدفنوها، بقههي

الشيخ سإياف.
 فههي آخإههر1979كان هذا الكلما فههي شأهههر تمههوز سإههنة 

الشهر هههذا بههدأ الخلف بيههن حفيههظ اللههه أميههن رئيههس



الوزراء ووزير الدفاع وبين تراقههي رئيههس الجمهوريههة،
حفيهههظ اللهههه أميهههن شأهههيوعي وذاك شأهههيوعي طبعههها،
الشيوعيون يتهمون حفيظ الله أمين أنه عميل أمريكي

لنه درس في أمريكا....
المهم ؛ قتل تراقي صارت الخلفههات بيههن حفيههظ اللههه
أمين وبين تراقي، واسإتطاع حفيظ اللههه أميههن بعههد أن
يتغلب على تراقي ويأسإره ويسجنه ثههم يقتلههه، ووضههع
الوسإادة على وجهه - رجالت أمين - لن أمين هو وزير
الههدفاع، وهههو الههذي كههون التنظيههم العسههكري للحههزب

الشيوعي، فرجالت الحزب الشيوعي بيده.
فالمهم ؛ قتل تراقي ومات الى جهنم وبئههس المصههير،
فاسإتلم البلد حفيظ الله أمين، حفيظ اللههه أميههن حكههم
فترة كانت الخلفات بينه وبين رجالت تراقي قبههل أن
يمهوت، حفيهظ اللهه أميهن باسإههبوع اكتشهف أن سإهياف
حههي، فأرسإههل لمههدير المههن العههاما،إمهها سإههياف يهههاجم
الشأههرار يعنههي : (المجاهههدين) فههي التلفيزيههون وإمهها
خإذوه الي المقصههلة ؛ فكههان مههدير المههن العههاما اسإههمه
(محمد علي بيمههان) - كههان اليههوما يههوما الربعههاء - قههال
لسههياف : معههك مههن اليههوما الههى يههوما السههبت ؛ إمهها أن
تهاجم المجاهدين وإما الى المقصههلة، فأرسإههل رسإههالة
لخإوانه المجاهدين، ورسإالة لمه، قههال لهههم : مطلههوب
منههي كههذا... مههاذا أفعههل؟ إخإههوانه المجاهههدون قههالوا :
هاجمنا حتى تبقى حيهها، أمههه قههالت : ل تهههاجمهم ولههو
قتلوك، فهو أخإذ بنصيحة أمه، الله عههز وجههل أشأههغلهم،

.1979هذا الكلما في عشرين ديسمبر 
في اليوما الثاني الخميس جههرح ابهن أخإهت حفيههظ اللهه
أميههن، وفههي اليههوما الثههالث الجمعههة أغتيههل واحههد مههن
وزرائه، السبت ازدادت المشاكل، الثنين أمروه بتغييههر
قصههره، الههروس بههدأوا يحشههدون علههى الحههدود، وأمههر
حفيظ الله أمين أن ينقههل قصههره مههن دار المههان الههى

مكان آخإر، نقل من دار المان.
دخإول الروس ومقتل حفيظ الله أمين

المهم ؛ يوما الخميس دخإلت القوات الروسإههية، فعنههدما
دخإلت القوات الروسإية جاءوا ببرك كارمل وذهبوا إلههى
حفيظ الله أمين وبدأت الرشأاشأات تههرش، حفيههظ اللههه
أميههن لمهها بههدأت الرشأاشأههات تههرش علههى قصههره قههال
لحراسإهه : الشأهرار وصهلوا لن المجاهههدين قهد وصهلوا



الههى حههدود كابههل، لههم يبههق إل أن يههدخإلوها، وصههلوا
الشأرار!! طلههع الحههرس قههالوا لههه : أصههحابك وصههلوا!!
الروس، قال له : قل لهم : ماذا تريدون...؟ أوقع لكههم
أنهها جههاهز... بقههي الههروس يزحفههون، يطلقههون النههار،
أصيب حفيظ الله أمين، جرح نقل مثل الكلههب - أجلكههم
الله - برجله تحههت منضههدة فههي المطبههخ وضههعوه دخإههل
جنههود الههروس دافههع عنههه ابنههه، قتلههوه، دخإلههوا تحههت
الطربيزة وأزهقوا الروح الخبيثههة فههي الجسههد الخههبيث

الى رب غضبان.
(فما بكت عليهم السماء والرض وما كانوا منظرين).

)92(الدخإان: 
كان (حفيظ الله أمين) في الطابق الثاني وسإحبوه من
رجله كالكلب على الههدرج الههي أن وصههلوا الشههارع، ثههم
ربطوه برجليه في دبابة من الدبابات وطههافت بههه فههي

كابل.
الروس عندما دخإلوا كان معظم أتباع ببرك كارمل فههي
السجن (برشأم)، وببرك كارمل جاء من أجل أن يحكم ؛
فلبههد مههن إخإههراج جماعههة (برشأههم)، قههالوا : إخإرجههوا
المساجين إل بعض الخطيريههن حههتى يعلههم النههاس أننهها
جئنا نحرر هذا الشعب من السإر ومن السجون ونطلههق

له حريته.
طههافت لجنههة علههى السههجون وسإههجلت السإههماء، كههان
الشيخ سإياف -منذ تموز حههتى الن - كلمهها جههاءت لجنههة
الى السجون يدخإل الحمههاما ويبقههى فههي الحمههاما حههتى
تههذهب اللجنههة ؛ لن المكههان الوحيههد الههذي ل يمكههن أن
يدخإلوه هو الحمههاما ؛ فعنههدما جههاءت هههذه اللجنههة دخإههل
الحماما، عندما ذهبت خإرج قال لمدير السههجن : - مههدير
السجن كان من تلميذه - ماذا...؟ قال : اللجنههة أخإههذت
أسإماء المساجين، قال : أعطيتهههم إسإههمي قههال : ل...
قال : أعطهم إمهها أن يقتلههوني وإمهها يطلقههوا سإههراحي
حتى أرتاح، فلحقهم مدير السجن - لحق اللجنههة - وجههد
اللجنة قد غادرت أخإذوا السإماء وعرضوها على اللجنههة
المركزية للحزب الشيوعي، وضعوا علمات حمراء على

 واحههد، وقههالوا : البقيههة أخإرجههوهم80الخطيرين علههى 
ولو كان اسإم الشيخ سإياف مكتوب بقي، فهم ما قالوا

80: فلن وفلن يخهههرج، قهههالوا : فلن وفلن يبقهههى (
واحد) وكان حوالي أربعة آلف فنقلوا وجم عوا جميعهها



في (بل تشرخإي)، وكان مدير المن العاما واقفهها أمههاما
السجن، والطائرات طبعا تصههور، طههائرات الهيلوكوبههتر
بهالتلفيزيون، وههذا مههدير المهن العهاما مشهغول ينظهر

على الطائرات حتى تخرج صورته جيدة طيبة.
فالمهم... لما أرادوا أن ينقلههوهم مههن سإههجن دهمزنههك
الى بل تشرخإي قالوا : أنت محكوما عليههك بالعههداما يهها

شأيخ، نرسإلك، قال : طيب يا الله إذهب الله يعينك.
وصل بههل تشههرخإي، الن لبههد أن يخههرج مههن... طبعهها ؛
أعلنت أسإماء الباقي فلن، فلن... ليس معهههم الشههيخ
سإياف، الشيخ سإياف كههانت لحيتههه الههى سإههرته تقريبهها،
معههروف عنههد كههل العههالم، ومههدير المههن العههاما، بههبرك
كارمل حفيظ الله أمين يعرفونه من كههثرة المناقشههات
والخصومات في داخإل الجامعة وغيرها، سإيعرفه إذا مر
من أمامهم فلف لحيته بالبتو، وهذا مههدير المههن العههاما
مشههغول بالتصههوير، ومعههه النههاس، معههه أربعههة آلف
خإرجوا، كان حوالي مائة ألف مسجونيين، وجاءت مئات
اللوف من أهاليهم تستقبل خإروجهههم وتظنهههم أحيههاء
فوجدوا أنهم قد قتلوا جميعا، لم يبق مههن المائههة ألههف

إل أربعة آلف.
بعد ما وصل (الشيخ سإههياف) قريتههه (اشأههاو خإيههل) فههي
بغمان، وكههانت الثلههوج مغطيههة كابههل ومغطيههة بغمههان،
مغطيههة المنطقههة كلههها. أهههل قريتههه عنههدما رأوه كههأن
صاعقة نزلت عليهم من السههماء، هههذا المصههيبة مههازال
حيهها، الههروس سإههيحرثون هههذه البلههدة، وطبعهها هههم لههم
يمهلوه ذهبوا الى الدولة قالوا لهههم : الشههيخ سإههياف ل
زال حيهها تفضههلوا، وصههل سإههياف ل زال حيهها! نعههم...
تحركت اثنتا عشرة دبابة على بيته، كان الشيخ قد غادر
بيته، الطريق الى بيتههه ترابيههة وضههيقة، اللههه عههز وجههل
أوقف الدبابة الولى خإربها، حاولوا تشغيلها قريبا مههن
البيت، كانوا يريدون أن يحرثههوا الههبيت علههى مههن فيههه،
فما اسإتطاعوا أن يشغلوها وهههم يحههاولون تشههغيلها...
والصههوات، خإههرج إخإههوانه علههى ظهههر الههبيت وجههدوا

الدبابات متجهة الى بيتهم هربوا، لم تبق إل أمه.
دخإل الجنود... أيههن سإههياف؟ فههي التخههت فههي السههرير،
تحت السرير الى آخإره يفتحون هنا، قالت لهم : سإياف
ليس موجودا، أوقفوها على الثلههج مههدة سإههاعتين حههتى

فتشوا الدار ثم ذهبوا.



الن من الههذي يسههتطيع أن يههؤوي سإههياف؟ ل يسههتطيع
أحد، أعمامه ينظرون اليه كههأفعى يريههد أن يلههدغهم ول

أحد يستطيع أن يدخإله بيته.
والروس دخإلوا بالطائرات والدبابات والناس مذهولون،
كههان واحههد مههن أقههاربه سإههائق سإههيارة اسإههمه (دوسإههت
محمههد) أو (دوسإههت أحمههد) مسههؤول الن عههن الحركههة
عنهههده (دوسإهههت أحمهههد) ههههذا مسهههؤول عهههن الحركهههة
والمنيات، الن موجود في بههابي، رجههل عنههده شأهههامة
قههال لههه : تعههال وضههعه فهي السههيارة ومههن كابههل الههى
بيشاور، وصههل بيشههاور بمجههرد أن وصههل بيشههاور كههان
موجود سإتة أحههزاب ومهها اسإههتطاعوا أن يصههلوا الههى أي
أتفاق، بمجرد ما وصل الشيخ سإياف ذهبوا اليه قههالوا :
تعال ربنا جاء بك لعلنا نلتقي عليك، قال لهم: اتركوني
أنا مريض الن اذا أردتم أن تشغلوني شأههيئا فههأعطوني
جبهة كابل حتى أكون مسؤول عن جبهة كابههل، قههالوا:

ل.

الشيخ سإياف رئيسا  للتحاد
أخإذوه على التحههاد، أعلنههوا التحههاد السإههلمي لتحريههر

، كههان السههادات ل1980أفغانستان، صار التحههاد، هههذا 
زال على قيد الحياة يفسههد فههي الرض، السههفارة فههي
إسإههلما آبههاد كههانت تحههاول أن تحتههوي الجهههاد وتسههلمه
لمريكا - شأيك سإههياحي - فالسههادات قههال : ادعههوا لههي
قادة الجهاد، فأرسإلوا رسإائل، فسياف وحكمتيار قههالوا
للسفير المصري : لماذا يدعونا السادات؟ فقههال :يريههد
أن يساعدكم لنكم مسلمون ويسلحكم، تعرفون عنههدنا
سإههلح روسإههي وموجههود فههي المخههازن، قههالوا : عجبهها
للسادات يضرب المسلمين في بلههده ويريههد أن يسههاعد
السإههلما فههي خإههارج بلههده؟! إذا عامههل المسههلمين فههي

داخإل بلده معاملة طيبة نحن نأتي إن شأاء الله.
المهههم... ذهبههوا، ذهههب أربعههة مههن القههادة وقههال لهههم
السههادات باخإتصههار : المريكههان لههن يقبلههوا أن يقههود
الجهههاد أنههاس متعصههبون فههأزيحوا عههن القيههادة هههؤلء
المتعصههبين وخإههذوا مهها شأههئتم مههن المسههاعدات، سإههلح
موجهههود، مهههال نعطيكهههم فقهههط أتركونههها مهههن ههههؤلء
المتعصهههبين المتطرفيهههن، قهههالوا لهههه : مهههن تعنهههي
بهههالمتطرفين؟ قهههال : سإهههياف وحكمتيهههار، ؛ ههههؤلء ل



نريدهم أبدا، قالوا : طيب رجعههوا وأعلنههوا حههل التحههاد
من إسإلما آباد وحل التحاد وتفرق الناس، بعدها بسههنة
صارت محاولت من بعض المسلمين في الدول العربية
يعني : شأخصيات إسإههلمية مههن السههعودية مههن الكههويت
من المارات، من الردن ومن مصر، التقوا وحههاولوا...
حاولوا حههاولوا، حههتى خإرجههوا بهههذه الصههيغة، مجموعههة

 عههالم، قههالوا : أي300العلماء في أفغانستان، حههوالي 
قائد منكم في بيشههاور يرفههض النضههماما لهههذا التحههاد

سإنعلن أنه خإارج وأنه ل يجوز طاعته وأنه...
المهم... عملوا التحاد السإلمي لمجاهدي أفغانسههتان

، وصههاروا يختههاروا كههل شأهههر رئيسهها1982هههذا سإههنة 
للتحههاد، ودخإلههت الحههزاب السههبعة كلههها فيههه، ولكههن
بعضهم يعني خإرج بعد أياما بعههد أن بههايعوا فههي مسههجد
مههن مسههاجد بيشههاور، بعضهههم حلههف علههى المصههحف

وبعضهم...
المهههم.. أعلههن ثلثههة منهههم النسههحاب مههن التحههاد
فانسحبوا ودخإلوا في إتحاد جديد، المهههم بقههي التحههاد

، وحل التحاد.1985ثلثة سإنوات حتى سإنة 
المههههم... بهههدخإول روسإهههيا كهههل الشهههعب وقهههف مهههع
المجاهدين وازدادت المعركة طبعهها، العههالم كلههه ينظههر
الههى الجهههاد الفغههاني، لكههن لههم يتحههرك أحههد، لن
المجاهدين الفغان ما كههان أحههد يظههن أنهههم سإههيقفون

في وجه روسإيا!.
قال لي أحد الههوزراء : - هههو رجههل فاضههل - أخإشههى أن
تصههبح أفغانسههتان مثههل بخههارى وليههة مههن الوليههات
الجنوبية للتحاد السوفياتي، والله عز وجل بارك، كانت
روسإيا قد وضعت في ذهنها أنه إذا كانت يوغسلفيا قد
احتملتنهها ثمههان سإههاعات فلتحتملنهها أفغانسههتان ثمانيههة
أياما، لنهم دخإلوا عنههدما تمههردت تشيكسههلوفاكيا علههى
روسإههيا كههانت الطههائرة تنههزل تحمههل دبههابتين، تضههع

الدبابتين في الشارع ثم تهدف المطار؟؟
في ثمان سإاعات كان البوليس الروسإههي ينظههم السههير
فههي داخإههل شأههوارع بههراغ، اسإههتتب المههن فههي ثمههان
سإاعات، قالوا : ثمانية سإاعات فليكن ثمانية أياما، مرت
ثمانية أياما، ثمانية أسإابيع، ثمانية أشأهر، ثمانية سإنوات
وروسإههيا تتكبههد الخسههارة تلههو الخسههارة والهزيمههة تلههو

الهزيمة.



الصحفيون الغربيون ما صدقوا أن روسإيا مهزومة أماما
الشعب الفغههاني، ليسههوا مصههدقين، لن الرعههب بعبههع
روسإيا الذعر، الصههواريخ العههابرة للقههارات... روسإههيا...
حلف وارسإو!! هؤلء الروبيههون والمريكههان يرتجفههون
من روسإيا، الله عز وجل سإاق هههذا الشههعب حههتى يههذل
روسإيا على يديه، وحتي يحرر الغرب من عقدة الخههوف

من روسإيا.
الحقيقههة مهها حصههل طبعهها كرامههات، جههاء الصههحفيون
الغربيون ؛ واحد صحفي كاثوليكي ايطالي شأيوعي جاء
لينقل أخإبههار المعركههة فههي بدايههة المعركههة بعههد دخإههول
روسإيا، ورجع وعلى التلفيزيون اليطالي أعلن إسإلمه
قال : أنا رأيت الطيور تدافع عن المجاهههدين، قههال لههه
مههدير التلفيزيههون : أنههت مجنههون أما عاقههل، قههال : أنهها
عاقل أنا رأيت بعينههي، قههال : تصههدق هههذه الخرافههات؟
قال : نعم، قال : بقيت الطههائرات تقصههف مركههزا مههن
المراكههز ؛ ظننهها أن المجاهههدين كلهههم انتهههوا، كههانت
الطيور تحت الطائرات بيضاء كنهها نراههها، بعههد المعركههة
ذهبنا لم نجد شأهداء في داخإههل المعسههكر ؛ فأدركنهها أن
هذه الطيور تدافع عنهم، قههال : أنههت مسههتعد أن تعلههن

هذا وتنشره في الصحف؟ قال : نعم.
جريههدة (اكسههبرس) اليطاليههة أكههبر جريههدة إيطاليههة
ونشرها بعض الشباب في إيطاليا في روما، قال لههي :
هذا الصحفي الكاثوليكي الشههيوعي اليطههالي :- يعنههي
جامع الشر من كل الجهات - يصههلي معنهها الجمعههة فههي

المركز السإلمي في روما.
طبيب وطبيبة من فرنسا ؛ طبيبههة أسإههلمت علههى يههدي،
طبيب فرنسي وتعرف أن الشباب الفرنسههيين سإههمعوا
بالجهههاد فههي أفغانسههتان جههاءوا دخإلههوا وجههد أن أشأههياء
غريبههة فههي داخإههل أفغانسههتان أسإههلم وبعههد ذلههك أقنههع

حبيبته هذه فأسإلمت هذه الطبيبة ودخإلت السإلما.
يعني : ما حصل فههي داخإههل أفغانسههتان مههن الكرامههات
بعضها رآها الذين عاشأوا في الجهاد رأوا بأعينهم هذا.

فالحقيقة... أنهها لمهها رأيههت واقههع الجهههاد الفغههاني مهها
صدقت والله.

شأعب مسلم منتصر... ومنتصر علههى أعظههم دولههة فههي
الدنيا فطفت في الدنيا أبشههر النههاس أن هنههاك قضههية
وقضية جهاد حية ورابحة، وانتبهوا يا مسههلمون، تعههالوا



ووجدت أن الناس كل اقليم فيه إسإلما، السإلما تحههول
الى إسإلما إقليمههي، وأبنههاء القليههم الواحههد ل يتعههدون
بتفكيرهم للسإلما رأس الجبل الذي ينتهي فيه القليم
أو الههوادي أو آخإههر الههوادي الههذي يحههد هههذا القليههم ؛
فالردني مشغول بمشاكل الردن، والسههوري مشههغول
بمشاكل سإوريا، والكويتي يريد أن يقيههم السإههلما فههي
داخإل مدينة الكويت، دولة السإلما العالميههة. والقطههري
كذلك، كل إسإلما عبارة عن تفكير إقليمي مههدهون مههن
الخارج بدهان اسإههمه دهههان السإههلما، بعههد ذلههك فكههرت
وجمعت من الكتب وكتبت فتوى ؛ فتوى أن الجهاد الن
فههرض عيههن ليههس بالمههال فقههط بههل بههالنفس أيضهها،
وعرضت الفتوى على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن بههاز
قلت له : اقرأههها و انظههر لههي مههاذا فيههها؟ الشههيخ عبههد
العزيز لما قرأها بدأ يرجع للمراجع هات لي ابههن مفلههح
هات لي الفتاوى فقال : الجهاد فعل فرض عين قههال :
يا عبد الله فتواك طيبة - كانت كبيرة - اخإتصههرها حههتى
نكتب لها مقدمة ثم تنشرها، وكان ذلك في فترة الحههج
ثم اخإتصرتها وأخإذنا موسإم الحج ولم يستطع الشيخ أن

يكتب لها مقدمة لكثرة أعماله في الحج .

...
بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونسههتغفره ونعههوذ بههالله
من شأرور أنفسنا ومن سإيئات أعمالنا ، من يهههده اللههه
فل مضل له ومن يضلل فل هادي لههه وأشأهههد أن ل إلههه
إل الله وحههده ل شأههريك لههه ، وأشأهههد أن محمههدا  عبههده

ورسإوله وبعد:
فإن أفغانستان المسلمة هضبة تقع في وسإههط آسإههيا ،
عاشأههت هههذه المنطقههة منعزلههة عههن العههالم مجهولههة
لمعظم المسلمين  ، مقفلة عن بقية الشعوب ، مقفلة
لم تصلها رياش الحضارة ولم ينخههر الههترف فههي أهلههها
ولههم يسههتطع الرجههل الشههرقي أو الغربههي أن يسههتعبد
أهلههها ، لههم تسههتقر أقههداما الغههزاة علههى أرضههها عههبر
العصور التاريخية المختلفههة وقههد مههر كههثير مههن الغههزاة
والفههاتحين ولكههن ضههراوة أهلههها فههي القتههال وطبيعههة



بلدهههم الجبليههة عجلههت برحيههل هههؤلء الفههاتحين ولههم
تسههههمح هههههذه البلد بالسإههههتقرار علههههى أرضههههها إل
للمسههلمين ، لن المسههلمين لههم يههأتوا إليههها للنهههب
والسلب وحب السيطرة والمكاسإب الدنيوية إنما جاءوا

إليها مبشرين وداعين إلى الله عز وجل .
تعاقب عليها ملوك وأمراء وتعاهههدوا علهى تجهيهل ههذا
الشعب ومحاربته في عقيدته، فتحوا أفغانستان للكفههر
وحاولوا إجبار أهلها على خإلع دينه والههدخإول فههي ديههن
آخإر غيههر السإههلما ولكههن اللههه عههز وجههل خإيههب سإههعيهم

وأخإلف ظنهم .
بعد الحرب العالمية الولى جاء (أمان اللههه خإههان) الههذي
بدأ بنبههذ الشههريعة السإههلمية وتههأثر بالحضههارة الغربيههة
وكان قههدوته (مصههطفى كمههال أتههاتورك) ، بههدأت نههواة
الشيوعية في أفغانستان في حياته وبعههده بفههترة جههاء
(نادر شأاه) والد (محمد ظاهرشأاه) الذي حكم قليل  ثههم
قتل بعد ذلك ليأتي في مكانه إبنه (محمد ظههاهر شأههاه)

ما ، نصههف1873-3391الذي حكم أربعين سإنة من سإنة 
هذه الفترة ل بأس بها والنصف الخإر بههدأ يفسههد فيههها
حيث زينت له أمريكا عمل ثورة ثقافية ، أي ثورة علههى
القيم والخإلق وإخإراج المرأة من دينها ، كههان لبههد لههه
من رجل قههوي لتنفيههذ هههذ المخطههط فجههاء بههابن عمههه
وزوج أخإته (محمد داود) الههذي انحسههر المههد السإههلمي
في زمههانه وترعهرع الحهزب الشههيوعي الفغههاني كهثيرا
جدا  ، فبرز على الساحة (نور محمد تراقي) و (حفيههظ
اللههه أميههن) و (بههابرك كارمههل) ، هههذا  النمههو للتيههار
الشيوعي في أفغانستان اسإترعى انتباه بعض الشههباب
المسلم مثل الشهههيد (غلما محمههد نيههازي) الههذي درس
في مصر وتأثر بالحركة السإلمية هناك فبدأ بالتصههال
ببعض الشباب وتربيتهم وتوجيه أنظههارهم نحههو الخطههر
الزاحف على أفغانستان من قبل الشههيوعيين ووجههوب

الوقوف أماما هذا المد الحمر .
نمههت هههذه المجموعههة مههن الشههباب بههإذن ربههها وازداد
عددها ونجحت فههي اسإههتقطاب الشههباب حولههها ، شأههعر
الشيوعيون الفغان ثم السفير الروسإي في كابل ، أن
القضية أصحبت خإطيرة ، فجههاء انقلب داود الههذي قههاما
من أجل سإحق التيار السإلمي ، ولكن داود لم يستطع
أن يؤدي الدور المطلوب منه تماما  ،وجههاء بعههده وفههي



فههترات متقاربههة (تراقههي) ، (حفيههظ اللههه أميههن) ، ثههم
(بابرك كارمل) الذي جاء به الروس على ظهر دباباتهم
ونصبوه ريئسهها  علههى أفغانسههتان لتبههدأ مرحلههة جديههدة

وقوية وواسإعة من المقاومة .
لقد أجمع العقلء على أن الجهاد الفغاني خإارقههة مههن
خإهههوارق ههههذا الزمهههان ، أذهلهههت المراقهههبين وحيهههرت
السياسإيين ، ولم يكن هذا الجهاد أول مههرة يقههوما فيههه
هههذا الشههعب يقههاوما الغههزاة ويحطههم المعتههدين ، لقههد
ي القهرون الثلثهة رات ف انتفض ههذا الشهعب ثمهان م
الخإيههرة ضههد الهنههدوس وضههد السههيخ وضههد النجليههز
وغيرهم وكان آخإر هذه النتفاضات هذا الجهاد المبارك

الذي حقق الله به خإيرا  كثيرا  للمة السإلمية .
لقههد كههانت الحركههة السإههلمية رأس الحربههة فههي هههذا
الجهاد ، حيث قذفت بفلذات أكبادها وضحت بأغلى مهها
تملك من أبنائها في أتون المعركههة فنضههجت نفوسإهههم
وصفت أرواحهم وأصلب عودهم ، لقد خإاضوا المعركههة
وعاشأوا مع جميع طبقات الشههعب ممهها أعطههاهم خإههبرة
وتجربة من خإلل المعانههاة ، بينمهها الههدعوات السإههلمية
فههي كههثير مههن القطههار تعيههش فههي مجتمعههات خإاصههة
ونظيفههة ل تلتقههي مههع سإههائر طبقههات النههاس إل فههي

المحافل والمناسإبات .
لقد أصبح الجهاد الفغههاني مدرسإههة فههذة قائمههة بههذاتها
ومنهل  عذبا  لبد أن يههرده كههل الههذين يحههاولون إنشههاء
المجتمههع المسههلم مههن جديههد ، ولقههد أعطههت الههدعوة
السإلمية في أفغانسههتان أعماقهها  وأبعههادا  لكههثير مههن
المعاني القرآنيههة والمصههطلحات النبويههة الكريمههة فههي
أذهان الجيل ولبد لبناء الحركة السإلمية العالميههة أن
يقفوا طويل  أماما هذا المعين الثر الذي فجرته الههدماء
والحههداث فههوق أرض أفغانسههتان فينهلههوا منههه ، إنههها
دفعت الثمن وقدمت التضحيات ولم تقطف من عرقها
أو من نتائج بذارها شأههيئا  ولهههذا بقيههت تسههتدر عطههف
الشعب كله وتستحوذ على إعجابهم وإهتماماتهم وتنال
إحترامهم ول زال اسإم الههدعوة أو الحركههة أكههبر عامههل
من عوامل التعديل وأهم مؤهل للثقة ، ومن بقي مههن
هؤلء على قيدة الحياة وضن الله بهم عن الموت يضههع
الله بين أيههديهم مقاليههد الحكههم بعههد أن أصههبحوا أمنههاء
علههى الههدماء والعههراض والمههوال ول يجههوز لهههم أن



يزهدوا في الحكم بعد النصر ، فالسابقون الولون مههن
المهههاجرين والنصههار كههان منهههم الخليفههة ، الههوزراء ،
مجلههس الشههورى ، القههادة والقضههاة ، أمههراء الوليههات

وخإزنة بيت المال ...
والناظر إلى خإطب الشهيد عبد الله عههزاما ومحاضههراته
ودروسإه يلمس صدق الكلمة من صاحبها ، وأكههبر دليههل
على ذلك أنه ترجم صدق الكلمات وبرهن عليها بههدمائه

الزكية .
فكلماته ومحاضراته وخإطبه كتبههها بههدمه بعههد أن كتبههها

بعرقه ودموعه وماء قلبه .
فهذه الصحفات التي نخرجها للقراء الكراما ، إنمهها هههي
عبههارة عههن خإطههب ودروس ومحاضههرات تمثههل فكههر
الشهيد الجهادي ، والتي لم يدخإر وسإعا  ولم يأل جهههدا
في تذكير المة بماضيها التليههد ودورهها المرتقههب فهي
قيادة البشرية ، وحمل لواء الجهاد ونشر التوحيههد فههي

المعمورة .
وحرصا  من مكتب خإدمات المجاهدين على هذا الههتراث
الزاخإههر المفيههد ، وتعميمهها  للفائههدة رآى نشههر هههذه
الشأههرطة المسههموعة علههى شأههكل سإلسههلة مطبوعههة ،

فقاما بتشكيل لجنة علمية لهذا العمل الجليل .

منهج اللجنة في العمل :
يتم اخإتيار الشأرطة التي تتحههدث فههي موضههوع واحههد ،
ثم تفرغ وتههدقق وتطبههع ، ثههم يصهحح المطبهوع ، وتتههم
مقههابلته علههى الشههريط ، ثههم يههدفع للجنههة لضههبطه
وتنقيطه وتخريج نصوصههه مههن اليههات والحههاديث ، ثههم
يتم إخإراجه فههي شأههكله النهههائي بعههد تزيينههه بالعنههاوين

الجانبية .
كما اقتضى المر أخإي القههاريء ; أن ننههوه إلههى أن مهها
تطالعه من كلما مكتوب إنمهها هههو فههي الصههل أسإههلوب
إلقائي ، يختلف تماما  عن الكتابة والتههأليف فههإن وجههد
تكرار في العبارات ، فهذا من طبيعههة أسإههلوب الخطههب

والمحاضرات .
وأخإيرا  فهذه التجربة الجهادية العملية ، نقدمها للعالم
السإلمي كي ينتفع بها فهههي لههم تكههن محصههورة فههي
قوالب نظرية فلسفية و خإطههب رنانههة بعيههدة عههن روح



العمل ، إنما هي مدرسإة جهادية تمثلها صههاحبها واقعهها
عمليا  قبل أن ينقلها كلما  للجيال.

نسأل الله تعالى أن ينفع بها أمة السإههلما ، وأن تكههون
خإطوة مباركة على طريق بناء دولة السإلما .

لجنة التحقيٍق
هذا الكتاب

- اسإتعلء إيماني ، إرتقاء روحههي ، وقههوف صههلب أمههاما
العاصير والمههؤامرات العالميههة ،صههبر طويههل ، معانههاة

مريرة .
- إعادة دين الله للرض وإقامة المجتمع المسلم .

- الدعوة السإهلمية ههي الصهاعق الهذي يفجهر طاقهات
الشعب ليقوما جهاد طويل .

- الحركة السإلمية تفقد معظم أبنائها ومن بقي منهم
يضع الله بين أيديهم مقاليد الحكم .

- هكذا قاما هذا الدين أول  مرة وهكذا يقوما كل مرة .
حتى رجعت وأقلمي قوائل لي    المجد للسههيف ليههس

المجد للقلم
(قال موسإى لقومه اسإتعينوا بالله واصههبروا إن الرض

لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين) .
لجنة التحقيق                


