
آيات الرحمن فأي جهاد الفأغان

بقلم الدكتور عبد الله عزام

(أذن للللذين يقللاتلون بللأنهم ظلمللوا وإن الللله علللى
)39نصرهم لقدير) (الحج: 

 عليك بالجهاد فأللإنه رهبانيللة السإلللم   (حللديث صللحيح
رواه أحمد)

 إن وسإط آسإيا كالجسم الحي؟ وأمة الفأغان هي قلبلله
النابض بالحياة؟ والقضاء علللى الفأغللان يعنللي القضللاء
على هذه القارة الضخمة وفأي نموها وازدهارهللا؟ ومللا
دام القلب طليقا  حيا  فأكل الجسم يتمتع بالعافأية وإل

فأإنه يصبح كالريشة فأي مهب الريح .
(إقبال)

 لعمري لو لم يبق للسإلم فأي الدنيا عرق ينبض لرأيت
عرقه بيللن سإللكان جبللال الهمليللا والهنللدوكوش نابضللا

وعزمه هناك وامضا  .
(شكيب أرسإلن)

الهداء
إلى الذين علموا العالم السإلمي والعربي روح الجهللاد
والبذل والتضحية والفداء؟ وعلى رأسإهم محمد فأرغلي
ويوسإللف طلعللت؟ وإلللى الللذين قضللوا نحبهللم وهللم
يحللاولون رفأللع اللللواء فأللي فألسللطين وسإللوريا ومصللر

والفلبين ولبنان وكشمير.
وإلى الذين ل زالوا على الطريق يخطون بدمائهم أروع
آيلللات البطوللللة فألللوق ذرى جبلللال الهنلللدوكوش فألللي
أفأغانستان؟ إلى هؤلء الشعث الغبر الذين لللو أقسللموا
على الله لبرهم؟ وهم يرسإمون خط التاريللخ بعرقهللم
ودمللائهم؟ أهللدي ثللواب جهللدي المتواضللع راجيللا  أن

يتقبلنا الله وإياهم فأي الصالحين.

العبد الفقير إليه تعالى        
عبد الله عزام            

خلصة عقيدة السلف



وهي عقيدة المؤلف
قللد علمللت أن هللذا الكتللاب سإلليثير ضللجة لللدى بعللض
الطيبين؟ ممن من   الللله عليهللم بللالطلع علللى بعللض
آراء السلف -خاصة العقيللدة-؟ إل أننللي أتوقللع أن هللذه
الضجة سإتكون من أنصاف المتعلمين أو الجامدين على
ظاهر النصوص؟ أما المتعمقون فأهم على جللانب كللبير
ملللن الثقافألللة واطلع كلللاف عللللى سإللليرة الصلللحب
والتابعين؟ وما حدث لهم من كرامات؟ وهذا يكفي فأي
تقبلهم هذه الخبار؟ إذ أنها لن تثير اسإتغرابا  ولن تثير
اسإتغرابا  ولن تحللدث انتفاضللة لللديهم أو ارتباكللا ؟ أمللا
غير الطيبين فأنحن ل نعير لهم أي اهتمام لنهم اتخذوا
دينهللم لهللوا  ولعبللا  وأمرنللا بإهمللالهم بنللص القللرآن

الكريم:
(وذر الذين اتخذوا دينهم لعبللا  ولهللوا  وغرتهللم الحيللاة

)70الدنيا) (النعام: 
ومن أجل الطيبين من أنصاف المتعلمين بينت عقيدتي
حللتى ل تللذهب بهللم الظنللون إلللى بعيللد فأيرمللونني
بالصللوفأية المخللر فأللة أو البتللداع المنحللرف عللن جللادة

الحق القويمة.
الحمد لله رب العالمين والصلة والسلللم علللى رسإللول
الله وعلللى آللله وصللحبه أجمعيللن؟ أرسإللله ربلله بالهللدى
وديللن الحللق ليظهللره علللى الللدين كللله وكفللى بللالله

شهيدا .
وأشهد أن ل إله إل الله وحده ل شريك له وإقللرارا  بلله
وتوحيدا  بربوبيته وألوهيته وأسإمائه وصللفاته؟ وأشللهد
أن محمدا  عبده ورسإوله صلى الله عليلله وآللله وصللحبه

تسليما  كثيرا ؟ أما بعد:
فأهذه عقيدتنا وهي عقيللدة الفرقللة الناجيللة المنصللورة

إلى قيام الساعة (أهل السنة الجماعة) وهي:
اليمان بالله وملئكته وكتبه ورسإله والبعث بعد الموت

واليمان بالقدر خيره وشره.

اليمان بالسإماء والصفات:
 ومن اليمان بالله اليمللان بمللا وصللف بلله نفسلله فأللي
كتللابه وعلللى لسللان رسإللوله ص مللن غيللر تحريللف ول
تعطيل؟ ومن غير تكييف ول تمثيل؟ بل نللؤمن ونعتقللد
أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصللير؟ فأنحللن



نثبت لله عزوجل أسإماءه الحسنى وصفاته العليللا الللتي
وردت فأي الكتاب والسنة الصحيحة.

ونعتقد أن السلف (رضوان الللله عليهللم) وأهللل السللنة
والجماعة يعلمون معنى الصفات ولكنهم يفوضون علم
الكيفية والكنللة إلللى الللله عزوجللل؟ فأنحللن نعتقللد كمللا
اعتقدوا أن الله عزوجل موصوف بهذه الصفات حقا  ل
مجازا  على الوجه الذي يليق بجلله من غيللر أن يشللابه

خلقه شيء من صفاته.
وكمللا قللال مالللك: السإللتواء معلللوم والكيللف مجهللول

واليمان به واجب والسؤال عنه بدعة.
فأنحن نؤمن أن لله يدا  ليست كأيللدينا وللله بصللر ليللس
ى السلماء اللدنيا كبصرنا ونؤمن بنزول الله عزوجلل إل
ونقول: النللزول معلللوم والكيللف مجهللول واليمللان بلله

واجب والسؤال عنه بدعة.

السإتواء والفوقية:
 ونحن نؤمن أن الله عزوجل مسللتو علللى عرشلله بللائن
عن خلقه فأللوق السللماء السللابعة (ول نقللول السإللتواء
بمعنى السإتيلء أو الهيمنة) مع تنزيهه سإبحانه وتعالى

عن أن يجد بزمان أو مكان.
المعية: وهو معنا بسمعه وبصره وعلمه.

اليمان بالقدر:
 ونؤمن أن الله خالقنا وخللالق أفأعالنللا مللع كللون العبللد
مختارا  فأي أفأعاله؟ ونؤمن أن الله فأعال لمللا يريللد.. ل
يكون شيء إل بإرادته ول يخرج عللن تقللديره ول يصللدر
إل عن تللدبيره ول محيللد لحللد عللن القللدر المحللدود ول
يتجاوز ما خط له فأي اللوح المحفوظ؟ وعقيدتنا وسإط
بين القدرية التي تسند الفعل إلى العبد وتجعله خالقللا
لفعله من خير أو شر؟ ونخالف الجبرية فأل نقول العبللد
مجبور على فأعله من خير أو شر؟ بل -كما قلنا- نعتقللد

أن الله خالقنا وخالق أفأعالنا والعبد مختار بفعله.
اليمان: نحن نعتقد أن اليمان اعتقللاد بالجنللان وقللول
باللسللان وعمللل بالركللان تزيللده الطاعللة وتنقصلله

المعصية.

الذنوب والكبائر: 



وعقيدتنا وسإللط بيللن المرجئيللة والحروريللة (الخللوارج)
والمعتزلة؟ فأنحن ل نقول كالخوارج أن مرتكب الكبيرة
كللافأر؟ ول نقللول كالمرجئيللة أن اليمللان ل يضللر معلله
معصية؟ ول نقللول كالمعتزلللة أن مرتكللب الكللبيرة فأللي
منزلة بين منزلللتين؟ بللل نرجللو لمحسللن ونخللاف علللى
المسيء؟ وإن مات ولم يتب فأللأمره إلللى الللله إن شللاء

عذبه وإن شاء غفر له.

الصحابة: 
وعقيللدتنا وسإللط بيللن الروافأللض (الشلليعة) والخللوارج؟
فأنحن نعتقد بفضل الصحابة كلهم؟ ول نغلوا فأللي أهللل
البيت؟ وبخلف الخوارج فأإنهم قد كفروا عثمان وعليللا
وطلحة والزبير ومعاوية وعمرو بن العاص؟ ونللؤمن أن
أفأضل أمة محمد ص أبو بكر الصديق ثم عمللر الفللاروق
ثللم عثمللان ذو النللورين ثللم علللي كللرم الللله وجهلله ثللم
العشرة: سإعد وسإعيد وطلحة والزبير وأبو عبيللدة وعبللد
الرحمن بن عوف؟ ثم أهل بدر ثم أهل الشللجرة ( بيعللة

الرضوان) ثم سإائر الصحابة رضوان الله عليهم.
ونتولى أصحاب الرسإول ص كلهم ونستغفر لهم ونذكر
محاسإنهم ونك ف عن مسللاوئهم؟ ونسللكت عمللا شللجر
بينهم؟ ونقر بفضلهم؟ ول نكفر أحدا  من أهللل القبلللة
بللذنب مللا لللم يسللتحله؟ أو يعمللل عمل  ل يحتمللل إل
الكفر؟ مثللل السللجود للصللليب؟ ونرجللو للمحسللنين أن
يعفللو الللله عنهللم ويللدخلهم الجنللة برحمتلله؟ ول نللأمن
عليهم ول نشللهد لهللم بجنللة ول نللار؟ إل مللن شللهد للله
رسإلللول اللللله ص ونترضلللى علللن أمهلللات الملللؤمنين

المطهرات من كل سإوء.

الولياء: 
ونقللر بكرامللات الوليللاء؟ والمؤمنللون المتقللون كلهللم
أولياء الرحمن؟ وأكرمهم عنللد الللله أطللوعهم وأتبعهللم

للقرآن والسنة.

التشريع بغير ما أنزل الله: 
ونرى بأن التشريع بغير ما أنللزل الللله كفللر ينقللل عللن
الملة؟ ونرى القضاء فأي ظل القوانين الوضعية باطلللة
ل تلحقها الجازة ول التصحيح؟ ونعتقد أن الجهاد ماض



إلللى يللوم القيامللة (منللذ بعللث الللله محمللد ص) إلللى أن
يقاتل آخر أمتلله الللدجال ل يبطللله جللور جللائر ول عللدل

عادل.
وأهل الكبائر من أمة محمد ص ل يخلدون فأي النار -إذا
ماتوا موحدين- وإن لم يكونوا تائبين؟ فأهم فأي مشيئته
وحكملله إن شللاء غفللر لهللم بفضللله وإن شللاء عللذبهم

بعدله.
ونرى الصلللة خلللف كللل بللر وفأللاجر مللن أهللل القبلللة؟
وعلى من مات منهم؟ ول نشهد على مسلللم بكفللر ول

نفاق ول شرك ما لم يظهر منهم شيء من ذلك.
وندع سإرائرهم إلى الللله تعللالى؟ ول نصللدق كاهنللا  ول
عرافأللا ؟ ونكللره أصللحاب البللدع؟ ونللرى أن السإللتغاثة
بالموات وطلب الحاجات منهللم شللرك؟ وأمللا التوسإللل

بأي أحد من الخلق فأهو غير جائز ويجب تركه.
ونللرى أن البنللاء علللى القبللور واتخللاذ المسللاجد عليهللا
ووضع السرجة فأوقها والرايات وتعليللق السللتور عليهللا
وإقامة السدنة حولها؟ من البللدع المحرمللة الللتي يجللب

محاربتها.
ونللؤمن بفتنللة القللبر ونعيملله وبإعللادة الرواح إلللى
الجساد؟ وبقيام الناس لرب العالمين حفاة عراة غللرل
وينصللب المللوازين وتنشللر الللدواوين ونللؤمن بالصلراط
المنصوب على شفير جهنم يمللر بلله النللاس علللى قللدر
أعمالهم؟ ونؤمن بحوض نبينا ص وبشللفاعته وأنلله أول
شافأع؟ وأن الجنة والنللار مخلوقتللان ل تفنيللان وأنهمللا
الن موجودتنان. وأن المؤمنين يرون ربهللم بأبصللارهم
يوم القيامة كللالقمر ليلللة البللدر؟ وأن النللبي ص خللاتم

النبين والمرسإلين وخير الخلق أحمعين.
وأن الله تعالى عن الحدود والغايات والركان والعضاء
والدوات؟ ول تحويه الجهات الست كسائر المبتللدعات؟
ونؤمن أن العللرش والكرسإللي حللق؟ وهللو مسللتغن عللن
العرش وما دونه؟ محيط بكل شلليء وفأللوقه؟ ويسللمى
أهللل قبلتنللا مسلللمين مللؤمنين؟ فأمللن صلللى صلللتنا
واسإتقبل قبلتنا وأكللل ذبيحتنللا فأهللو مسلللم للله مللا لنللا

وعليه ما علينا.
ونعتقد أن القرآن منزل من عند الللله؟ وهللو كلم الللله
غير مخلوق؟ منه بدأ وإليه يعود؟ وأنه سإبحانه تكلللم بلله



حقيقة؟ وأنزله على عبده ورسإوله وأمينلله علللى وحيلله
وسإفيره بينه وبين عباده نبينا محمد ص.

)  الحمللد لللله وكفللى وسإلللم علللى عبللاده الللذين1(
اصطفى؟ أما بعد:

إنه ليسعدني أن أقللدم هللذا الكتللاب إلللى جميللع محللبي
الجهللاد؟ إلللى هللؤلء الللذين يتطلعللون إلللى قيللام دولللة
إسإلمية تللؤدى الللدعوة السإلللمية فأللي ظللهللا؟ وإلللى
هؤلء الذين نسوا قوة المسلمين وأدهشهم مللا تصللنعه
ى قلوة أيدي أعدائنا من سإللح وعتلاد؟ ولللم ينتبهلوا إل
اليمان التي ل ت هلدم ول ت هلزم؟ أقللدم إليهلم هلذا
الكتاب؟ ليعرفأوا أن نصر الله يدرك عبللاده المخلصللين؟
وأن الله يؤيد السائرين فأي درب الحللق والجهللاد لعلء

كلمته يؤيدهم من حيث ل يحتسبون.
وقد قام بتأليف هذا الكتاب رجل نشأ فأي حقل الدعوة
السإلللمية (ول زال) مللن رجالهللا؟ فأقللدر الللله للله أن
يعيللش مللع المجاهللدين الفأغللان ويعللايش جهللادهم

وأوضاعهم ويختلط بهم فأي أجواء الحب والخاء.
وكما أعلم أنه لم يكتللب شلليئا  قبلل التأكللد ملن صللحته
لعل الله ينفع به وبكتابه هذا جميع مللن يتلهفللون إلللى
الجهاد وجميع من يعملون فأي حلقل الدعوة إلى الله.

ول بد للمسلمين أن ينتبهوا بأن تربية النفوس وصللقل
الرواح إنما يتم فأي خضم المعارك وميادين الجهاد.

ولم يقسم الرسإول ص المجتمع المسلم إلى طبقتين!
طبقة التجار والزراع أمثال أبي بكر وعبد الرحمللن بللن
عوف وسإعد بن معاذ وقللال هللؤلء يجهللزون الجيللوش؟
وطبقة المحاربين الفقراء أمثال بلل وعمار وصهيب.

وأما الذين يشككون فأي هذه الكرامات فأأنللا ل ألللومهم
لنهم غارقون فأي نظراتهم المادية بعيدون عللن واقللع
الجهاد؟ ول يعرف الشللوق إل مللن مللن يكابللده؟ وليللس
من رأى كمن سإمع؟ وأنا أدعو الذين يكذبون أن يزوروا
أرض الجهاد ليروا  بأم أعينهم أن رب العزة سإبحانه هو

الذي يدير المعركة.
وأمللا الكللت اب المسلللمون الللذين يجهللدون أنفسللهم
بالتفكير فأي قصص خيالية لملء فأراغ الجيللل وتسللليته
بالقصص الهادفأة النظيفة؟ فأأدعوهم كذلك ليكتبوا عن



قصص أبعد مللن الخيللال وأغللرب مللن السإللاطير تصللنع
التاريللخ مللن جديللد وتخطلله بالللدماء وتبنيلله بللالرؤوس

والشلء.
وأما قضية الجهاد فأقد خرجللت مللن قضللية محليللة إلللى
قضية إسإلللمية عامللة -وإننللي أصللارح المسلللمين بأننللا
بدأنا المعركة بالمسدسإات ولم يكن معنا بندقية واحدة-
وبللأن الشللعب الفأغللاني واجلله الللدبابات الروسإللية أول

أمره بالحجارة والصخور.
لقد آمن الشعب الفأغاني بالحقيقة اليمانيللة البديهيللة
التي تمثلها المعادلة التالية (الللله أقللوى مللن روسإلليا)؟
الله ل يقهر ول يهزم إذن سإتهزم روسإيا وتقهللر بللإذن

الله.
إننا نذكر الذين يجوبون أرجاء الرض للتنللزه والسللياحة
بالحديث (سإياحة أمتي الجهاد) حللديث صللحيح رواه أبللو
داوود ونحذرهم من مغبة ترك الجهاد ونلفت أنظللارهم
إلى الحديث:  من لم يغز أو يجهز غازيا  أو يخلف غازيا
فأي أهله بخيللر أصللابه الللله بقارعللة قبللل يللوم القيامللة

حديث صحيح رواه أبو داوود وابن ماجة والدرامي.
وأذكر المسلمين بقللوله ص: (قيللام سإللاعة فأللي سإللبيل
الله خير من قيام سإتين سإنة) حديث صحيح رواه أحمللد

والترمذي والحاكم.
وأدعو الله أن يجعل عمله هللذا خالصللا  لللوجهه الكريللم

وأن يقبله منه.
وسإللبحانك اللهللم وبحمللدك أشللهد أن ل إللله إل أنللت

أسإتغفرك وأتوب إليك.
مقدمة الطبعة الثانية

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره؟ ونعوذ بللالله
من شرور أنفسنا ومن سإيئات أعمالنا؟ من يهللده الللله
فأل مضل له؟ ومن يضلللل فأل هللادي للله؟ وأشللهد أن ل

إله إل الله؟ وأشهد أن محمدا  عبده ورسإوله.
اللهم ل سإهل إل ما جعلته سإهل وأنت تجعل الحللزن إذا

شئت سإهل؟ وبعد:
فأهللا أنللا أكتللب مقدمللة الطبعللة الثانيللة لكتللاب (آيللات
الرحمن) وإن كان الكتاب قد كتب على عجل؟ وأحببللت
أن أسإللجل فأيلله انطباعللاتي عللن أروع نمللاذج القللرون
الثلثة الخيرة؟ وإن كان فأي مذكراتي وذاكرتي الكللثير
من الحداث التي أحالت وقتى وجهدى وفأكري متجهللة



بكليتها نحو هذه القضية الللتي ل زالللت حللتى الن أمللل
المسلمين المرتقب.

إن قضية أفأغانستان هي قصة السإلم الجريح فأي كللل
مكان؟ والذى تكالبت عليه المم من كلل حلدب وصللوب

فأي كل زمان وأوان.
(كذلك ما أتى الللذين مللن قبلهللم مللن رسإللول إل قللالوا
سإللاحر أو مجنللون أتواصللوا بلله بللل هللم قللوم طللاغون)

)53-52(الذاريات: 
إنها نفس المشاهد والحداث؟ وإن كان أبطال القصللة
وشخصياتها متعددين؟ وليس هذا عجيبا  فأهو النللاموس
اللهللى فأللي الكللون وهللو قللانون التللدافأع الللذى يحكللم

الحياة والحياء.
 (ولو ل دفأع الله الناس بعضهم ببعللض لفسللدت الرض

)251ولكن الله ذو فأضل على العالمين). (البقرة: 
إنهللا نبللوءة المصللطفى ص مللن تللداعي المللم علينللا؟
وقللذف الللوهن فأللي قلللوب المسلللمين -حللب الللدنيا
وكراهية الموت- ونزع المهابللة منللا مللن قلللوب أعللدائنا
-اللهم إل الطائفة التي تبقى على الحق ظللاهرة حللتى

يأتي أمر الله-.
فأقضية أفأغانستان هي نفس قضية فألسطين والفلبين
وسإوريا ولبنان وتشاد ومصر وفأي كل مكان؟ قدم أهله
قرابين رخيصة لشهوات السادة؟ سإائغا  لهواء القادة.
إن الجراح تنكأ الجراح والشجى يبعث الشجى؟ وقضللايا
الجهاد حلقات متصله تبعث فأي النفوس المل وتحيللي
فأي العماق الصللرار والعللزم علللى مواصلللة الطريللق؟

مهما جلت التضحيات وبهظت التكاليف.
والكلم عللن قضللية أفأغانسللتان ل يغللط ي علللى قضللية
فألسطين؟ بل يعطي لبناء فألسطين مثل  رائعللا  علللى
أن كل شلليء -بللإذن الللله- سإللهل إذا قللامت الصلللة مللع

الله؟ واتجهت أبصارنا إلى اسإتعداد العون منه.
(وما كان الله ليعجزه من شيء فأي السللموات ول فأللي

)45الرض إنه كان عليما  قديرا )  (فأاطر: 
وما أصدق كلم تميم بلن نللويرة فأينلا وفأللي قضللايانا إذ

يقول وهو يندب أخاه مالك بن نويرة:
أتبكللي كللل قللبر رأيتلله           لقللبر ثللوى بيللن اللللوى

فأالدكادك
فأقلت له:



  إن الشجى يبعث الشللجى            فأللدعني فأهللذا كللله
قبر مالك

فأللالكلم عللن قضللية أفأغانسللتان هللو كلم عللن قضللية
فألسطين؟ والجهاد فأرض عين فأيهمللا جميعللا ؟ والكلم
عللن الجهللاد فأللي أفأغانسللتان يللذكر أبنللاء فألسللطين
والمنطقة كلها بتقصيرهم تجاه الجهاد فأي فألسطين.

والمسلم ل ينبغي له أن يستسلم ول ييأس.
(إنللله ل ييلللأس ملللن روح اللللله إل القلللوم الكلللافأرون)

)87(يوسإف: 
بل يتحول من موقع إلى موقع وينتقل من خنللدق إلللى
خنللدق؟ حللتى تبقللى نفسلله حيللة؟ وقلبلله ينبللض بحللب
الجهاد والسإتشهاد؟ فأإذا كانت الدنيا قد تكللالبت علينللا
ونسينا نصرة الله فأي الجولللة الولللى فأللي فألسللطين؟
فأل مانع أن ننقل لنعد لجولة ثانيللة؟ وأسإللوتنا فألي هللذا
كله هو رسإول الله ص؟ حتى إذا أحكمللت مكللة قبضللتها
حول خناق الدعوة السإلمية؟ وضاقت أرضللها بالللدعوة
والللدعاة بللدأ يبحللث عللن قاعللدة أخللرى؟ تكللون قاعللدة
انطلق صلبة لدعوته؟ فأأرسإل صحبه إلى الحبشللة؟ ثللم
مضى بنفسه إلى الطائف يعللرض نفسلله علللى أهلهللا؟
حت كانت المدينة المنورة -طيبة- هي الحصن الحصينة
التي آوته وآزرته فأبنى فأيها أمته وربللي جيللل الصللفوة
الكرام؟ وعاد بهذا الجيش الرباني وفأتح مكة بعد ثمانية
أعوام فأقط وطهر الكعبة من الصنام وإلى يوم الدين.
وإن الجهاد فأي أفأغانستان يجعللل المجاهللدين الفأغللان
أنفسهم يللذكرون فألسللطين دائمللا ؟ وكللم مللن مجاهللد
سإللألته مللاذا وراء الجهللاد فأللي أفأغانسللتان ومللاذا بعللد
نصركم فأيها -إن شاء الله- فأمعظهم يجيبك: ل بللد مللن
السير إلى قبلتنا الولى بيللت المقللدس؟ ول غللرو فأللي
هذا فأقائدهم سإياف الللذي ي شللهد العللالم بيللن الحيللن
والخللر أن المجاهللدين الفأغللان سإلليكلفون بعللد إقامللة
المجتمع السإلمي فأي أفأغانستان إلى بيت المقللدس؟

سإيتوجهون -إن شاء الله-.

مقدمة الطبعة الولى
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونسللتغفره ونعللوذ بللالله
من شرور أنفسنا ومن سإيئات أعمالنا؟ من يهللده الللله
فأل مضل له ومن يضلل فأل هادي له؟ وأشهد أن ل إللله



إل الللله وحللده ل شللريك للله وأشللهد أن محمللدا  عبللده
ورسإوله؟ اللهم ل سإهل إل ما  جعلته سإهل وأنت تجعل

الحزن إذا شئت سإهل .
مللن حللول هضللبة (بللامير) فأللي أواسإللط آسإلليا وعلللى
سإفوحها يخوض شعب عريق فأي دينه وأرومته ونخللوته
فأي هذه اليام أشرس المعللارك وأشللدها ضللراوة؟ ضللد

القوى الحمراء المتوحشة.
هذه الهضللبة الللتي يطلللق عليهللا أهللالي أواسإللط آسإلليا
(سإقف العالم) لعلوها حيث تصل فأي بعض قممها فأللي

) مترا  هناك وفأي شعاب6054أفأغانستان إلى ارتفاع (
جبال هندوكوش وشللعاب جبللال سإللليمان؟ وفأللي بقعللة

) ألف كيلو مللتر مربللع؟ تشللكل650شاسإعة تصل إلى (
أرض الشللعب الفأغللاني المسلللم؟ الللتي رواهللا بللدمه
الزكي الطاهر؟ ودفأع حتى الن قرابللة مليللون شللهيد؟
ول زال يقللدم المزيللد مللن الجمللاجم والللدماء والرواح
والشهداء والعضاء والشلء؟ أمام أعللتى قللوى العللالم

التي تملك بين يديها قوى حلف وارسإو.
ليس عجيبا  أن نرى هذا الشعب يقللدم هللذه التضللحيات
فأهي (شنشنة نعرفأها من أخزم) كما كللان عمللر يقللول
لبللن عبللاس رضللي الللله عنهللم أجمعيللن؟ وهللذا مثللال
يضرب للولد الذي يشبه آباءه فأي صللفاتهم؟ كللالعلم أو

الكرم أو الجرأة.
فأهي بلد أبي حنيفة والبيهقي والبلخي والهروي وابن
حبان البستي؟ وعلى حللدودها بلللد الترمللذي والنسلائي
والبخللاري؟ وهللي بلد (قطللز) قللاهر التتللار (ومحمللود
الغزنوي) فأاتح الهند؟ وهللي بلد الفخللر الللرازي؟ وابللن
قتيبللللة؟ وإمللللام الحرميللللن (الجللللويني) والللللبيروني
والبدخشي والفارابي وابن سإيناء والجوزجاني ووالولد

اليجي؟ ولهذا الشعب ميزات كثيرة أهمها:
%) من السللكان99- أنه شعب مسلم: فأالسإلم دين (1

ومعظمهم من أهل السنة والجماعللة؟ وبقللي التشللريع
السإلمي هو المصدر الوحيد للتشللريع منللذ أن  فأتحهللا
عاصم بن عمرو التميمي زمن عمر رضللي الللله عنهللم؟

م).1973حتى انقلب محمد داوود سإنة (
ولذا فأالللدين هلو المحللرك الول لهلذا الشلعب وبقيمله
يزن المجتمع؟ وهو ميزان الرتفاع الشخصي فأللي هللذا

البلد.



)13(إن أكرمكم عند الله أتقاكم) (الحجرات: 
وهو شعب عجيب بالتفافأه حول علمائه؟ والعلمللاء هللم
القللادة الوحيللدون فأللي ميللدان القتللال؟ وهللم أصللحاب

الكلمة الولى والخيرة.
ولذا فأليس غريبا  أن نجللد هللذا الشللعب المتللدين يخلللع

ملكين متتاليين من ملوكه.
م) ثار1919أولهما: الملك حبيب الله بن عبد الرحمن (

عليه الشعب لشعوره بارتباطه مع النجليلز؟ وللم تهلدأ
ثورة الشعب حتى أطاح بالملك وقتله.

ثانيهما: الملك أمان الله خللان الللذي ثللار عليلله الشللعب
م)1928) واسإللتمرت الثللورة حللتى سإللنة (1924سإللنة (

حيللث ثللار عليلله الشللعب لظهللور نسللائه سإللافأرات؟
ومحاولته تغريب البلد؟ وأطاح به كما أطاح بسلفه.

وأفأغانستان بلد العلم منذ أقللدم الزمنللة؟ لقربهللا مللن
بخاري -وفأيها (بلخ) مزار شريف- التي وجد فأيها جنكيز
خللان عنللد مهاجمتهللا ألللف مدرسإللة دينيللة؟ وكللان أهللل

أفأغانستان طلبا  وأسإاتذة فأي بخاري.
- انها بلد العلللوم السإللمية: فأمعظلم علملاء أواسإلط2

وشرق آسإيا منها.
%) مللللن الشللللعب الفأغللللاني مللللن عللللرق60- إن (3

(البوشتن): وهو خليط من العللرق الللتركي واليرانللي؟
ويطلق عليه البعللض (الباتللان) وهللوعرق يمتللاز بطللول
قامته وبشرته السمراء وشعره السإود الممللوج؟ وهللذا
شعب صلب المراس محارب بطللبيعته؟ يللأنف الللذل ول
يسللتطيع القامللة علللى الضلليم؟ فألقللد قهللر السإللكندر
المكدوني وأذل بريطانيا؟ فأقد حاولت كثيرا  أن تغرس
راياتها فأوق هضباته فألللم تسللتطع؟ إذ تعللرف بريطانيللا

) عللداده اثنللا1942كيف خسللرت جيشللا  بكللامله سإللنة (
عشر ألفا؟ لم ينج منه سإوى واحد هللو الللذي كتللب عللن

)؟Pridonالملحمة التاريخية؟ واسإمه الللدكتور برايللدون (
رغم أن بريطانيللا اسإللتعمرت (الهنللد وباكسللتان) مللن (

م) أي قرنيلللن كلللاملين؟ وقبلهلللا قرنلللان1757-1946
كاملن باسإم شركة الهند الشرقية.

- أنه شللعب عزيللز: لللم يللذله السإللتعمار ولللم تروضلله4
اليادي الغربية -ذات الوجوه الحمللر والعيللون الزرقللاء-
ولللم تحللول السإللود فأيلله إلللى القللرود؟ باسإللم التقللدم
والعلللم وبريللق الشللهادات الخللادع ومناهللج التطللوير



الخلب؟ يقول السإتاذ سإياف: إن عللروش الرض كلهللا
ل أعدلها بلحظة واحدة من لحظات الجهاد.

حدثني القاضي محمد قال: لقد اسإتشللهد أمللامي ألللف
شهيد من بينهم ابني وأخي؟ كللل هللذا لللم ينللزل عللبرة
من مقلتي ولم يؤثر فألي مثلل مقلابلتي لموظلف فألي
إحدى سإفارات دول البترول يخاطبني وكللأني متسللول

فأي الشارع.
- ليس فأي أفأغانستان كلها كنيسللة واحللدة ول مبشللر5

واحد. 
- أنه شعب فأقير لللم يتلللف الللترف كيللانه: ولللم تنخللر6

الرفأاهيلة فألي عظلامه؟ ولللم ي ه د التنعللم صللبته ول
رجللولته. وهللو يتحمللل  المشللاق وظللروف التقلبللات
وقساوة العيش؟ إذ يكفيه أن يجد الخبز الجللاف فأقللط؟

ويعيش عليه المجاهدون لعدة أشهر.
- أنه شعب صاحب نخوة: فأهو على فأقره جواد كريم؟7

ذو نخوة ووفأاء؟ وبهذه المناسإبة يللروون قصللة البللدوي
الذي أوى إلى خيمته الللتي يسللكن فأيهللا غللزال جريللح؟
جرحه الملك الصالح محمود الغزنوي؟ وتابعه حتى دخل
الخيمة فأأراد الدخول لخذه فأرفأض بنفسلله البللدوي أن
يسمح له أن يأخذه وقال: هذا آوى إلللى بيللتي فأعللر فألله
بنفسه أنه الملك؟ ومع ذلك أصللر   البللدوي علللى عللدم
أخذ الغزال؟ لنه اعتبره مسللتجيرا  وملتجئللا  وضلليفا ؟

فأل بد من الحماية واحترم الملك نخوة البدوي وعاد.
بهللذه الصللفات العريقللة والمميللزات الفللذة دخللل هللذا

الشعب المسلم معركته.
إن السبب الول والحقيقللي لللدخول القللوات الروسإللية
أفأغانسللتان؟ هللو الخللوف مللن التيللار السإلللمي؟ الللذي
أصبح قوة تخشللى روسإلليا مغبللة عاقبتهللا؟ وتفللزع مللن
امتللدادها إلللى المنللاطق السإلللمية الللتي تللرزح تحللت
حكمها منذ نيف وسإتين عاما ؟ تسحقها بآلت التعللذيب
وتطحنها بمطاحن تعليب اللحوم فأي سإمرقند وبخللاري
وتركستان الغربية وأزبكسللتان؟ حيللث يعللد المسلللمون
-وراء نهللر جيحللون أو (آمللو) الللذي عللرف فأللي التاريللخ
السإلمي (بالنهر)- أكثر من سإتين مليونا ؟ وهذا النهللر
هللو الفاصللل بيللن المسلللمين فأللي التحللاد السللوفأياتي

والمسلمين فأي أفأغانستان.



كما أن هنالك مطامع إقتصادية لروسإيا فأيها: أنها تريللد
أن تصل إلى المياه الدافأئة فأي بحر العللرب؟ مللن خلل
اختراق اقليم بلوشستان؟ (بين إيللران وباكسللتان) لن
معظم موانئها على بحر البلطيق تتجمللد أثنللاء الشللتاء؟
فأهي تريد أن تصل قرب (جوادر) الباكستانية على بحللر
العرب؟  وهناك تقف على فأم مضيق هرمز؟ الذي يمللر
عبره معظم البللترول العربلي اللذي يمثلل أكلبر مصلدر

للنفط فأي العالم؟ وصدق الله العظيم:
)43(ول يحيق المكر السيء إل بأهله) (فأاطر: 

(ومكروا مكرا  ومكرنا مكللرا  وهللم ل يشللعرون فأللانظر
كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقللومهم أجمعيللن
فأتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن فأي ذلللك ليللة لقللوم
يعلمون وأنجينا الللذين آمنللوا وكللانوا يتفللون)  (النمللل:

50-53(
فأهل تكون أفأغانستان هي الخطوة الولى فأي سإللقوط
المبراطورية الروسإية -كما يقول شللاليزي- إنلله لحلللم

عزيز وما ذلك على الله ببعيد.
)7-6(إنهم يرونه بعيدا  ونراه قريبا ) (المعارج: 

هذا الشعب الذي تحدى العالم كللله؟ رغللم فأقللره وقلللة
ذات يللده؟ وضللحالة تطللوره القتصللادي والتكنولللوجي
وضآلة صادراته وتجارته الخارجيلة؟ إنله يناطلح السلماء
بعزتلله ول يعللتز إل بربلله ودينلله (ول تهنللوا ول تحزنللوا

وأنتم العلون إن كنتم مؤمنين).
وأسإوق هنا قصة واحللده أفأغانيللة تللدكرنا بعللزة السلللف
وترفأعهم عن متاع الدنيا واسإتعلئهم على قوى الرض
جميعا  -والقصص كثيرة جدا  ولكنها كمثال- إنها قصللة
(القائد نجم الدين) فأي أنجمللان -هللي مقاطعللة واخللان
الصبع البارز من الخارطة الفأغانية يلتقي مللع الصللين
وروسإلليا وباكسللتان؟ وتعتللبر هللذه المنطقللة الفأغانيللة
واقعيلللا  وسإياسإللليا  وعسلللكريا  داخللللة فألللي أراضلللي
الجمهوريللات السإلللمية الواقعللة تحللت حكللم التحللاد
السوفأياتي؟ وينشيء الروس فأيها قواعللد ذريللة وفأيهلا

الصواريخ عابرة القارات-.
المهم أن هذا القائد نجم الللدين عنللده مائللة وخمسللون
مجاهللدا  فأقللط؟ وقللد حللرم الللروس مللن السللير علللى
الطرق العامة والدبابات الروسإية ل تجرؤ على الحركللة
فأي الطريق المجاور لهللذا القائللد؟ ولللذا هجللم الللروس



عليه بقوات كبيرة ونصره الله وأسإر خمسة من ضللباط
الروس الكبار؟ فأأرسإل إليه الروس رسإالة: نعطيللك مللا
تطلب وتفلت لنا الخمسة؟ فأللرد عليهللم بكلمللة واحللدة:

لسنا تجارا .
ثم أرسإلوا إليه رسإالة ثانيللة: إن لللم تطلقهللم سإللنحرق
المنطقة كلها ونقتل الشيوخ والطفال؟ فأللرد عليهللم:
أيهللا الللروس الكلب: إنكللم لللم ترقبللوا فأينللا ذمللة ول
عهللدا ؟ ثللم أرسإللل الللروس رسإللالة ثالثللة للله موقعللة
بدمائهم وكتبللوا بالللدم: لنثللأرن للخمسللة إن مسسللتهم
بسوء؟ فأقال نجم الدين: أتحداكم وأمر بقتل الخمسة؟
فأحزنللت روسإلليا عليهللم حزنللا  شللديدا ؟ حللتى أقللامت

لحدهم تمثال  تؤدى له التحية من قبل الجند الح مر.
إن الشللعب الفأغللاني قللد خللاض خلل هللذه السللنوات
الثمانية حربا  ما شهدها التاريخ السإلمي عبر القللرون
الثلثللة الخيللرة؟ وأكللثر مللا يحزننللي أن هللذه المعللارك
السإلمية التي سإطرت بالللدماء والشلللء قللد ضللاعت؟
ولو وجدت من يتابعها ويؤرخ لها لكانت أسإفارا  ضخمة

من نور هداية للجيال عبر القرون القادمة.
والبشائر والكرامات التي أكتب عنها كثيرة جللدا ؟ وقللد
كتبتها عبر لقاءاتي مع هؤلء المجاهدين الذين تعلقللت
بهللم روحللي؟ وأول مللا لفللت نظللري إليهللا محاضللرة
سإمعتها من أخ أفأغاني هو محمد ياسإللر -أحللد مسللاعدي
سإللياف- فأللي الحللج فأأثللارت انتبللاهي واحببللت ان أتللابع
القصللص بنفسللي؟ ومللا كنللت أقبللل القصللة إل ممللن
شهدها أو رآها ولم يخرج عن هللذا المنهللاج إل قصللتان

أو ثلثة؟ ولذا كتبتها بلفظ حدثني.

رأي العلماء:
وأول مللن كتبللت إليلله عللن هللذا الموضللوع هللو فأضلليلة
أسإتاذنا وشلليخنا الكللبير العلمللة عبللد العزيللز ابللن بللاز؟
لرى رأيه فأيها؟ فأشرح صللدري عنللدما سإللمعت جللوابه:

بشري خير تبشر بنصرهم إن شاء الله.
وسإألت كذلك أخانا الكبير السإتاذ الدكتور عمر الشقر:
فأقال أهم شيء هللو صللحة الروايللة؟ فأللإن كللان الللرواة
صادقين فأيجب أن نعلنها سإواء وافأقللت عقللول النللاس

أم لم توافأق.



ولقد اتخللذ العلمللانيون والشلليوعيون والحاقللدون هللذه
القصللص مللادة للسللخرية بالجهللاد واللمللز بالمجاهللدين
والطعللن بالكتللاب -لنهللم يكرهللون السإلللم- فأيريللدون

منفذا  للطعن والغمز والد س وقد صدق الله فأيهم.
(يللا أيهللا الللذين آمنللوا ل تتخللذوا بطانللة مللن دونكللم ل
يللألونكم خبللال ودوا مللا عنتللم قللد بللدت البغضللاء مللن
أفأواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بيننا لكم اليللات

)118إن كنتم تعقلون). (آل عمران: 
وإني أذكر الخوة اللذين يعلمللون ويسللتحيون ملن ذكلر
هذه القصص؟ أذكرهم بحادثة السإراء التي أعلنهللا رب
العزة على العالم ولم يكن فأي الرض من يللؤمن بهللذه
القصللة -سإللوى أفأللراد يقللل ون عللن مائللة شللخص فأللي
الرض كلهلللا- واتخلللذها سإلللدنة الكفلللر حلللديثا  دسإلللما

للتشكيك بصدق النبي ص.
وبعد... فأهذا جهد بسيط اجتهدت أن أكتبه؟ أرجللو الللله
أن يجعله فأي ميزان حسناتي يوم القيامة وأن يغفر لنا

أخطاءنا وخطايانا.
(ربنللا ل تؤاخللذنا إن نسللينا أو أخطأنللا؟ ربنللا ول تحمللل
علينا إصرا  كما حملته على الذين مللن قبلنللا؟ ربنللا ول
تحملنا ما ل طاقة لنا به وأعف عنا وأغفر لنا وارحمنا؟
أنت مولنا؟ فأانصرنا علي القللوم الكللافأرين). (البقللرة:

286(

ردود الفعل تجاه الطبعة الولى
الحمد لله فألقد أقبل الناس على قراءة الطبعة الولللى
بشغف عجيب؟ إذ تلقيت مكالمللات هاتفيللة مللن أوروبللا
وأمريكللا ومللن البلد العربيللة يسللتأذنون فأللي طباعللة
الكتاب؟ وجاءتني رسإائل من أمللاكن شللتى مللن العللالم
يطلبون الكتاب؟ ول غرو فأي هللذا؟ إذ أن كتابللا  يتكلللم
عن أخطر قضية إسإلللمية فأللي الرض الن؟ بللل أخطللر
قضية تشغل ذهللن العللالم كللله لنهللا حيللة يحسللب لهللا
المسلم والكافأر كل حساب؟ فأالمسلم يراوده المل أن
يكون هذا الجهاد بداية لقفزة أوسإع؟ وانطلقة لمجتمع
إسإلللمي؟ ونللواة لتجمللع المسلللمين علللى الجهللاد؟
بالضافأة إلى تبديده اليأس الذي ران على قلللوب كللثير
من المسلمين بعد الهزائم التي م نللي بهللا المسلللمون

فأي القرنين الخيرين.



وأمللا الكللافأر فأللإنه عللاد يراجللع حسللابه تجللاه السإلللم
وأهله؟ إذا ظن الغرب أنه قد سإحق السإلم نهائيا  ولن
ي تقوم له قائمة؟ فأأدخل الجهلاد الفأغلاني السإللم فأ
حسللاب الللدول الكللبرى؟ وأصللبح الغللرب والشللرق ل
يستطيعوا أن يكابرو ويغمضوا أعينهللم عللن مللارد جبللار
اسإمه (السإلم) باتوا يخافأون أن ينطلق مرة أخرى من
القمقم؟ لقد عللادوا يراجعللون كتابللات لللورنس بللراون
النجيلللزي؟ الللذي كتللب لهللم: لقللد هللددنا بالصللهيونية
فأوجدناهم أصدقاء لنللا؟ وهللددنا بالبلشللفية فأوجللدناهم
حلفاء لنا فأي الحللرب؟ وهللددنا بللالجنس الصللفر إل أن
هنالللك دول  ديمقراطيللة غيرنللا تقللاومهم؟ إن عللدونا
الوحيد هو السإلم؟ هذا الجللدار الللذي وقللف فأللي وجلله

السإتعمار الوروبي طيلة ثلثة قرون.
وكتب ريتشارد ميتشل المريكي كتابه (أثر التدين فأللي
الحركات السياسإية فأي العالم السإلمي) وكتللب ادوارد

موريتمر كتابه قبل سإنة (العقيدة والقوة).
ولقد أشار بعض الخوة الحبللة إلللى أمللور فأللي الكتللاب

منها: 

أول : مؤسإس الحركة السإلمية الفأغانية:
فألقد عاتبني بعللض الخللوة الحبللة -وممللن لهللم مكانللة
خاصة فأي قلبي- قائلين: إن الكتاب أثار حساسإية بعض
الخللوة الللذين يعتللبرون أن مؤسإللس الحركللة هللو عبللد
الرحيم نيازي وليللس البروفأيسللور غلم محمللد نيللازي؟
فأحزنت فأي نفسي كثيرا ؟ لوقوف هؤلء الخوة الحبة
-وهم يعلمون أني أكن لهم المحبة فأللي أعمللاقي- عنللد
قضللية تاريخيللة ل تقللدم قليل  ول كللثيرا  فأللي واقللع
الجهاد الفأغللاني؟ إذ كللل مللا أردت أن أبينلله للنللاس أن
الحركة السإلمية هي باعثللة الجهللاد السإلللمي؟ وهللي
التي فأجرته وهي النواة التي كانت -بإذن الللله- طليعللة
هذا العمل الضخم المبللارك؟ وسإللواء كللان عبللد الرحيللم
نيازي أو غلم محمد نيازي فأالثنللان عنللد رب العللالمين

وكل أفأضى إلى ما قدم.
(ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فأل تظلم نفللس
شيئا وان كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفي بنا

حاسإبين) 
)47(النبياء: 



ثم قلت: كيف أتجاهللل روايللات أخللوة ثقللات يقسللمون
بالله أن البروفأسور غلم محمد نيازي كان يدير الحركة

السإلمية وعبد الرحيم نيازي فأي المدرسإة العدادية.
وقبل كل شيء؟ فأأنللا أحاسإللب عنللد رب العللالمين عمللا
أقنعت به؟ فأل يمكنني أن أكتللب شلليئا  إل مللا اطمللأنت
إليه نفسي؟ فأإن كنت مخطئا  فأآمل من الللله أن يغفللر
لي بحسن قصدي؟ وإن كنت مصيبا  فأالحمللد لللله علللى

توفأيقه وإنعامه وتأييده وإلهامه.
وعبد الرحيم نيازي أصغر من غلم نيازي؟ فأعبد الرحيم
كان طالبا  فأي كلية الشللريعة؟ بينمللا كللان غلم محمللد
نيازي عميدا  لها؟ والخلف يدور حول البروفأسور غلم
محمد نيازي أكبرهما سإنا  هل بللدأ الحركللة السإلللمية؟
فأقسم من الحبة قالوا: هو بدأها وقسم آخر قالوا لللم
يبدأها؟ وفأي القواعد الصولية المتفق عليهللا (الثبللات

مقدم على النفي).
والخلف فأي وجهة النظر ل يؤثر على القلوب الصادقة
الللتي تبتغللي وجلله الللله؟ وخلف الللرأى ل يفسللد للللود
قضية. وخلصة الرأي أن عبد الرحيم نيازي وأمثاله من
الطلب كلللانوا فألللي المواجهلللة لنهلللم يتحمسلللون؟
والمسؤلون والموظفون كلانوا ملن وراء السلتار وهلذا

شأن الحركات كلها.
حدثني المهندس أحمد شاه -رئيس اللجنة الماليللة فأللي
التحاد- وهو رجل ثقة باتفاق الجميع قال: كنت بجانب
عبد الرحيم نيازي -فأللي اللحظللات الخيللرة مللن حيللاته-
فأي مستشفى فأي نيودلهي؟ فأكان عبد الرحيللم نيللازي
أكثر ما يدعو للبروفأسور غلم محمللد نيللازي؟ ثللم قللال
لي يا أخ أحمد: وصيتي لشللباب الحركللة السإلللمية؟ أن
يعاملوا غلم محمد نيازي -كوالد- لنه لللو لللم يكللن هللذا
الرجللل لمللا كللانت هنللاك حركللة إسإلللمية أبللدا  فأللي

أفأغانستان.
والقضية الثانيللة الللتي ذكرنللي بهللا الخللوة: أن الكتللاب
يعطي صورة أن الشعب الفأغاني شعب مثالي ل نظيلر
له فأي عالم الواقع؟ فأقلللت: أمللا أنلله ل نظيللر للله فأللي
الرض كلهللا فأهللذه حقيقللة -لمللن أنصللف وعللايش هللذا
الشعب عن كثب- وأما المثالية فأليس لبشللر أو لشللعب
أن يدرك الكمال؟ فأهذا الشعب فأيلله الصللالح وفأيلله مللن
دون ذلك وفأيه نقائص البشر وضعهم؟ فأمنهم المبتللدع



ومنهلللم الكلللاذب والجاسإلللوس والسلللارق والملللدخن
والمتعللاطي بالحشلليش والنسللوار (سإللعوط الللدخان)
وتراقي وحفيظ الله أمين والشيوعيون؟ ولكن الغالبية
العظمى للشعب أنلله شللعب صلادق عزيللز شللجاع أبللي؟
سإللألت عللدة قللادة للجبهللات منهللم الحللاج محمللد عمللر
(بغمان) عنده ثمانية آلف مجاهللد ومحمللد جللل ناصللرة

) مجاهد (جكللردار) ومحمللد خالللد فأللاروقي3200عنده (
عنده (خمسة عشللر ألفللا ) ومولللوي حليللم عنللده (أحللد
عشر ألف مجاهد) فأالكل يشللهد أنلله ليللس عنللده تللارك
صلة واحد؟ وأكثر من تسعين بالمائللة منهللم يشللهدون
الجماعة؟ وقسم منهم يقوم الليل وقسم منهم يصللوم
تطوعللا ؟ ومعظللم مللن يسللتطيع قللراءة القللرآن يقللرأ
القرآن يوميا ؟ وبعض الجبهات ل يفتح المذياع مطلقللا
على أغنية؟ فأأي شعب الرض فأيلله مللن الخيللر مللا فأللي

الشعب الفأغاني.
والنقطللة الثالثللة: أن قضللايا الكرامللات تللؤدي إلللى
التواكل؟ فأهللذا قللول مللردود بالكتللاب والسللنة وأقللوال

الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.
أما الكتاب فأيقول الله عزوجل:

(إذ تستغيثون ربكم فأاسإتجاب لكم أنللي ممللددكم بللألف
من الملئكة مردفأين وما جعله الله إل بشرى ولتطمئن
به قلوبكم ومللا النصللر إل مللن عنللد الللله أن الللله عزيللز

)10-9حكيم) (النفال: 
 فأرب العزة يبين لنا أن إنللزال الملئكللة كللان لغرضللين

رئيسيين:
أ- بشرى للمؤمنين وغرس المل فأي أعماقهم بالنصر.
ب- إنزال السللكينة والطمأنينللة علللى قلللوب المللؤمنين
وتثبيت أقدامهم؟ أما النعاس فأهو للقللاء الراحللة علللى

نفوسإهم وبث المن فأي قلوبهم وتثبيت أقدامهم.
(إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السللماء
ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجللز الشلليطان وليربللط

)11على قلوبكم ويثبت به القدام)  (النفال: 
كم من المجاهدين الفأغان حدثني أنه نام تحللت قصللف
المدفأعية وقذائف الطائرات؟ فأقام بعللزم جديللد وهمللة

عالية وتبدد الحزن عن قلبه والخوف عن نفسه!!.
فأالكرامات يربط الللله بهللا علللى القلللوب؟ وتأمللل فأللي
(وليربللط علللى قلللوبكم) كللأن القلللوب كللانت كالحمللل



الثقيل فأوق الجمل أو الحيوان بدون ربط ول شللد؟ ثللم
جللاءت الكرامللات فأربطتهللا وثبتتهللا ومنعللت ارتجافأهللا

وزعزتها.
أما فأي السنة: فأقال ص لبي بكر -وهما فأي العريللش-
يوم بدر وقد رأى جبريل: (أبشر يا أبا بكللر هللذا جبريللل

) 1على ثنايا النقع)(
أما من أقوال الصحابة فأقد قال ابن مسعود رضى الله

عنه: كنا نعد اليات بركة.
(تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فأبأي حديث بعد الللله

)6وآياته يؤمنون). (الجاثية: 
)2ومن أقوال الفقهاء قول الشللاطبي فأللي الموفأللات(

تفيد الكرامات والخوارق لصحابها يقينا  وعلمللا  بللالله
تعالى وقوة فأيما هم عليه.

هذه هي الدلة؟ وهو شأن السلف من أئمتنا؟ أن لهللذه
الكرامات أثرا  كبيرا  فأي حياتهم؟ ولقد أراد رب العللزة
أن ينبههللم إليهللا؟ فأأنزلهللا قرآنللا  يتلللى آنللاء الليللل
وأطراف النهار؟ فأهل الحديث عن الكرامات الللتي مللن
الله بها على عباده وسإطرت فأللي كتللابه الخالللد؟ كللانت
تؤدي إلى تللواكلهم وقصللورهم؟ أم كللانت دافأعللا  قويللا
لهم على مواصلة الطريق على جادة هذا الللدين؟! إنللي
لعلم أن كثيرا  من الفأغانيين عندما يستشهد أبنللاؤهم
ل تهللدأ نفوسإللهم ول ترتللاح قلللوبهم؟ إل بعللد أن يللروا
كرامة عن أبنائهم أو يسمعوا عنه ممن يعيش معه فأللي

الميدان.
وإني لعلم كذلك أن هللذه الكرامللات (وهللي قللد بلغللت
مبلغ التواتر المعنوي برواياتي) تفعل فأعل  عجيبا  فأللي
إثارة حماس المجاهدين؟ وتعطيهللم دفأعللا  قويللا  علللى
الطريق؟ إذ أنهم يحسللون أن الللله معهللم وأن يللد الللله

التي تدير المعركة.
ولقد حدثني بعض المجاهدين أننللا عنللدما نللرى الطيللور

مع الطائرات نستشعر بمعية الله معنا.
 وحلللدثني أحلللدهم قلللال: أن الطفلللال يعرفألللون أن
الطللائرات سإتقصللف أم ل؟ فأللإذا مللرت بللدون مصللاحبة
الطيور يشعرون أن الطائرات لن تضللرب؟ فأللإذا جللاءت
الطيور بصحبتها يشعرون أن الطائرات جاءت تقصللف؟
وإنما الطيور ترافأقها لللدفأاع علن المجاهلدين وعنلدها

يختبئ الطفال.



وقضية أخرى ل بد من التنبيه إليها: وهللو أن الكرامللات
ل تنزل على القاعدين إنما تتنللزل الكرامللة فأللي أحللرج
أوقات الضيق بعد أن تأخذ النفللس أهبتهللا وتعللد عللدتها
وتستنفذ كل إمكانياتها وتبذل كل طاقاتها؟ هنا تتدخل

إرادة الله لنفاذ وعده وإتمام قدره.
(ثم ننجي رسإلنا والذين آمنوا كذلك حقللا  علينللا ننجللي

)103المؤمنين ) (يونس: 
(فألما تراءى الجمعان قال أصحاب موسإى إنا لمللدركون
قال كل إن معي ربي سإيهدين فأأوحينا إليللة أن اضللرب
بعصاك البحر فأانفلق فأكان كل فأرق كالطود العظيللم).

)63-61(الشعراء: 

الجهاد قائم على الجهد البشري:
إن حياة الجهاد قائمة على الجهللد البشللري؟ مللن عللرق
ودم وتعللب وسإللهر وعللذاب وآلم؟ إنهللا قائمللة علللى
أعصاب البشر؟ التي تحللترق لتنيللر خللط الجهللاد وعلللى
أحللزان ومخللاوف؟ إضللافأة إلللى دمللاء البريللاء وأرواح
الشهداء وتناثر الشلء؟ كللل هللذه هللي وقللود المعركللة

وماء شجرتها وحياة عروقها.
(أم حسللبتم أن تللدخلوا الجنللة ولمللا يعلللم الللله الللذين

)142جاهدوا ويعلم الصابرين)  (آل عمران: 
وليس الجهللاد قائمللا  علللى الكرامللات؟ ولكللن الكرامللة
تللأتي فأللي وقللت الشللدة والضلليق؟ فأهللذا المجاهللد قللد
أمضى خمس سإللنوات أو أكللثر أو أقللل؟ وهللو يصللطلي
بنار المعركللة وأحيانللا  تمللر عليهللم الشللهر المتتاليللة؟
وهم يقصفون كل يوم؟ وأحيانا  يقصللفون فأللي اليللوم

) تقلللذف فأللليBM13؟ BM12ثلث ملللرات وبقلللذائف (
الضللغطة الواحللدة أحيانللا  اثنيللن وخمسللين صللاروخا ؟

وأحيانا  بقذائف طائرات يصل وزنها نصف طن.
حدثني الرائد عبللد الحميللد: لقللد قسللت حفللرة فأتحتهللا

) مترا .64قذيفة فأكان عمقها ثمانية أمتار ومحيطها (
هذا المجاهد الللذي يعيلش هللذه الحيللاة؟ قللد يلرى خلل
هللذه المللدة الطويلللة -عللبر المحنللة القاسإللية المريللرة-
فأرجللا  مللن الللله ذات مللرة؟ حيللث انقطعللت السإللباب
البشللرية والوسإللائل الدنيويللة؟ وأنللا كنللت أجمللع هللذه
الروايللات مللن أفأللواه المجاهللدين أنفسللهم؟ ول أقبللل
رواية إل ممن حصلت معه أو رآها بعينلله؟ وكنللت أتتبللع



هذه الروايات -وقد بلغت عندي حد التواتر-؟ وكثيرا  ما
كنت أسإتحلف المجاهد على القصة؟ فأقصللص الشللهداء
وعجائبهم؟ واشتراك الملئكللة أو قللوى غيللر منظللورة؟
وعدم حرق الثياب -أحيانا - من الرصاص؟ وعللدم إنتللاج
المفعول المتوقع مللن القللذائف (هللذه متللواترة تللواترا

معنويا ).
يقول الرائد (عبد الحميد): لو أنتجت هذه القذائف التي
تلقى علللى المجاهللدين فأللي أفأغانسللتان مفعولهللا لمللا
أمكن للمجاهدين أن يواصلوا جهادهم أسإبوعا  واحدا .

ويقول مولللوي (رحيللم): مللا رأيللت الطللائرات إل رأيللت
تحتها الطيللور؟ فأللأقول للمجاهللدين أبشللروا جللاء نصللر

الله.
والقضللية الرابعللة: إن نشللر هللذه القصللص يللؤدي إلللى
انتشللار البللدع والخرافأللات فأللأقول: ل شللك أن بعللض
المخرفأين يتاجر بهللا ويجعللله قاعللدة لتفكيللرة ومحللورا
لرائه؟ ولكن الصحابة رضللوان الللله عليهللم وقللد ظلللوا
حتى نهاية حياتهم وهم يتكلمون عللن ملئكللة بللدر؟ لللم
يكلللن فألللي عقيلللدتهم بخرافألللة ول انحلللراف؟ ونقلللل
المؤرخين المسلللمين بللل المحللدثين منهللم أمثللال ابللن
كللثير فأللي البدايلللة والنهايللة وابلللن الثيللر وغيرهللم
للكرامللات؟ ومللا مللن كتللاب فأللي الحللديث الشللريف إل
وأفألللرد فأيللله كتلللاب لفضلللائل الصلللحابة وكراملللاتهم
ومزاياهم؟ فأهل أثر هذا فأي عقيدة الجيال؟ وهل نشر
البللدع بيللن المللة السإلللمية؟ فأنحللن متبعللون لهللؤلء

السلف ولسنا مبتدعين فأي هذا الميدان.
القضية الخامسة: قال بعضللهم أن نشللر هللذه القصللص
يثير سإخرية أعداء السإلم فأأقول: إن أعداء السإلللم ل
يؤمنون بالله ابتداء ول بللدينه كشللريعة للحيللاة ومنهجللا
للتعامل؟ فأهل نريد أن نقنعهم عن طريللق إخفللاء هللذه
القصص؟ إن عالم الغيب كله ليس له حساب فأي تفكير
الكفللار مللن الغربييللن والشللرقيين؟ والمسلللم عقيللدته
معظمها قائمللة علللى اليمللان بعللالم الغيللب (فأاليمللان
بلللالله؟ وملئكتللله؟ وبلللالوحي؟ وبلللالبعث وبالحشلللر؟
وبالنشر؟ وعذاب القبر؟ والجنة والنار؟ والجن...) هللذه
كلها ل وزن لها فأي أذهان هللؤلء النللاس فأهللل نتخلللى
عن هذا كله؟ أم نفلسلفه فألسلفة ماديلة منطقيلة ملن

أجل إرضائهم عنا؟!.



القضية السادسإة: قال بعضهم: نحللن ل نريللد أن نخللدع
بالثورة الفأغانية كما خدعنا بالثورة اليرانيللة؟ فأللأقول:
إن الثورة الفأغانية جهاد إسإلمي يقوم به شعب مسلم
صللادق؟ ويقللود الجهللاد أنللاس عقيللدتهم واضللحة ل
يكرهون الصحابة ول ينكللرون الحللاديث؟ وهللذا الجهللاد
يقوده أناس نحسبهم صادقين؟ خاصة أمير المجاهللدين
(عبد رب الرسإول سإلياف) وفألرض علينلا أن نسلاعدهم
وأن نقف بجانبهم؟ فأإن غيروا أو بدلوا فأإنللا ل نخسللر؟
وقللد قمنللا بللأداء الفريضللة وتقللديم الللواجب علينللا؟

والقلوب بيد رب العالمين يقلبها كيف يشاء.

مخاوف الطريق:
إن الجهاد الفأغاني رغم ما حققه فأي عالم الواقع من
غرائب وأعاجيب تفوق الخيال؟ إل أن طريقه محفوفأللة
بالمخاطر؟ وأهم ما يهدده الن رغللم هللذه النتصللارات

الساحقة قضايا منها:
  التكالب العالمي لحل القضية سإلميا :1

إذا أن الغرب ل يرضى أبدا  أن تقوم دولة إسإلمية إثللر
هللذا الجهللاد المشللرف؟ وأن بقللاء روسإلليا قرنللا  مللن
الزمللان أهللون عنللد أمريكللا والغللرب مللن قيللام دولللة
إسإلمية لمدة سإنة؟ ولذا فأقد اتفقت أمريكا مع روسإلليا
علللى النسللحاب؟ ولكللن العللائق هللو; مللن البللديل؟ إن
البللديل الللذي اتفقللت عليلله الللدول الكللبرى هللو الملللك
محمد ظاهر شاه؟ ولكن هنالك عوائق كثيرة الن أمللام
رجوع الملك؟ وعلى رأسإها معارضللة سإللياف وحكمتيللار

 عضللوا ) لهللذا معارضللة60ومجلللس الشللورى للتحللاد (
شديدة ل تقبللل المجادلللة ول النقللاش؟ وهمللا يقللودان
قللوة ل يسللتهان بهللا؟ ولللذا فأللإن أعللداء الللله يمكللن أن
يفكروا بأية وسإيلة يسللتطيعونها الن؟ وإن كللان المللر
الن خارجللا  علن أيللديهم؟ إذ أن أفأغانسللتان حلتى الن

%) مللن أرضللها يسلليطرون90فأي يللد المجاهللدين؟ و (
عليهللا؟ ولكللن أعللداء الللله يتربصللون بالصللادقين ريللب
المنون؟ ريثما يمكنهم تربية قائد جديد على أعينهللم أو

يعيدوا الملك الذي يعيش على حافأة قبره.
وهنالللك حلللول مطروحللة مللن روسإلليا أن تللأتي قللوات
للفصل بين روسإيا والمجاهدين؟ وتقللترح روسإلليا دولللة



تدور فأي فألكها لتقللدم قللوات الفصللل؟ وسإللوريا علللى
رأس الدول المرشحة لتقوم بهذه المهمة.

ولقللد اسإللتفتت لجنللة موثوقللة مللن (مجلللس الشللورى
للتحاد السإلللمي لمجاهللدي أفأغانسللتان) حللول قضللايا
منها: رجوع الملك ورأيت ورقللات السإللتفتاء فألللم أجللد

واحدا  موافأقا  على رجوع الملك.
وأما الملك فأإنه ل زال يحلللم بللالعودة إلللى أفأغانسللتان
ول زال وزراءه القابعون فأي ألمانيا يتحركللون بنشللاط
عجيب؟ عل هم يرون الحياة تدب فأي العظام الرميمة؟
ول زال صهره (همايون) يتحرك بين أوروبللا وباكسللتان
وهو يضع دسإتورا  للدولة القادمة التي رآها فأي منامه.
ولكللن الللذي يعطللي المللر جللديته أن التحللاد الثلثللي
(جيلنللي؟ مجللددي؟ محمللد نللبي) قللد بللايعوا الملللك

وظهرت صورتهم على التلفاز الباكستاني.
لقد عاتب بعض الطيبين محمد نبي على صلللته بالملللك
وبيعتلله للله؟ فأقللال محمللد نللبي: لقللد رأينللا أن الللدول
الغربيه وعلى رأسإهم أمريكا مجمعة على الملك؟ فأقلنا
نبادر نحن بأنفسها إلى هذا؟ فأقمنا بمبايعته ثللم ذهبنللا
إلللى الخارجيللة الفرنسللية فأفرحللت كللثيرا ؟ ثللم إلللى
الخارجيللة البريطانيللة فأشللرحنا صللدورهم؟ ثللم إلللى

الخارجية المريكية فأسروا سإرورا  عظيما !!.
وهنالللك محللاولت لتخللط ي قللادة الجهللاد الصللادقين؟
لسإلللتفتاء مشللليخة القبائلللل؟ والنلللاس اللللذين فألللي
المخيمات محاولين إبراز رغبات هؤلء  الذين يشللترون
(بثمللن العنللز) حللتى تبللدوا أهللواءهم وشللهواتهم أنهللا

التعبير الصادق الحقيقي للشعب الفأغاني الطيب.
وهناك الهواء والشهوات الللتي تتطللاحن فأللي بيشللاور
علللى الزعامللة؟ هللؤلء الللذين أسإللميهم (تجللار الللدماء)
وصدق رسإول الله ص فأيهم إذ يقول فأي الحديث الللذي
يرويه مسلم عن سإعد رضى الله عنه: (سإألت ربي ثلثا
؟ فأأعطاني اثنتين؟ ومنعني واحدة؟ سإللألت ربللي أن ل
يهلللك أمللتي بالسللنة فأأعطانيهللا؟ وسإللألته أن ل يهلللك
أمتي بالغرق فأأعطانيهللا؟ وسإللألته أن ل يجعللل بأسإللهم

)[رواه مسلم واحمد/ صللحيح الجللامع1بينهم فأمنعنيها)(
].3587الصغير لللباني

لقد بايع بعض هؤلء فأي داخللل الكعبللة المشللرفأة علللى
الحفاظ على التحاد وظللوا فأللي داخللل الكعبلة حللوالي



سإاعة؟ فأللي مشللهد روحللاني شللفافأي مشللرق وارتفللع
البكاء وعل النشيج وبدأ الحراس وحملة المفاتيح يبكون
ثم انتقلل البكللاء إللى الطلائفين حللول الللبيت العللتيق؟
ولعل الناس لم يشهدوا فأي حياتهم مثل هذا المنظللر؟
وغاب الناس ونسوا أنفسهم؟ وسإقط محمد مير لفرط

البكاء.
ثللم شللهدت بيعللة سإللياف فأللي مجلللس الشللورى؟ بعللد
انتخاب مشرف نال فأيه اثنين وأربعين صوتا  من سإبعة
وخمسين صللوتا  أعضللاء مجلللس الشللورى الحاضللرين؟
وكان أول المسرعين إلى البيعة رجللل ممللن بللايع فأللي
داخل الكعبة؟ ثم ماذا؟ لم يللف الرجللل بللبيعته شللهرا ..
وهللو الن مسلللط لسللانه وسإلليفه علللى التحللاد وعلللى
رئيسلله؟ ويتصللل بالجرائللد والمجلت والذاعللات الللتي
تناصب السإلم العللداء علللى رؤوس الشللهاد؟ ويصللرح
كل يوم تصريحا  جديدا  باتهام جديد لرئيس التحاد من
سإرقة الموال واسإتغلل التحاد وقتل الجهاد.. ويرسإل
شقيق مساعده واسإمه (عبد الحق) إلى لندن ليبث مللن

) اتهامللات ضللد التحللادBBCإذاعة الكفر كل ليلللة مللن (
ورئيس التحاد.

ومن الخطار التي تهدد الجهاد:
السياسإة الجديدة التي تتبعها روسإيا -خاصة بعد مجىللء
(شيرنينكو)- وهي المذابللح الجماعيللة والبللادة الكاملللة
للقرى التي تدخلها الللدبابات الروسإللية بأعللداد ضللخمة؟

قد تصل اللف دبابة وناقلة ومصفحة.
ولقد هجمت روسإيا فأي هذا الشتاء بقوات هائلللة علللى
المناطق التالية: كوهي سإتان؟ سإمنغان؟ بلخ؟ قندهار؟
غزني؟ جكردرا؟ أسإتالف؟ اشكمش؟ فألول؟ خان آبللاد؟
كللوهي بسللت؟ ميللدان؟ أورغللون؟ أوزبيللن؟ تكللاب؟

نجراب؟ هرات؟ باغيس.
ولكنها ارتلدت -فألي كلثير ملن المعلارك- عللى أدبارهلا
خاسإرة ومنيت بخسائر فأادحللة؟ ومللع ذلللك فأقللد دخلللت
بعض القرى فأأقامت المجللازر الجماعللة؟ ولقللد أدخلللت
روسإيا الن قللوات جديللدة؟ وعلللى أغلللب الظللن يصللبح

) ألفا .250-200عددهم فأي أفأغانستان (

المال العريضة:



ومقابل هللذه المخللاوف هنالللك العوامللل الكللثيرة الللتي
تبعث المل فأي أعماق النفوس وعلى رأسإها:

- طبيعة الشعب الفأغللاني الفريللدة ومراسإلله الصللعب1
وعزته وحبلله للجهللاد؟ يقللول لللي (عمللر حنيللف): نحللن

شعب جهادنا ضرورة لنا كالماء بالنسبة للسمك.
ويحدثني الدكتور (عبللد القللدير): لقللد شللهدت محللاورة
حادة وشجارا  عنيفا  بين مجاهللد وبيللن الطللبيب الللذي
قطللع رجللل ذلللك المجاهللد بسللبب تجمللدها بالثلللج؟ إن
المجاهللد يقللول للطللبيب: أرجعهللا كمللا كللانت؟ لنللك
حرمتني بعد اليوم أن أجاهد فأي أ فأغانستان؟ ثم ينقللل

لي عن طبيب آخر قصة مثيلة وفأي نفس اليوم.
ول أنسى ذلك الشيخ الذي طعن فأي السن وهو يقللول

(ان السكن فأي بيشاور إثم).
- النتصارات الواقعية وأرقللام الفتللوح الربانيللة علللى2

الشلعب الصللابر اللتي ترتقلع يوملا  بعللد يلوم؟ ويقللول
المراقبون: إن النتصارات وأشللد المعللارك ضللراوة قللد

م)1984م) وزادت (1983سإجلت رقما  قياسإيا  سإللنة (
كثيرا .

- وهنلاك التأييلدات اللهيلة واللبراهين الربانيلة اللتي3
رويت منها الكثير مما سإمعته من أفأواه الثقات: حدثني
الشيخ جلل الدين حقاني (منللذ سإللبعة أشللهر تقريبللا ؟

هل) إلللى جمللادى الولللى سإللنة (1403من شوال سإنة (
هللل) والطللائرات تقصللفنا كللل يللوم مرتيللن إلللى1404

خمس مرات ووالله ما اسإتشهد مللن جبهللتي ول جبهللة
مولوي أرسإلن واحد من المجاهدين وذلللك لننللا نللدعوا
الله قائلين: (اللهم إنا نشكو إليللك قوتنللا وقلللة حيلتنللا

تجاه الطائرات) فأيحمينا الله. 
يقول مولوي (حليم) قائد ميدان: ما هجمللت الطللائرات
علينا مرة إل ورأيت الطيور تحتهللا فأللأقول للمجاهللدين
جاء نصر الله؟ ولقد توقف ذات مرة مضللاد الطللائرات (

ZK1فأدعوت الله فأساق الله علينا الغمام تغطينللا مللن (
الطللائرات؟ ويقللول: لقللد هجمللت علينللا سإللتمائة دبابللة
وناقلة وكنا مجموعة من المجاهدين ليس معنا سإللوى (

) بندقية مع العصى والسيوف وهزمهم الله.14
- وهنللاك الهلللع الروسإللي الللذي يعيشلله الجنللود؟ إن4

الهللول المللذهل المزلللزل يقطللع نيللاط قلللوبهم؟ وإن
الخوف المروع؟ والفزع الرهيب يمزق كيانهم؟ يحدثني



شاب عربي اسإمه أبو عبيللدة فأيقللول: لقللد كنللا نللأتيهم
فأللي خنللادقهم؟ فأنجللدهم يبكللون مرتجفيللن وبجللانبهم

سإلحهم مليء بالرصاص فأنقودهم إلى السإر.
كم من العداد فأروا عندما سإللمعوا كلمللة (الللله أكللبر)؟
يحدثني (محمللد داوود غيللرت) قائللد فأللي وردك قللائل :
أحاطت بنا الللدبابات مللن كللل جللانب؟ وغطللت سإللماءنا
الطائرات؟ وكنا مجموعة كبيرة وأعداد العدو أكللثر مللن
عشرة آلف مع مئات الللدبابات؟ فأفللر معظمنللا وبقيللت
بين عشرين مجاهدا  صللممنا علللى المللوت؟ فأاسإتشللهد
منا أحد عشر وبقينا تسللعة مثخنيللن بجراحنللا بعللد جللوع
يومين فأي رمضللان؟ وتقللدمت إلينللا الللدبابات لتمسللكنا
أحيللاء فأصللرخنا بصللوت واحللد: الللله أكللبر فأكللأن مدينللة
بكاملها تكبر وهزمت الدبابات من صيحة ( الله اكبر)!!.

- وكذلك الطبيعة التي حباها الللله لفأغانسللتان؟ الللتي5
تسللاعد علللى الجهللاد مللن وعللورة مسللالكها وصللعوبة

تسلقها ومشقة ارتيادها.
- ومللن العوامللل الللتي هيأهللا الللله للجهللاد الحللدود6

المفتوحة حول أفأغانستان؟ إذ حولها من جهة باكستان
مناطق القبائللل الحللرة الللتي ل تخضللع لدولللة؟ وطللول

 كم) ومع إيران مللا يزيللد علللى2252الحدود يمتد إلى (
(ألف كم).

- إن قبضة المجاهدين محكمة على كثر مللن المنللاطق7
الللتي تقللع تحللت أيللديهم؟ فأهللم ينشللئون المللدارس
والمحاكم الشرعية التي تفصللل فأللي الللدماء والمللوال
والنفس؟ فأفي منطقة ميدان ثمانية آلف طللالب فأللي
المدارس التي يشرف عليها المجاهللدون؟ وكللذلك فأللي
كل منطقللة تجللد المللدارس والمحللاكم؟ بللل إن روسإلليا
تعترف فأي الداخل بالمجاهدين؟ لقد حدثني أربعللة مللن
علمللاء قنللدهار (سإللراج الللدين؟ ومحمللد غريللب؟ وعبللد
العلي؟ وعبيد الله ) قللالوا: إن روسإلليا ترسإللل شللحنات
الغذية مع سإائقي السيارات العامة فأيلقاه المجاهدون
فأيأخللذون الشللحنة ويعطيلله القائللد إيصللال  بأخللذها؟
فأيضطر الروس دفأع أجرة السيارة للسللائق بعللد التأكللد

من رؤية اليصال.
هللذه بعللض الجللوانب السلللبية واليجابيللة فأللي الجهللاد
الفأغاني؟ والقدار بيد الله يجربها بمشئته ل راد لمره



ول معقب لحكمه بيده ملكللوت كللل شلليء وإليلله يرجللع
المر كله.

(ولله غيب السموات والرض؟ وإليلله يرجللع المللر كللله
فأاعبللده وتوكللل عليلله ومللا ربللك بغافأللل عمللا تعملللون)

)123(هود: 
فأهل تتحق آمال المسلمين فأي انتصار الجهاد الفأغاني
وإقامللة المجتمللع المسلللم؟ إنلله غيللب مسللتور فأللي يللد

العزيز الغفور.
لقد بقيت موسإكو تحت سإيطرة التتار المسلمين مللن (

هل) والروس كمللا وصللفهم المسللعودي وابللن645-885
بطوطه (أمة همجية؟ شقر الشعور زرق العيون؟ قبللاح
الوجوه؟ أهل غدر) ثم احتل الللروس منللاطق تركسللتان
بالتتللابع ابتللداءا  مللن (إيفللان الرابللع الرهيللب) سإللنة (

 مليللون4م) وسإقطت تركسللتان كلهللا (1552هل) (960
كم مربع) ثلم سإلقطت سإليبريا الغربيلة عللى يلد إفألان
وبمساعدة البابا؟ واسإتمرت معاملة المسلمين بالبللادة
والقهر وهدم المساجد؟ منذ عهللد إيفللان الرابللع وفأللي

م)1917-1613أسإرة (رومانوف التي حكمت من سإنة (
ثم ازدادت الوحشللية بعللد الثللورة الحمللراء حللتى يومنللا
هذا؟ وما يجللري فأللي أفأغانسللتان الن صللورة عللن هللذا
الماضي الوحشي الرهيب؟ وصادرت حكوملة القياصلرة
خلل القرنين السابقين للثورة الشيوعية أكثر من مائة

) [انظلللر المسللللمون فألللي التحلللاد2مليلللون فألللدان(
 نقل12-10السللوفأياتي للللدكتور محمللد علللي البللارس 

عن كتاب المسلمون المنسيون فأي التحاد السوفأياتي
وكتاب (التحاد السوفأياتي والعالم السإلمي)]. 

فأهل يدور الزمان دورته؟ ويستدير مللرة أخللرى كهيئتلله
يوم أن كانت موسإللكو تللدفأع الجزيللرة للسلللمين؟ إنهللم

يرونه بعيدا  وما ذلك على الله بعزيز.
إن الشيوعيين قد قسموا تركستان الغربية إلى خمللس

جمهوريات
- قازاقستان.1
- تركمانستان.2
- طاجكستان.3
- أوزبكستان.4
- قرغيزيا.5



وثلثة منها ملصقة لفأغانستان بالحدود (طاجكسللتان؟
أوزبكستان؟ تركمانستان) واثنتان قريبتان جدا .

ولذا فأالروس يخشون أن تدب روح الجهاد فأللي نفللوس
أبناء ذراري المسلمين فأي هذه المناطق؟ وقد سإللمعت
أن بعض أبناء هذه المناطق فأي بدايللة الغللزو الروسإللي

لفأغانستان قد بدلوا المصاحف بأسإلحتهم للفأغانيين.
ملحظات حول الكرامات والمعجزات:

- الكرامة والمعجزة كل خارق للعادة.1
- قد يحصل خرق العادة على يللد النللبي ص وعلللى يللد2

الولياء الصالحين وقد يحصل على يد الكافأر والفاجر.
فأإذا حصل على يد النبي والولي فأهو معجللزة وكرامللة؟
وإن حصللل علللى يللد الفللاجر والكللافأر فأهللو مللن عمللل

الشيطان وأحواله.
يقول ابن تيمية: إني لعرف من يكلمه النبللات ويحللدثه
الطير -وهو من الفجار- وهنا يكون الشيطان قللد دخللل

) [مجمللوع3فأيهللا وتكلللم ليلبللس علللى النللاس دينهللم(
].11/300الفتاوى 

- كللل مللا جللاز أن يكللون معجللزة لنللبي جللاز أن يكللون3
كرامة للولي؟ قللال النللووي فألي شلرحة لحللديث جريلج
الراهب: إثبات كرامات الولياء خلف للمعتزلللة ومنهللا:
أن كرامات الولياء تقع باختيارهم وطلبهم؟ وهللذا هللو
الصحيح عند أصحابنا المتكلمين علماء العقيدة؟ ومنهللم
ملللن قلللال: إن كراملللات الوليلللاء ل تقلللع باختيلللارهم
وطلبهم؟ وفأيه أن الكرامات قد تقللع بخللوارق العللادات
على جميع أنواعها؟ ومنعه بعضهم وادعي أنهللا تختللص
بمثل إجابة دعاء ونحوه؟ وهذا غلللط مللن قللائله وإنكللار
للحس؟ بل الصللواب: جريانهللا بقلللب العيللان وإحضللار

)[شرح النووي علللى مسلللم4الشيء من العدم ونحوه(
16/108.[

- إن الكرامة ل تدل أن صاحبها خير من الخرين؟ بللل4
قللد تنقللص الكرامللة منزلللة صللاحبها عنللد الللله بسللبب
الشهرة؟ وقد يدخل فأي النفللس شلليء مللن العجللاب؟
ولللذا كللان كللثير مللن الصللالحين يسللتغفر عنللد ظهللور

) [مجمللوع5الكرامة على يديه كما يستغفر من الللذنب(
].11/300الفتاوى 



- إن الكرامة يجعلها الله مخرجا  لوليائه من شدتهم(5
]. أو برهانا  على صدق دين16/108) [النووي/مسلم 6

الله أمام أعدائه.
- أن أولياء الله هم (الذين آمنوا وكانوا يتقون)  سإواء6

ظهر على أيديهم الكشف والحللوال والكرامللات أم لللم
تظهر.

- إن للللدين علمللا  وعمل  هللو الميللزان الللذي يفللرق7
أولياء الرحمن من أولياء الشيطان؟ فأمللن اتبللع الكتللاب
والسللنة فأالخللارق علللى يللديه كرامللة ومللن عصللى الللله

ورسإوله فأخوارقه شيطانية.
-11/466) [مجموع الفتاوى 7قال أبو يزيد البسطامي(

]. : لو رأيتم الرجل يطير فأي الهواء ويمشي علللى467
الماء فأل تغللتروا بلله؟ حللتى تنظللروا كيللف وقللوفأه عنللد

الوامر والنواهي.
) [مجمللوع الفتللاوى8قللال يللونس بللن عبللد العلللى(

]. : قلللت للشللافأعي أتللدري مللا يقللول11/466-467
صاحبنا الليث بن سإعد؟ لو رأيللت صللاحب هللوى يمشللي
على الماء فأل تغتر بلله؟ فأقللال الشللافأعي: لقللد قللص ر
الليث: لو رأيت صاحب هوى يطير فأي الهللواء فأل تغللتر

به.
]. : علمنا هللذا11/585) [مجموع الفتاوى 9قال الجنيد(

مقيد بالكتاب والسنة؟ فأمن لم يقرأ القرآن ولم يكتللب
الحديث لم يصح له أن يتكلم فأي علمنا هذا.

لقد كثرت الكرامات فأللي العصللور المتللأخرة عنهللا فأللي
عهد الصحابة؟ وذلك لن الكرامات لتثللبيت النللاس فأللي
إيمانهم ووصلهم بربهم؟ ولكن ما للمتأخرين كرامة إل

وللمتقدمين خير منها.
سإئل المام أحمد ما بال الصحابة لللم ينقللل عنهللم مللن
الكرامات ما نقل عما بعللدهم؟ فأقللال: لقللوة إيمللانهم(

) [حدائق، النوار ومطالع السإرار فأي سإلليرة النللبي01
].1/185المختار لبن الدبيع 

وخوارق العادات إنما تكون لمة محمد ص المتبعيللن للله
باطنا  وظاهرا  لحجة أو حاجة؟ فأما لحجللة لقامللة ديللن
الله؟ والحاجة لما ل بد منه من النصر والرزق الللذي بلله

يقوم دين الله.
ولذا لما كان الصحابة رضوان الله عليهم مستغنين فأي
علمهم بدينهم وعملهم به عن اليات بما رأوه من حال



الرسإول ص ونالوه من العلم؟ صار كل من كللان عنهللم
أبعد -مع صحة طريقته- يحتاج إلى ما عندهم فأللي علللم
دينه وعمله؟ فأيظهر ملع الفألراد فألي أوقلات الفلترات
(بعد الناس عن دينهم) ما ل يظهر لهم ول لغيرهم من

) [مجمللوع الفتللاوى11حللال ظهللور النبللوة والللدعوة(
11/335.[

ولذا فأإذا قلنا إن الكرامات التي تنزلت على الفأغانيين
فأي جهادهم أكثر مللن اليللات والكرامللات الللتي تنزلللت
على الصحابة والتابعين؟ فأإن هذا متفق تمامللا  مللع مللا

يقوله سإلفنا الصالح رضوان الله عليهم.
- تظهللر الكرامللات علللى أيللدي الللع ب اد أكللثر مللن9

العلمللاء؟ وقللد سإللئل النللووي عللن ذلللك فأقللال: لعللزة
) [حللدائق النللوار21الخلص فأللي العلللم دون العبللادة(

1/186.[
- ل فأللرق بيللن الكرامللة والمعجللزة سإللوى اقللتران10

المعجزة بدعوى النبوة؟ وكل كرامة لولي معجزة لنللبيه
لدللة صدق التابع على صدق المتبوع.

- يستحيل أن يظهر الخارق مع دعوى النبوة على يد11
الكاذب؟ ولكن قد تتلبس الكراملة بالسلحر؟ فألإنه أيضلا
أمر خارق للعاده؟ وإنمللا الفللرق بيللن الكرامللة والسللحر
باتبلللاع اللللولي الرسإلللول ص ومخالفلللة السلللاحر لللله؟
فأالكرامللة الللتي ل يتطللرق إليلله تلللبيس ول شللك هللي

السإتقامة.

كرامات الولياء معجزة للنبي ص
أولياء الله المتقون هم المقتدون بمحمد ص فأيفعلللون
ما أمر به؟ وينتهون عما عنه زجللر؟ ويقتللدون بلله فأيمللا
بني لهم أن يتبعوه فأيه؟ فأيؤيللدهم بملئكتلله وروح منلله
ويقذف الله فأي قلوبهم مللن أنللواره؟ ولهللم الكرامللات
التي يكرم الله بها أولياءه المتقين وخيار أوليللاء الللله؟
كراماتهم لحجة فأي الدين؟ أو لحاجة بالمسلللمين؟ كمللا

). [كتللاب أصللول1كللانت معجللزات نللبيهم ص كللذلك(
العقيدة السإلمية التي قررها المام أبللو جعفللر احمللد

ابن سإلمة الزدي الطحاوي].
وكرامات أولياء الله إنما حصلت ببركة اتباع رسإللوله ص
-فأهي فأي الحقيقة- تللدخل فأللي معجللزات الرسإللول ص

) [رواه البخاري ومسلم عن أنس2مثل انشقاق القمر(



) [رواه الللبزار3بن مالك]. وتسبيح الحصللى فأللي كفلله(
) [رواه4والطبراني عن أبللي ذر]. وحنيللن الجللذع إليلله(

مسلم عللن جللابر]. وإخبللاره ليلللة المعللراج بصللفة بيللت
) [فأي الصللحيحين]. وإخبللاره بمللا كللان ومللا5المقدس(

) [فأي الصحيحين عن جللابر قللال -قللال رسإللول6يكون(
الله (ص) كذبني قريش قمت فأي الحجر فأجلى الله لي
بيت المقدس فأطفت أخبرهم عللن ايللاته وانظللر اليلله].
وإتيانه بالكتاب العزيز؟ وتكثير الطعام والشراب مللرات
كثيرة؟ كما أشبع فأي الخندق العسللكر مللن قللدر طعللام

)7وهللو لللم ينقللص؟ فأللي حللديث أم سإللليم المشللهور(
[أخللرج مسلللم مللن حللديث للله عللن عمللر بللن الخطللاب
(فأأخبرنا ما كان وما هو كائن فأاعلمنا احفظنا)]. وروى

)[فأي الصحيحين عللن جللابر].8العسكر فأي غزوة خيبر(
من مزادة ماء ولم تنقص؟ مل أوعية العسكر عام تبوك
من طعام قليل ولم ينقص؟ وهم نحو ثلثين ألفا  ونبع
الماء من بين أصابعه مرات متعدده حللتى كفللى النللاس
الذين كانوا معه كما كانوا فأي غزوة الحديبية بنحو ألف

) [فأي الصحيحين عللن جللابر].9وأربعمائة أو خمسمائة(
ورده لعين أبى قتادة حيللن سإللالت علللى خللده فأرجعللت

) [رواه الطللبراني وابللو يعلللى قللال10أحسللن عينيلله(
الهيثمي فأي (المجمع) وفأي اسإللناد الطللبراني مللن لللم
اعرفأهم وفأي اسإناد ابي يعلى الحماني وهللو ضللعيف].
ولما أرسإل محمد بن مسلمة لقتللل كعللب بللن الشللرف

) [الذي فأللي11فأوقع وانكسرت رجله فأمسحها فأبرأت(
البخاري ان الذي كسر رجله فأمسحها رسإول الللله (ص)
فأبرأت هو عبد اللله بلن عتيلك اللذي بعثله رسإلول اللله
(ص) لقتل أبي رافأع واما محمد بللن مسلللم فأقللد قتللل
كعبا ولم تكسر رجله]. وأطعللم مللن مائللة وثلثيللن رجل
كل  منهللم حللز  قطعللة؟ وجعللل منهللا قطعللتين شللواء

) [فأللي12فأللأكلوا منهللا جميعهللم ثللم فأضللل فأضللله(
الصللحيحين علن عبلد الرحمللن بلن أبلي بكلر الصللديق].
وقضى دين عبد الله أبللي جللابر لليهللودي وهللو ثللالثون

) [أخرجله البخلاري فألي بلاب اذا قضلى دون13وسإلقا(
حقلله او حللله]. وكرامللات الصللحابة والتللابعين وبعللدهم
سإائر الصالحين كثيرة جدا  مثل ما كان أسإيد بن حضير
يقرأ سإورة الكهف فأنزل من السماء مثللل الظلللة فأيهللا

) [نللزول14أمثال السرج؟ وهي ملئكة نزلللت لقراءتلله(



الظلة السرج كان عند قراءة سإورة البقرة كمللا أخرجلله
البخاري عن أسإيد اما ما حللدث للله عنللد قللراءة الكهللف
فأقد ورد بلفظ (تغشته سإحابة) وهلو فألي الصلحيحين].
وكانت الملئكة تسلللم علللى عمللران بللن حصللين وكللان
سإلللمان وأبللو الللدرداء يللأكلن فأللي صللحفة؟ فأسللبحت

الصحفة؟ أو سإبح ما فأيها.
وقصة الصديق فأي الصحيحين لما ذهللب بثلثللة أضللياف
معه إلى بيته وجعل ل يأكل لقمة إل ربللا أسإللفلها أكللثر
مما هي قبل ذلك؟ فأنظر إليها أبو بكللر وامرأتلله؟ فأللإذا
هي أكثر مما كانت؟ فأرفأعها إلى رسإول الله ص؟ وجاء

إليه أقوام كثيرون فأأكلوا منها وشبعوا.
وخللبيب بللن عللدي كللان أسإلليرا  عنللد المشللركين بمكللة
(شرفأها الللله تعللالى) وكللان يللؤتى بعنللب يللأكله وليللس

) [رواه البخاري عن أبي هريرة].15بمكة عنبة(
وعامر بن فأهيرة قتل شهيدا ؟ فأالتمسللوا جسللده فألللم
رآه علامر بلن يقدروا عليه؟ وكان لما كان قتل رفأع؟ فأ

الطفيل وقد رفأع.
وخرجللت أم أيمللن مهللاجرة وليللس معهللا زاد ول مللاء
فأكادت تمللوت مللن العطللش؟ فألمللا كللان وقللت الفطللر
وكانت صائمة سإمعت حسا  على رأسإها؟ فأرفأعته  فأللإذا
دلو معلق فأشربت منه حتى رويت؟ وما عطشللت بقيللة

عمرها.
وسإفينة مولى رسإول الله ص أخبر السإللد بللأنه رسإللول
(وفأي رواية مولى) رسإول الله ص فأمشى السإد حللتى

) [رواه الحاكم وقللال (صللحيح علللى16أوصله مقصده.(
شرط مسلم ووافأقه الذهبي وهو كما قال].

والبراء بن مالك كللان إذا أقسللم علللى الللله تعللالى أبللر
) [رواه الترمللذي عللن أنللس أن النللبي (ص)17قسللمه(

قال: (رب اشعث أغبر ليؤبه للله، لللو اقسللم علللى الللله
لبره، منهم البراء بللن مالللك]. وكللان إذا اشللتد الحللرب
على المسلمين فأي الجهاد يقولون: يا براء أقسم على
ربك فأيقول: يلا رب أقسلمت عليلك يلا رب لملا منحتنلا
أكتافأهم وجعلتني أول شهيد؟ فأمنحللوا أكتللافأهم وقتللل

البراء شهيدا .
وخالد بن الوليد حاصر حصنا  منيعللا ؟ فأقللالوا ل نسلللم

حتى تشرب السم؟ فأشربه فألم يضره.



)18وسإللعد بللن أبللي وقللاص كللان مسللتجاب الللدعوة(
[روىالترمذي ان النبي (ص) قال، اللهم اسإللتجب لسللعد
اذا دعاك، فأكان ل يدعو ال اسإتجيب له]. ما دعا قللط إل
اسإتجيب له؟ وهو الذي هزم جنود كسرى وفأتح العراق.
وعمر بن الخطاب لمللا أرسإللل جيشللا  أم ر عليهللم رجل
يسمى سإارية؟ فأبينما عمر يخطللب فأجعللل يصلليح علللى
المنبر: يا سإارية الجبل؟ الجبل؟ فأقدم رسإللول الجيللش
فأسأله: فأقال: يا أمير المؤمنين لقينللا عللدوا  فأهزمونللا
فأإذا بصائح: يا سإارية الجبل يللا سإللارية الجبللل فأأسإللندنا

) [رواه البيهقي فأللي19ظهورنا بالجبل فأهزمهم الله.(
الدلئل قال ابن حجر فأي الصابة اسإناده حسن].

ولما عللذبت الزنيللرة علللى السإلللم فأللي الللله فأللأبت إل
السإلم وذهب بصرها؟ قال المشركون: أصاب بصللرها
اللت والعزى قالت كل والله فأرد الللله عليهللا بصللرها.(

) [أخرج القصة عثمان بن ابي شيبة فأي تاريخه كمللا20
فأي الصابة].

ودعللا سإللعيد بللن زيللد علللى أروى بنللت الحكللم فأللأعمى
بصرها لما كذبت عليلله؟ فأقللال: اللهللم إن كللانت كاذبللة
فأاعم بصرها واقتلها فأي أرضها؟ فأعميت ووقعللت فأللي

) [القصة أخرجها مسلم].21حفرة من أرضها فأماتت.(
والعلء بن الحضرمي كان عامللل رسإللول الللله ص علللى
البحرين؟ وكان يقول فأي دعائه: يللا عليللم يللا حليللم يللا
علي يا عظيللم فأيسللتجاب للله؟ ودعللا الللله بللأن يسللقوا
ويتوضأوا لما عدموا الماء والسإقاء لما بعدهم فأأجيب؟
ودعا الله لما اعترضهم البحر ولم يقدروا على المللرور
بخيولهم؟ فأمللروا كلهللم علللى المللاء مللا ابتلللت سإللروج
خيللولهم؟ ودعللا الللله أن ل يللروا جسللده إذا مللات فألللم
يجدوه فأي اللحد؟ وجرى مثل ذلك لبي مسلم الخواني
الذي ألقي فأي النار؟ فأإنه مشى ومن معه من العسكر
على دجلة وهي ترمي بالخشب مللن مللدها؟ ثللم التفللت
إللى أصللحابه فأقلال: هلل تفقللدون ملن متللاعكم شليئا
حتى دعوا الللله عزوجللل فأيلله؟ فأقللال بعضللهم: فأقللدت
مخلة؟ فأقال اتبعني؟ فأتبعه فأوجدها قد تعلقت بشلليء
فأأخذها؟ وطلبه السإود العنسي لما ادعى النبوة فأقال
له: أتشهد أني رسإول الله؟ قال ما أسإمع؟ قال أتشللهد
أن محمدا  رسإول الللله؟ قللال: نعللم فأللأمر بنللار فأللألقي



فأيها فأوجده قائما  يصلي فأيها؟ وقد صارت عليلله بللردا
وسإلما .

وقدم المدينة بعد وفأللاة النللبي ص فأأجلسلله عمللر بينلله
وبين أبي بكر الصديق رضي الله عنهما؟ وقللال: الحمللد
لله الذي لم يمتنللي حللتى أرى مللن أمللة محمللد ص مللن

فأعل به كما فأعل بإبراهيم خليل الله.
ووضللعت للله جللاريته السللم فأللي طعللامه فألللم يضللره؟
وخبيت امرأة عليه زوجته فأدعا عليهللا فأعميللت وجللاءت

) [راجللع22وتابت؟ فأدعا لها فأللرد الللله عليهللا بصللرها.(
كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن واولياء الشيطان].

معجزات للرسإول ص
وكرامات للصحابة (رضوان الله عليهم)

اليات بركة:
أخرج البخاري عن ابللن مسللعود: كنللا نعللد اليللات بركللة
وأنتم تعدونها تخويفا ؟ ثم قال: لقد رأيللت المللاء ينبللع
من بين أصابع رسإول الله ص؟ ولقد كنا نسللمع تسللبيح

6 (البدايللة ج198-11) [المرقللاة 1الطعام وهو يأكللل.(
].97ص

إن عامللة النللاس ل ينفللع فأيهللم اليللات الللتي نزلللت
بالعذاب والتخويللف؟ وخاصللتهم (يعنللي الصللحابة) كللان
ينفع فأيهم اليات المقتضية للبركة وحاصلة؟ إن طريق
الخواص مبني على غلبة المحبة والرجاء وسإبيل العوام

) [المرقلللاة2مبنلللى عللللى كلللثرة الخلللوف والعنلللاء.(
11/198.[

سإراقة بن مالك:
عن البراء بن عازب قال أبللو بكللر الصللديق رضللى الللله
عنهما: وأتبعنا سإراقة بن مالك فأقلت: أ تينا يللا رسإللول

الله فأقال: ل تحزن إن الله معنا.
فأدعا عليه النبي ص فأللارتطمت بلله فأرسإلله إلللى بطنهللا
فأي جلد من الرض؟ فأقال: إنللي أراكمللا دعوتمللا علللي
فأادعوا لي؟ فأالله لكما أن أرد عنكمللا الطلللب فأللدعا للله

) [مرقللاة -مشللكاة3النللبي ص فأنجلللا. متفلللق عليللله(
11/162.[

عن أنس (يحدث عللن يللوم بللدر) قللال ص:  هللذا مصللرع
فألن ويضع يده على الرض هاهنللا وهاهنللا  قللال: فأمللا



) [مسلللم-4حاد أحدهم عن موضع يد رسإللول الللله ص.(
].11/164مرقاة-مشكاة 

الملئكة تنزل على المؤمنين:
عن ابن عباس قال ص يوم بدر:  هذا جبريل آخذ برأس

) [البخلاري -مرقلاة- مشلكاة5فأرسإه عليه أداة الحرب (
11/166.[

عن سإعد بن ابي وقاص قال: رأيللت عللن يميللن رسإللول
الله ص وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بيللض
يقللاتلن أشللد القتللال مللا رأيتهمللا قبللل ول بعللد يعنللي

].11/67) [متفق عليه -مرقاة 6جبريل وميكائيل.(
روى أحمد والطبراني بأسإانيد ورجالهللا رجللال الصللحيح
قال ابن عباس رضى الللله عنهمللا: بعللث العبللاس بعبللد
الله رضى الله عنهما إلللى رسإللول الللله ص فأللي حاجللة
فأوجد معه رجل  فأرجع ولم يكلمه؟ فأقال: رأيته؟ قللال:
نعم؟ قال:  ذاك جبريل؟ أما أنه لن يمللوت حلتى يللذهب

].9/276) [الهيثمي 7بصره ويؤتى علما  (
وأخرج البيهقي عن أبي أمامة بن سإهل عن أبيه قللال:
يا بني لللو رأيتنللا يللوم بللدر وأن أحللدنا يشللير إلللى رأس
المشرك فأيقللع رأسإلله عللن جسللده قبللل أن يصللل إليلله

السيف.
فأي الصحيحين عن أنس: أن رجل  كان يكتب للنللبي ص
فأارتد عن السإلم ولحق بالمشركين فأقللال النللبي ص:

)8إن الرض ل تقبله  دفأناه مرارا  فألم تقبللله الرض.(
 قللال الحللاكم40-9-2- واخرجلله الحللاكم 3/281[البداية

صللحيح السإللناد ولللم يخرجللاه وصللححه الللذهبي مرقللاة
11/117.[

حنين النخلة:
وحنين الجذع -أي بكاء جذع النخل الذي كان يتكئ عليلله
النللبي ص أثنللاء خطبللة الجمعللة- فأعنللدما بنللى المنللبر
ووقف ص أول جمعة عليلله بكللى الجللذع بكللاء الطفللل؟

)9وبقللى يبكللي حللتى نللزل النللبي واحتضللنه فأسللكت.(
 والحللديث11/192[رواه البخللاري عللن جللابر -المرقللاة 

متواتر كما قال الكتاني صاحب كتاب نظم التنللاثر فأللي
الحديث المتواتر].

دين والد جابر:



روى البخللاري عللن جللابر: وتللوفأى أبللي وعليلله ديللن
فأعرضت على غرمائه أن يأخذوا التمر بما عليه فأأبوا...
فأقال النبي ص إذهب بيدر كل تمر علللى ناحيللة -طللاف
ص حول أعظمها بيدرا  ثلث مرات ثم جلللس عليلله ثللم
قال:  أدع لي أصحابك  فأمللا زال يكيللل لهللم حللتى أدى
لهم عن والدي أمانته وأنا أرضللى أن يللؤدي الللله أمانللة
والدي ول أرجع إلى أخواتي بتمرة؟ فأسلمه الله البيادر
كلها وحتى أني أنظر إلى البيدر الذي كان عليلله النللبي

) [المرقللاة-10ص كأنهللا لللم تنقللص تمللرة واحللدة.(
].11/193المشكاة 

عذق النخل يجيب الرسإول ص:
عن ابن عباس رضى الله عنهما (فأدعاه العذق) رسإللول
الللله ص فأيجعللل ينللزل مللن النخلللة حللتى سإللقط علللى

)11النبي ص؟ ثم قال ارجللع فأعللاد فأأسإلللم العرابللي.(
].11/212[الترمذي وصححه -مرقاة- مشكاة 

مزود أبي هريرة:
للناس هم ولي همان بينهم: هم الجللراب وهللم الشلليخ
عثمان؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه: أتيت النللبي ص
بتمللرات فأقلللت يللا رسإللول الللله ص أدع الللله فأيهللن
بالبركللة؟ فأضللمهن ثللم دعللا لللي فأيهللن بالبركللة قللال:
خذهن فأاجعلهن فأي مزودك كلمللا أردت أن تأخللذ منهللا

شيئا  فأأدخل يدك فأيه فأخذها ول تنثرهما نثرا  .
قال أبو هريرة: فأأكلت منه زمن النللبي ص وزمللن أبللي
بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم؟ فألما قتللل عثمللان
انتهب ما فأي يدي وانتهب ما فأللي المللزود؟ أل أخللبركم

) [رواه12كللم أكلللت منلله؟ أكللثر مللن مللائتي وسإللق.(
 أبللو6/117-البدايللة 11/217الترمذي -مرقللاة- مشللكاة 

 وأحمد والترمذي مختصرا].155نعيم فأي الدلئل 

خطاب أهل القليب:
روى مسلم عن أنس قال حدثنا عمر بن الخطللاب قللال
النبي ص:  يا فألن ويللا فألن بللن فألن هللل وجللدتم مللا
وعدكم الللله حقللا  فأللإني وجللدت مللا وعللدني الللله حقللا
فأقال عمر يا رسإللول الللله كيللف تكلللم أجسللاد ل أرواح
فأيهللا! فأقللال: مللا أنتللم بأسإللمع منهللم غيللر أنهللم ل



) [المرقلللاة13يسلللتطيعون أن يلللردوا عللللي شللليئا  .(
19/221.[

دعاء مستجاب:
سإعيد بن زيد بن عمرو بن النفيل؟ خاصمته أروى بنللت
أوس فأي أرض؟ قال سإعيد: اللهم إن كانت كاذبة فأاعم
بصرها واقتلها فأي أرضها؟ قال: فأما ماتت حتى ذهللب
بصرها وبينمللا هللي تمشللي فأللي أرضللها إذ وقعللت فأللي

) [متفللق عليلله -مرقللاة- مشللكاة14حفللرة فأمللاتت.(
11/233.[

النور:
فأي الصحيحين عن أبللي سإللعيد الخللدري؟ أن أسإلليد بللن
حضير رضلي اللله عنهملا: بينملا هلو جلالس يقلرأ فألي
مربده إذ جالت فأرسإه فأقرأ؟ ثللم جللالت أخللرى فأقللرأ...
قال أسإيد: فأخشيت أن تطأ يحيى (إبنه) فأي الجو حللتى
ما أراها؟ فأقال النبي ص:  تلك ملئكة تسمع إليك ولللو

) [حياة15قرأت لصبحت يراها الناس ما تستتر عنهم.(
].3/13-الترغيب 3/548الصحابة 

أخرج البخاري عن أنس بن مالك كان أسإلليد بللن حضللير
وعباد بن بشر عند النبي ص فأخرجللا فأللي ليلللة مظلمللة
فأإذا نور بين أيديهما؟ فألما افأترقا صار مللع كللل منهمللا

].9/427) [جامع الصول 16نور واحد حتى أتى أهله.(

الرسإول ص يعطى أبا قتادة عرجونا :
أعطى النبي ص أبللا قتللادة بعللد صلللة العشللاء عرجونللا
وقللال خللذ هللذا فأسيضلليء لللك أمامللك عشللرا  وخلفللك

) [رواه أحمد والبزار، قال الهيثمي رجالهما17عشرا .(
].2/167رجال الصحيح 

انتفاض غرفأات العداء بالتهليل والتكبير:
أخللرج الللبيهقي عللن الحللاكم بأسإللانيد ل بللأس بهللا؟ أن
هشام بن العاص قال: عندما بعثت إلللى ملللك الللروم...
قلنا للله ل إللله إل الللله؟ والللله أكللبر؟ فألمللا تكلمنللا بهللا

) [حيللاة الصللحابة18(والله يعلم) لقد انتفضت الغرفأة.(
 وقللال ابللن كللثير جيللد2/251 - تفسير ابن كثير 3/566

].9السإناد، ورجاله ثقات وأبو نعيم فأي الدلئل ص



أخللرج البخللاري فأللي التاريللخ عللن حمللزة بللن عمللرو
السإلمي رضي الله عنه قال: كنللا مللع رسإللول الللله ص
فأتفرقنا فأي ليلة ظلماء دامسة فأأضاءت أصابعي حللتى
جمعوا عليها؟ وما ذلللك منهللم ومللا سإللقط منهللم؟ وإن

) [رواه الطبراني والبيهقي كذا فأللي19أصابعي لتنير.(
-رجللال الطللبراين9/411 قللال الهيثمللي 6/152البدايللة 

، وروي8/213ثقللات، وقللال ابللن كللثير فأللي البدايللة 
البخاري فأي التاريخ باسإناد جيد].

ملحظة: كان حمزة بن عمرو رجل  صواما .

كرامة لبي بكر رضى الله عنه:
قال أبو بكر لعائشة فأي مرض مللوته: إنمللا همللا أخللوان
وأختان فأتعجبت عائشة رضي الله عنها؟ لن لها أخوان
وأخت واحدة؟ فأأشار أبو بكللر إلللى حمللل زوجتلله (بنللت

خارجة) فأقال: أراها تحمل بنتا  فأكانت كذلك.
قال ابن تيمية: وأما المعجزات اللتي لغيلر النبيللاء ملن
باب الكشف والعلم؟ فأمثل قول عمر فأي قصة سإارية؟
وأخبار أبي بكر بأن ببطللن زوجتلله أنللثى قللال أبللو بكللر
لعائشة: إنما هما أخواك وأختاك ذو بطن (بنت خارجللة)

). [رواه مالك فأي الموطأ].20أراها جارية(

أبو قرفأاصة:
أسإرت الروم إبنا لبي قرفأاصة -رضي الله عنلله- فأكللان
أبللو قرفأاصللة إذا حللان وقللت كللل صلللة صللعد سإللور
عسقلن ونادى يا فألن الصلة فأيسلمعه وهلو فألي بلللد

 الطبراني رجاله ثقات].9/396) [الهيثمي21الروم(

الطير وجنازة ابن عباس:
مللات ابللن عبللاس رضللي الللله عنلله بالطللائف فأشللهدت
جنازته طير لللم ي ر  علللى خلقتلله؟ ودخللل فأللي نعشلله
فأنظرنا وتأملناه هل يخرج فألم ير أنه خرج مللن نعشلله؟
فألما دفأن تليت هذه الية على شللفير القللبر ول يللدري
من تلها (يا أيتها النفس المطمئنللة إرجعللي إلللى ربللك

 والطللبراني قللال3/543) [الحللاكم 22راضية مرضية).(
الهيثمي رجاله رجال الصحيح].

سإواد بن قارب تبشره الجن بظهور النبي ص:



وكذلك العباس بن مرداس السلمي بشرته الجن بالنبي
،3/579، حيللاة الصللحابة 2/342) [انظللر البدايللة 23ص(

.9/247رواه البخلاري. رواه الطلبراني، قلال الهيثملي 
وفأيه عبد الله بن عبللد العزيللز الليللثي ضللعفه الجمهللور

ووثقه سإعيد بن منصور].

عمر يصرع الجن:
عللن ابللن مسللعود أن عمللر صللارع الجللن ثلث مللرات
فأصرعه عمر؟ فأقال له الجن: هل تقللرأ آيللة الكرسإللي؟
قللال: نعللم؟ قللال إنللك لللن تقرأهللا فأللي بيللت إل خللرج
الشيطان له خبج (ضراط) كخبج الحمللار ل يلدخله حللتى

)  [رواه الطللبراني باسإللنادين، قللال الهيثمللي24يصبح(
 رجل الثانية رجال الصحيح].9/71

البقرة تبشر بالنبي ص:
أخرج أحمد عن مجاهد قال: حدثني شيخ أدرك الجاهلية
ونحن فأي غزوة رودس يقال له ابن عيسى قال: كنللت
أسإوق لنا بقرة فأسمعت مللن جوفأهللا يللا آل ذرع! قللول
فأصيح رجل نصيح أن ل إله إل الللله قللال: فأقللدمنا مكللة

)  [قللال الهيثمللي رجللاله ثقللات25فأوجللدنا النللبي ص (
].3/580 حياة الصحابة 8/243

الكلم بعد الموت:
أخرج البيهقي عن سإعيد بن المسيب أن زيد بن خارجة
النصاري -من بنللي الحللارث بللن الخللزرج- تللوفأي زمللن
عثمان بن عفان رضللي الللله عنلله؟ فأسللجي بثللوب؟ ثللم
إنهم سإمعوا جلجلة فأي صدره ثم تكلم ثم قللال أحمللد..
أحمد فأي الكتاب الول؟ صدق صدق أبو بكللر الصللديق؟

) [سإللنده26صللدق صللدق عمللر.. صللدق صللدق عثمللان(
].6/293صحيح البداية 

قال سإعد: ثم هلك رجل من بني خطمة فأسللجي بثللوبه
فأسمع جلجلة فأي صدره ثللم تكلللم فأقللال: إن أخللا بنللي
الحارث بن الخزرج (يعني زيد بن خارجة) صللدق صللدق(

، وأخرجلله الطلبراني باسإللناد3/149) [حياة الصحابة 27
، واخرجه أبللو نعيللم7/230قال الهيثمي رجال الصحيح 

].2/24أنظر الصابة 



شهداء أحد:
) عن أبي الزبير عن جابر رضللي365-3روى ابن سإعد (

الله عنه يحدث عن شهداء يوم أحد -حين أجرى معاويللة
العيللن- فأأخرجنللاهم بعللد أربعيللن سإللنة لينللة أجسللادهم

) [السللند صللحيح (فأتللح البللاري28تنثنللي أطرافأهللم(
3/142.[(

وأخرج البيهقي عن جابر: فأأصابت المسللحاة (الفللأس)
).43-4قدم حمزة فأانبعث دما . (البداية 

) كتللاب الجنللائز عللن214-3وفأي البخاري (فأتح البللاري 
عطاء عن جابر رضي الله عنلله: فأاسإللتخرجته بعللد سإللتة

أشهر فأإذا هو كيوم وضعته هنيه غير أذنه.
وفأي الموطأ عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه بلغلله
أن عمرو بن الجموح وعبد الللله بللن عمللرو النصللاريين
كانا قد حفللر السلليل قبرهمللا  -وكانللا فأللي قللبر واحللد-
فأحفر عنهمللا ليغيللرا مللن مكانهمللا؟ فأوجللدا لللم يتغيللرا
كأنهما ماتا بالمس؟ وكان بين أحد ويللوم حفللر عنهمللا

).216-3سإت وأربعون سإنة (فأتح الباري 
حدثني عبد الرحمن محمد شادي فأي بيت عبد الرحمللن
المدني عميد كلية الشريعة (لهور) قال عبللد الرحمللن:
هدم بيت قرب المسجد النبوي فأللأرادوا بنللاءه فأوجللدت

تحت الجدار رجل  قد مضى عليه عهد طويل لم يتغير.
نصوص عن عدم بلء أجساد النبياء عليهم السلم:

عن أوس بن أوس مرفأوعا : أن الله حللرم علللى الرض
) [أبللو داود والنسلائي وابلن مللاجه29أجسلاد النبيللاء)(

1/430والدارمي اسإناده صللحيح، مشللكاة المصللابيح جللل
باب الجمعة].

قبورهم كالمسك:
أخرج أبو نعيم فأللي المعرفأللة عللن محمللد بللن شللرحبيل
قال: اقتبض إنسان من تراب قبر سإعد بن معللاذ رضللي
الللله عنلله فأفتحهللا فأللإذا هللي مسللك؟ قللال النللبي ص
سإبحان الله. سإبحان الله؟ حتى عرف ذلك فأللي وجهلله(

، وقال سإنده صحيح].7/41)  [الكنز 30

الدبر وحماية جثة عاصم بن أبي القلح:
): عاهللد254-2أخرج الشيخان عن أبي هريرة (الصابة 

الله أن ل يمللس مشللركا  ول يمللس  ه مشللرك؟ فأبعللث



الله عليه مثل المظلة من الدبر فأحمتلله منهللم؟ ولللذلك
)31كان يقال حمى الدبر (الدبر: الدبابير أو الزنللابير).(

].8/258[جامع الصول 

سإفينة مولى رسإول الله ص:
) قللال سإللفينة: فأأقبللل السإللد60-3أخللرج الحللاكم (

يريدني؟ فأقلت: يا أبا الحارث؟ أنللا مللولى رسإللول الللله
ص؟ فأطأطللأ رأسإلله وأقبللل فأللدفأعني بمنكبلله حللتى
أخرجني مللن الجمللة ووضللعني علللى الطريللق وهمهللم

) [قلال الحللاكم صللحيح السإللناد32فأظننت أنه يودعني(
علللى شللرط مسلللم ووافأقلله الللذهبي وأخرجلله الللبزار

 رجالها ثقات].9/367والطبراني قال الهيثمي 

الذئب يخبر بظهوره ص:
روى أحمد عن أبي سإللعيد الخللدري قصللة الللذئب عنللدما
قال للراعي: محمد ص بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قللد

) [هللذا اسإللناد صللحيح وقللد صللححه البهيقللي33سإللبق.(
ورواه الترمللذي وقللال: حسللن غريللب صللحيح، البدايللة

6/143.[

تسخير البحار:
) [أبو نعيم فأي الدلئل الدلئل (ص24وقال أبو هريرة(

) قللال ابللو هريللرة ومابللل اسإللفل اقللدامنا اخرجلله208
 وفأيه ابراهيم بن معمر9/279الطبراني، قال الهيثمي 

الهروي ولللم اعرفألله وبقيللة رجللاله ثقللات]. : لقللد دعللا
العلء الحضرمي فأنزل المطللر فأللي الصللحراء القاحلللة؟
ودعا فأمشللينا فأللوق المللاء؟ ومللات ودفأنللاه وبعللد قليللل

فأتحنا عليه فألم نجده فأي قبره.
وكان دعاؤه (يا عليم.. يا حليم.. يا عظيم) فأأجللاز بهللم
الخليج بإذن الله يمشون على مثللل رمللله دمثللة فأوقهللا
ماء؟ ل يضمر إخفاف البل ول يصل إلللى ركللب الخيللل

ومسيرته للسفن يوم وليلة فأقطعه.

قطع دجلة:
) وأبو نعيم فأي الللدلئل155-6أخرجه البيهقي (البداية 

-7) والبدايللة (123-3) وابللن جريللر فأللي تللاريخه (210(
). فأقد روى هللؤلء أن الجيللش السإلللمي قللد قطللع64



نهللر دجلللة أثنللاء فأيضللانه فأسللاروا علللى المللاء فأهللرب
الفرس وهم يقولون.. (ديوانه ها آمدنللد)! بمعنللي جللاء

المجانين.
الرزق من حيث ل يحتسب:

وأخرجه أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخل
رجل على أهله فألما رأى ما بهم من الحاجة خللرج إلللى
البرية؟ فألما رأت امرأته قللامت إلللى الرحللى فأوضللعتها
إلى التنور فأجرتها ثللم قللالت: اللهللم ارزقنللا؟ فأنظللرت
فأللإذا الجفنللة قللد امتلت وذهبللت إلللى التنللور فأوجللدته

ممتلئا .
فأذكرت ذلك للنبي ص قال:  أما أنه للو للم يرفأعهلا للم

) [قللال الهيثمللي ج35تللزل تللدور إلللى يللوم القيامللة (
، رواه اللللبزار والطلللبراني ورجلللالهم رجلللال10/256

].3/651الصحيح والطبراني وهما ثقتان حياة الصحابة 

سإرية أبو عبيدة (سإرية الخبط):
) عللن418-2)؟ مسلللم (376-4أخرج الشيخان (البدايللة 

جابر قال: بعثنا رسإول الللله ص وأمللر علينللا أبللا عبيللدة
نتلقى عيرا  لقريش؟ وزودنا جرابا  من تمر لم يجد لنللا
غيره؟ فأكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة.. كنللا نمصللها
(التمرة) ثم نشرب عليها الماء فأتكفينا يومنا إلى الليل
وكنا نضرب بعصينا الخبط (ورق الشجر) ثم نبله بالمللاء

فأنأكله.
وألقى البحر لنا دابة تسمى العنبر؟ فأأكلنا منها ثمللاني
عشللرة ليلللة وأخللذ منللا أبللو عبيللدة ثلثللة عشللر رجل

فأأقعدهم فأي عينه.
ثم أخذ ضلعا  من أضلعه فأدخل تحته أعظم جمللل فأللي

الركب وعليه أعظم راكب فألم يطأطئ رأسإه.

إبراء اللم:
عن حنظلة بن حذيم رضي الله عنهما قال: وفأللدت مللع
جدي حذيم إلى رسإول الله ص فأقال: يا رسإول الله إن
لي بنين ذوي لحى وغيرهللم وهللذا أصللغرهم؟ فأأدنللاني

رسإول الله ص ومسح رأسإي وقال:  بارك الله فأيك .
قال الذيال: فألقد رأيلت حنظللة يلؤتي بالرجلل اللوارم
وجهه أو الشاة الوارم ضرعها فأيقول: بسم الللله علللى

)36موضع كف رسإول الله ص فأيمسحه فأيذهب الورم(



 رواه والطللبراني فأللي الوسإللط9/804[قللال الهيثمللي 
والكبير بنحوه واحمد فأللي حللديث طويللل ورجللال أحمللد

ثقات].

خالد بن الوليد رضي الله عنه يشرب السم:
أخرج أبو يعلى والطللبراني عللن أبللي سإللفر قللال: نللزل
خالد بن الوليد رضى الله عنلله الحيللرة علللى أمللي بنللي
المرازية فأقالوا للله: إحللذر السللم ل تسللقيكه آل عللاجم
فأقال: أتللوني بلله؟ فأللأتي بلله فأأخللذه بيللده ثللم اقتحملله

) [قلال37(ابتلعه) قال بسللم الللله فألللم يضللره شلليئا .(
 ، رواه الطلللبراني واحلللد اسإلللنادي9/350الهيثملللي 

الطبراني رجللاله رجللال الصللحيح وهللو مرسإللل ورجللاله
ثقات ال ان اباالسفر برده لم يسمعا من خالد، واخرجه

 ثللم1/414 وذكللره ف 159أبللو نعيللم فأللي الللدلئل (ص
قال ورواه ابن سإعد من وجهين].

علي رضي الله عنه ل يهمه برد ول حر:
أخرج ابن أبي شيبية وأحمللد وبللن ماجللة والللبزار وابللن
جرير وصححه والطبراني فأي الوسإط وقال الهيثمي (

) وإسإناده حسن والبيهقي فأي الدلئل عن عبللد9-122
الرحمن بن أبي ليلى قال: قللال لللي علللي رضللي الللله
عنه أن رسإول الله ص قال يللوم خللبير لعطيللن الرايللة
رجل  يحب الللله ورسإللوله يفتللح الللله للله ليللس بفللرار؟
فأأرسإل إلى فأدعاني فأللأتيته وأنللا أرصللد ل أبصللر شلليئا
فأتفل فأي عيني وقال:  اللهم اكفه الحر والبرد ؟ فأمللا

، حيللاة الصللحابة5/44) [المنتخب 38آذاني حر ول برد.(
3/663.[

ذهاب أثر الهرم:
أخرج أحمد عن زيد النصاري رضي الله عنه قال: قللال
لي رسإول الله ص أدن مني؟ فأمسح بيده علللى رأسإللي
ثم قال:  اللهللم جمللله وأدم جمللاله  قيللل: فأبلللغ بضللعا
ومائة وما فأي لحيته بيللاض إل نبللذة يسلليرة ولقللد كللان

) [قللال39منبسط الوجه لم ينقبض وجهه حللتى مللات.(
6/166الهيثمي اسإناده صحيح موصول كذا فأي البدايللة 

].4/78الصابة 



كرامة لخالد بن الوليد رضي الله عنه:
أخرج ابن أبي الدنيا بإسإناد صحيح عن خيثمة قال: أتلى
خالللد بللن الوليللد رضللي الللله عنلله رجللل معلله زق خمللر
فأقال: اللهم اجعله عسل ! فأسار عسللل ؟ وفأللي روايللة
له من هذا الوجه: مر رجل بخالد ومعه زق خمللر فأقللال
ما هذا؟ قال: خل؟ قال: جعللله الللله خل  فأنظللروا فأللإذا

) [كللذا فألي الصللابة ص40هللو خللل وقللد كللان خمللرا .(
414.[

كرامة صحابية مجاهدة:
عن حميد يعني ابن هلل قال: كان رجل مللن الطفللاوة
طريقه علينا؟ فأأتي على الحي فأحللدثهم؟ قللال قللدمت
المدينة فأي عير لنا فأبعنا بياعتنا ثم قلت لنطلقن إلللى
هذا الرجل فألتين من بعدي بخبره قللال فأللانتهيت إلللى
رسإول الله ص فأللإذا هللو يرينللي بيتللا ؟ قللال: إن امللرأة
كانت فأيه فأخرجت فأللي سإللرية مللن المسلللمين وتركللت
اثنى عشر عنزا  لها وصيصتها كللانت تنسللج بهللا؟ قللال
فأعقلت عنزا  من غنمها وصيصتها فأقللالت: يللا رب إنللك
قد ضمنت لمن خرج فأي سإبيلك أن تخفللط عليلله فأللإني
فأقدت عنزا  من غنمي وصيصتي وإنللي أنشللدك عنللزي
وصيصللتي؟ قللال فأجعللل رسإللول الللله ص يللذكر شللده
مناشدتها لربها تبللارك وتعللالى؟ قللال رسإللول الللله ص:
فأأصللبحت عنزهللا ومثلهللا؟ وصيصللتها ومثلهللا  وهاتيللك
فأأتها فأاسإألها إن شئت قللال: قلللت بللل أصللدقك. رواه

) ورجاله9/169) [قال الهيثمي (ج41أحمد بإسإناد جيد(
الصحيح].

كرامة لعثمان بن عفان رضي الله عنه:
) عن ابن عمر رضي الله عنهمللا103-3وعند الحاكم (ج

أن عثمان رضي الله عنه أصبح فأحدث فأقال: إني رأيت
النللبي ص فأللي المنللام الليلللة فأقللال: يللا عثمللان إفأطللر
عندنا؟ فأأصبح عثمان صائما  فأقتل من يومه رضي الله

) [قال الحاكم، هذا حديث صحيح السإللناد ولللم42عنه.(
يخرجللاه، وقللال الللذهبي صللحيح، واخرجلله ابللو يعلللى

) ].4/232والبزار ونحوه كما فأي المجمع (ج

خاتمة:



عقيدة أهل السنة أن للولياء كرامات.
وأثبتن للولياء الكرامة         ومن نفاها فأانبذن كلمه

ولكن الفرق بين كرامة الولي ومعجزة النبي ص:

بشائر وكرامات الجهاد فأي أفأغانستان
هذه قصص حقيقية أغللرب مللن الخيللال؟ وواقللع أشللبه
بالسإاطير؟ سإللمعتها بللأذني وكتبتهللا بيللدي مللن أفأللواه

الذين حضروا من المجاهدين.
فأهذه الكرامات سإمعتها (فأما  لذن) من رجال ثقللات ل
زالوا فأي خضم المعركة وهي كللثيرة جللدا  وتصللل إلللى
حد التواتر -تقريبللا - وقلد سإلمعت الكلثير منهللا؟ ولكلن

المجال يقصر عن سإردها..
(ومللا جعللله الللله إل بشللرى ولتطمئللن بلله قلللوبكم)

)10(النفال: 
أمللا الرجللال الللذين رووا معظللم القصللص فأللإني أظللن
-والللله أعلللم- أن البخللاري لللو كللان حيللا  لكللانوا مللن

أسإانيده.

الشهداء:
أصللبح مللن المتللواتر أن كللثيرا  مللن أجسللاد الشللهداء ل
تتغير ول تتعفن وقلد نلص فأقهلاء الحنفيللة والشللافأعية
على هذا؟ جاء فأي نهايللة المحتللاج إلللى شللرح المنهللاج

) للرملللي الشللافأعي131الجزء الخامس فأي الصللفحة (
فأي شرح عبارة المنهاج فأي كتاب العارية: (إل إذا أعار
أرضللا  للللدفأن فأل يرجللع حللتى ينللدرس أثللر المللدفأون)
وعلم من تعبيره بالندراس لزومها (العارية) فأي دفأللن

النبي والشهيد بلئهما.
وكذلك نللص ابللن عابللدين الحنفللي فأللي حاشلليته كتللاب

): أن جسد الشهيد حرام علللى الرض238-3الجهاد (ج
أكله.

ولكنني لم أجد نصا  مرفأوعا  إلللى الرسإللول ص يقطللع
بعدم بلء جسد الشهيد.

وقد روى البهيقي بإسإناد حسن أن العين عندما فأاضت
هللل) قللرب قللبر46زمن معاوية رضللي الللله عنلله سإللنة (

حمزة -رضي الللله عنلله-  وجرفأللت الللتراب وجللدوا جثللة
حمزة رضي الله عنه لم تتغير.

الشهداء الفأغان:



حدثني (عمر حنيف) فأي بيت (نصر الله منصللور) -قائللد
جبهة النقلب السإلللمي- و(عمللر) هللذا اسإلمه (قائنللدا
محمد) وهو قائد عسكري فأي منطقة (زرمت وأرجون)

فأي محافأظة (بكتيا) أفأغانستان فأقال:
- لم أنظر (أر) شهيدا  واحدا  متغير الجسللم أو منتللن1

الرائحة.
- لم أر (أشاهد) شهيدا  واحدا  نهشته الكلب رغم أن2

الكلب تأكل الشيوعيين.
- لقد كشفت عن اثني عشر قبرا  بنفسي بعد سإنتين3

أو ثلث ولم أجد واحدا  متغير الرائحة.
- لقد رأيت شهداء بعد أكللثر مللن سإللنة جروحهللم حيللة4

تنزف دما .
حدثني إمام قال: رأيت الشهيد (عبد المجيد محمد) بعد

قتله بثلثة أشهر كما هو ورائحته كالمسك.
حدثني (عبد المجيد حللاجي): رأيللت إمللام مسللجد قريللة

ليكي بعد اسإتشهاده بسبعة أشهر كما هو إل أنفه.
- حللدثني الشلليخ (مللؤذن) -عضللو مجلللس الشللورى5

للجهاد- مكث الشهيد (نصار أحمد) تحللت الللتراب سإللبعة
أشهر ولم يتغير.

- حدثني عبد (الجبار نيازي): رأيت أربعللة شللهداء بعللد6
ثلثة إلى أربعة أشهر؟ فأأما ثلثة منهللم فأهللم كمللا هللم
وطالت لحاهم وأظافأرهم؟ وأما الرابع فأقد ظهللر تلللف

فأي جزء من وجهه.
واسإتشهد أخي (عبد السلم) وبعللد أسإللبوعين أخرجنللاه

كما هو.
حدثني (أرسإلن) اسإتشهد معنللا (عبللد البصللير) -طللالب
علم- وفأي الظلم جئت أبحث عنه مع مجاهد آخر اسإمه
(فأتح الله) فأقال لي (فأتح الله) أن الشهيد قريب لنللي
أشم رائحة طيبة ثم بدأت أشم نفللس الرائحللة فأوصلللنا
الشهيد متتبعيللن رائحتلله؟ ولقللد رأيللت لللون الللدم فأللي

الظلم على النور الذي ينبعث من الجرح.

الشهيد عمر يعقوب ورشاشه:
حدثني (عمر حنيف) فأقال: كان أحد المجاهدين عاشقا
كبيرا  للجهاد واسإمه (عمر يعقوب) ثم اسإتشهد وجئنللا
إليه وإذا به يحتضن رشاشه فأحاولنا أخذ الرشللاش منلله



فألللم نسللتطع؟ فأوقفنللا برهللة ثللم خاطبنللاه قللائلين يللا
(يعقوب) نحن إخوانك؟ فأإذا به يفلت الرشاش لنا.

سإيد شاه فأوق عباءة:
حدثني (عمر حنيف): كان أحد المجاهدين معنللا حافأظللا
للقرآن واسإمه (سإيد شاه) عابدا  متهجدا  وكان صاحب
رؤيللا صللادقة (رؤاه تللأتي كفلللق الصللبح) وللله كرامللات
كثيرة؟ ثم اسإتشهد سإيد شاه؟ ثم أتينا قبره بعد سإنتين
ونصف وكنت مع أخ آخر قائد الجبهة اسإمه (نور الحللق)
فأكشفنا قبر (سإيد شاه) فأوجدته كمللا هللو إل أن لحيتلله
طالت وقد دفأنته بيدي؟ والعجب من هللذا أنللي وجللدت
فأوقه عباءة سإوداء حريرية لم أر مثلها أبدا  فأي الرض

ومسستها فأإذا رائحتها أطيب من المسك والعنبر.

دعاء المجاهدين:
حدثني (مولوي أرسإلن) -وهللو مللن أشللهر المجاهللدين
فأي أفأغانسللتان كلهللا ومللن رعبلله فأللي قلللوب الللروس
يعطون عنه محاضرات ويقولون أنه يأكل لحوم البشر-.
قال (أرسإلن): كانت معنا قذيفة واحدة مع مضاد واحد
للدبابات فأصلينا ودعونا الله أن تصلليبهم هللذه القذيفللة
وكان مقابلنا مائتا دبابة وآليللة؟ فأضللربنا القذيفللة فأللإذا
بها تصيب السيارة الللتي تحمللل الللذخيرة والمتفجللرات

) دبابللة وناقلللة وآليللة وانهللزم85فأللانفجرت ودمللرت (
العلدو وغنمنلا كلثيرا ؟ ولقللد قلابلت بنفسلي (بلاطور)

الشاب الذي ضرب القذيفة.

الطيور مع المجاهدين:
- حللدثني (أرسإلللن) قللال: نحللن نعللرف أن الطللائرات1

سإتهاجمنا قبل وصولها وذلك عن طريلق الطيللور اللتي
تأتي وتحللوم فأللوق معسللكرنا قبللل وصللول الطللائرات؟

فأعندما نراها تحوم نستعد لهجوم الطائرات.
- حدثني مولنا (جلل الدين حقاني) -وهو مللن أشللهر2

المجاهللدين الفأغللان علللى الطلق- قللال: لقللد رأيللت
مرات كثيرة جدا  الطيور تللأتي تحللت الطللائرات تحمللي

المجاهدين من قذائف الطائرات.
- وحدثني (عبد الجبار نيللازي) أنلله رأى الطيللور تحللت3

الطائرات مرتين.



- وحللدثني مولللوي (أرسإلللن) أنلله رأى الطيللور كللثيرا4
تدافأع عنهم.

- وحللدثني (قربللان محمللد) أنلله رأى الطيللور مللرة5
وقصفتهم الطائرات بشدة -وكانوا ثلثمائة- فألم يجللرح

أي واحد مع أنهم فأي أرض سإهلية.
وحدثني الحاج (محمللد جللل) -مجاهللد فأللي كنللر-: رأيللت
الطيور مع الطللائرات أكللثر مللن عشللر مللرات؟ الطيللور
تسللابق طللائرات الميللج الللتي سإللرعتها تقريبللا  ثلثللة

أضعاف سإرعة الصوت.

النيران من كل مكان:
حللدثني (أرسإلللن): كنللا فأللي مكللان اسإللمه (شللاطوري)
عللددنا خمسللة وعشللرون مجاهللدا  هاجمنللا ألفللان مللن
العللدو (الشلليوعيين) ودارت بيننللا معركللة وبعللد أربللع

) شلليوعيا80-70سإاعات هزم الشيوعيون وقتل منهم (
) شخصللا ؟ قلنللا للسإللرى: لمللاذا هزمتللم؟26وأسإللرنا (

فأقالوا: كانت المدافأع والرشاشللات المريكيللة تقصللفنا
من الجهات الربعة؟ قال (أرسإلن): ولللم يكللن معنللا ل
رشاش ول مدفأع إنما هي بنادق فأردية وكنللا فأللي جهللة

واحدة.
وحللدثني (أرسإلللن): هاجمتنللا الللدبابات وكللان عللددها

) دبابللة ومعهللم هللاون وسإلليارات كللثيرة120حللوالي (
ونفذت ذخيرتنا حتى تأكدنا من السإر فألجأنللا إلللى الللله
بالدعاء وبعللد قليللل وإذا بالقللذائف والرشاشللات تفتللح
على الشيوعيين من كل مكان؟ وهزم الشيوعيون ولللم

يكن فأي المنطقة أحد غيرنا ثم قال: إنها الملئكة.

الخيول:
حدثني (أرسإلن): قال فأي مكللان اسإللمه (أرجللون رقللم

)83) وأسإللرنا (500) هاجمنللا الشلليوعيين فأقتلنللا (23
شخصا  فأقلنا لهم ما سإلبب هزيمتكللم وللم تقتللوا منلا
سإوى شهيد واحد؟ قللال السإللرى: كنتللم تركبللون علللى
الخيللل فأعنللدما نطلللق عليهللا تفللر ول تصللاب أقللول:

والثابت بنص القرآن أن الملئكة نزلت فأي بدر.
(اذ يوحي ربك الللى الملئكللة انللي معكللم فأثبتللوا الللذين
آمنوا سإألقى فأي قلوب الذين كفروا الرعللب فأاضللربوا

)12فأوق العناق واضربوا منهم كل  بنان)  (النفال: 



وقد نص القرطبي فأي تفسيره عند آية:
(بلللى إن تصللبروا وتتقللوا يللأتوكم مللن فأللورهم هللذا
ويمددكم ربكللم بخمسللة آلف مللن الملئكللة مسللومين)

)125(آل عمران: 
قللال: فأكللل عسللكر صللبر واحتسللب تللأتيهم الملئكللة
ويقاتلون معهم؟ لن الله تعالى جعللل أولئللك الملئكللة

مجاهدين إلى يوم القيامة.
وقال الحسن: فأهؤلء الخمسة آلف ردء للمؤمنين إلى

) .1يوم القيامة (
):85 ص21روى مسلم فأي صحيحه (النللووي-مسلللم ج

قال أبو زميل فأحدثني ابن عباس قال: بينما رجل مللن
المسلمين يومئذ يشللتد فألي أثلر رجللل مللن المشلركين
أمامه؟ إذ سإمع ضربة بالسوط فأللوقه وصللوت الفللارس
يقول أقدم حيزوم؟ فأنظللر إلللى المشللرك أمللامه فأخللر
مستلقيا ؟ فأنظر إليه فأإذا قد خطم أنفلله وشللق وجهلله
كضللربة السللوط؟ فأاخضللر (أسإللود) ذلللك أجمللع؟ فأجللاء
النصاري فأحدث بذلك الرسإول ص فأقال:  صدقت ذلللك

من مدد السماء الثالثة .
وحدثني (محمد ياسإللر) قللال: إن الشلليوعيين إذا دخلللوا
قرية بدباباتهم يسألون عن (إصطبلت خيللول الخللوان
المسلمين) فأيتعجب الناس؟ لنهم ل يركبون خيول  ثم

يفطنون أن هذه الخيول الملئكة.
ملحظللة: يطلللق الشلليوعيون علللى المجاهللدين شللرار

الخوان.
الذخيرة ل تنفذ:

حللدثني (جلل الللدين حقللاني): أعطيللت مجاهللدا  بضللع
رصاصات ونزل المعركللة وأطلللق رصاصللا  كللثيرا  ولللم

تنقص الرصاصات وعاد بها.

الدبابة تمر على بدنه فأيبقى حيا :
- حدثني (عبد الجبار نيازي) قال: مرت دبابة وأنا أرى1

على مجاهد اسإمه (غلم محيي الدين) وبقي حيا .
- حدثني الحللاج (محمللد يوسإللف) -نللائب أميللر منطقللة2

لوكر- قال: مرت دبابة على جسد المجاهد (بللدر محمللد
جل) ولم يمت ولم يجرح.

أقول تعليقا  مني: ول تدري هللل جللاء بيللن العجلت أم
تحت العجلت؟.



العقارب مع المجاهدين:
)31(وما يعلم جنود ربك إل هو) (المدثر: 

حدثني (عبد الصمد ومحبوب  الللله): أقللام الشلليوعيون
مخيمللا  فأللي سإللهل مدينللة (قنللدوز) فأهجمللت عليهللم

العقارب ولدغتهم فأمات سإتة وهرب الباقون.

الطفال فأي المعركة:
حللدثني (عبللد المنللان) قللال: اسإتشللهد المجاهللد (أميللر
جان) وجاءت الدبابات بعد مدة إلللى قريتلله فأخللرج ابنلله
وعمللره ثلث سإللنوات بكللبريت ليحللرق الدبابللة فأسللأله
القائد الروسإي ماذا يريد هذا؟ فأقللالوا: يريللد أن يحللرق

الدبابة!!.

الفأاعي ل تلدغ المجاهدين:
حدثني (عمر حنيف) قللال: لقللد جللاءت الفأللاعي مللرارا
تبيت مع المجاهدين فأي فأراشهم ومنذ أربع سإنوات لم

تلدغ أفأعى مجاهدا  

لنساء فأي المعركة:
حدثني (محمد ياسإللر) قللال: جللاءت الللدبابات فأحاصللرت
المجاهدين فأللي المسللجد؟ فأخرجللت فأتللاة سإللتزف بعللد
يللومين فأللدعت:  يللا رب إن أردت سإللوءا  بالمجاهللدين
فألللاجعلني فألللداء لهلللم  فأاسإتشلللهدت الفتلللاة وبقلللي

المجاهدون.
حدثني (مؤذن): اسإتشهد منا (إنجيللر جللل) -يعنللي زهللر
التين-؟ فأخرجت أمه تلوح بالقماش فأرحا  وأخذ النللاس

يطلقون الرصاص ابتهاجا  باسإتشهاده.

القذائف ل تنفجر:
- حللدثني (جلل الللدين حقللاني) فأقللال: كنللا ثلثيللن1

مجاهدا  فأبدأت الطائرات تقذفأنا فأكللل القللذائف حولنللا
 كغللم)54انفجرت وجاءت بيننا قذيفللة وزنهللا حللوالي (

فألم تنفجر ولو انفجرت لقتلت معظمنا.
- حدثني (عبد المنان) فأقللال: كنللا ثلثللة آلف مجاهللد2

فأي مركزنللا فأجللاءت الطللائرات وألقللت علينللا ثلثمائللة



قذيفة نابالم فألللم تنفجلر ول واحللدة؟ ونقلناهلا جميعلا
إلى (كويته) -بلد باكستاني فأيه مجاهدون-.

الرصاص ل يخترق أجسادهم:
- حدثني (جلل الللدين حقللاني): لقللد رأيللت الكللثيرين1

من المجاهدين معي يخرجون مللن المعركللة وألبسللتهم
مخرقة من الرصاص ولكن لم يللدخل جسللدهم رصاصللة

واحدة.
- حدثني الشيخ (أحمد شريف) قللال: خللرج ابنللي مللن2

المعركة لباسإه مخرق ولم يجرح جرحا  واحدا .
- حدثني سإللكرتير (نصللر الللله منصللور) قللال: اليللوم (3

م) وصل مجاهد فأللي رأسإلله عشللر رصاصللات1/4/1982
وفأي ذراعه خمسة عشر رصاصة ولم يمت.

- حدثني مولوي (بير محمد) قللال: كنللا فأللي محافأظللة4
بكتيا إثنللا عشللر مجاهللدا  وهاجمتنللا قللوة حللوالي مائللة
وثماني طائرة وحاصللرتنا فأللي سإللهل؟ وبللدأت تقصللفنا
فأخرجنا من المعركة وألبستنا مخرقة ولكننللا لللم نجللرح

) مللن الشلليوعيين ودمرنللا ثلث دبابللات160وقتلنللا (
واسإتشهد منا إثنان.

- رأيت بعيني مكان رصاصة على حزام الرصاص الذي5
يلبسلله (جلل الللدين حقللاني) علللى صللدره ولللم يجللرح

صدره.
- وحللدثني (جلل الللدين حقللاني): أنللي وطئللت علللى6

قنبلة فأانفجرت تحت قدمي ولم تجرحني أبدا .
- وحدثني (أرسإلن) قال: أصابتني مرتين قذيفة فأللي7

قدمي ولم تجرحني.

النور يصعد من جسد الشهيد:
- حدثني المجاهد (عبد المنان محمد) -قائد فأي هلمند1

غرب قندهار- كنللا -المجاهللدين- سإللتمائة شللخص وعللدد
الكفار سإللتة آلف كلهللم مللن الللروس ومعهللم سإللتمائة

)18) طائرة فأهاجمونللا اسإللتمرت المعركللة (45دبابة و(
يوما .

) مجاهلللدا ؟ وخسلللائر العلللدو33النتائلللج: اسإتشلللهد (
) أسإلليرا  ودمرنللا36أربعمائة وخمسللون قتلللوا وأسإللر (

ثلثين دبابة وأسإقطنا طائرتين.



مضت هذه المدة والشهداء فأي الصيف ولم يتغير جسد
واحد منهم ولم ينتن؟ ومن بيللن الشللهداء واحللد اسإللمه
(عبد الغفور بن دين محمد) كان النور ينبعللث منلله كللل
ليلة يرتفع إلى السللماء ويبقللى لمللدة ثلثللة دقللائق ثللم

ينزل وقد رأى النور جميع المجاهدين.
- حدثني (عمر حنيف) فأقال: فأي شهر شللباط سإللنة (3

م) كل ليلة بعد العشللاء ينللزل النللور مللن السللماء1982
إلى سإاحة دارنا (المجاهدين) ويدور فأي الساحة سإللاعة

ثم يختفي.

كل الخيام تصاب إل خيمة السلح:
 حللدثني (جلل الللدين حقللاني): منللذ أربللع سإللنوات
والطيران يقصفنا وقللد يهللدم جميللع الللبيوت أو يحللرق

جميع الخيام وما أصيب مكان الذخيرة مرة واحدة.
)249(كم من فأئة قليلة غلبت فأئة كثيرة):  (البقرة: 

حدثني الشيخ (جلل الدين حقاني) عن معركتين فأقللط
من معارك كثيرة جدا  الولى أيام تراقي والثانيللة فأللي

م).1982عام (
الولى: مضاد الدبابات.

حدثني (جلل الدين حقاني) قللال: كللانت أكللبر مشللكلة
تواجهنا أيام تراقي الدبابات؟ ونحن ل نملللك أي مضللاد

) فأجمعنا دراهم قليلللة وطفنللا لنشللتريp2p7للدبابات (
مضادا ؟ وعبثا  لم نجد؟ وكان عللددنا كمللا مللر حللوالي (

) شخصا  وفأي أحللد اليللام هاجمتنللا قللوات تراقللي350
وعددها عدة آلف من الملدافأع والرشاشلات واللدبابات
ودار بيننا معركة اسإتمرت يومين ونصف وهزم الجيللش

)؟ مدافأع؟ رشاشات؟ ثمانيللةp2p7) مضادا  (25وغنمنا (
) أسإير وكل واحد معه كلشنكوف.1000دبابات؟ (

).      1982الثانية: معركة فأي عام (
) مجاهللدا  فأهاجمنللا العللدو59قال (جلل الدين): كنللا (

) دبابللة وناقلللة وبقيللت الطللائرات تقصللف220بقللوة (
)- وأعداد العللدو1500طيلة المعركة وعدد الشيوعيين (

)54تعرف عادة من أنباء العدو-؟ وكانت النتيجة تدمير (
) شليوعيا  والجرحلى مائلة؟ وغنمنلا150دبابلة وقتلل (

رشاشا  مضادا  للطلائرات؟ وثلثلة رشاشلات جرينلوف
)280ملللم) و(66وسإللبعة كلشللينات وغنمنللا مللدفأعا  (

) ألف من الرصاصات (الطلقات).36قذيفة مدفأع و(



معركة فأي شمالي كابل بعد دخول الروس:
)؟120حدثني الحاج (محمد جل): كان عدد المجاهدين (

والعدو عشرة آلف روسإي؟ الللدبابات عللددها ثمانمائللة
).25والطائرات (

) مللن المليشلليا130) روسإلليا  و(450النتائللج: قتلنللا (
) دبابة والغنللائم أحللد عشللر سإلليارة مليئللة150ودمرنا (

بالذخيرة واللغام.

معركة ثانية بعد شهر من الولى (شمالي كابل):
حدثني (محمد جل) أن عدد المجاهدين خمسمائة وعللدد

العدو أكثر من عشرة آلف مع دباباتهم.
النتائج: قتلنا ألف ومائتين من العدو وبقيللت المنطقللة

مدة شهر منتنة.

(مياجل) وباقة الزهر:
حللدثني (محمللد ياسإللر) أحللد مسللاعدي سإللياف (عللديل
مياجل) كان (مياجل) قائدا  عامللا  لمحافأظللة بغلن ثللم

ه-) وقللد2041اسإتشهد (مياجل) فأي ربيع الثاني عام (
كان (مياجل) من أبناء الحركة السإلمية الوائل؟ ومللن
القلادة المعروفأيلن؟ واسإتشلهد (مياجلل) فأحلزن عليله

أبناء قبيلته (أحمد زاي) التي تعد مائة ألف.
ولقد كلان (مياجلل) رابلع إخلوته فألي الشلهادة؟ ولقلد
حزنللت علللى (مياجللل) أسإللرته كللثيرا  فأبكللوه بمللرارة؟
فأقام أخوه من الليل وتوضللأ ودعللا الللله إن كللان أخللوه
شهيدا  أن يريه علمة؟ ثم نام ليقوم الليل وإذا بشلليء
يسللقط... فأأنللاروا الكهربللاء وإذا بباقللة ورد (زهللر) ل
نظير لها؟ فأيها سإائل كالعسل يعبق رائحته فأللي أرجللاء
الغرفأة فأجمعوا العائلة وأروها الكرامة (باقة الزهر) ثم
قالوا: فأي الصباح نريها (محمللد ياسإللر) فأوضللعوها فأللي
المصللحف وفأللي الصللباح لللم يجللدوا باقللة الزهللر فأللي

المصحف.

النعاس:
يقول الله عزوجل:

)11(إذ يغشيكم النعاس أمنة منه) (النفال: 
) قللال90ص 2جاء فأي مختصر ابن كللثير للصللابوني (ج

أبو طلحة: كنت ممللن أصللابه النعللاس يللوم أحللد؟ ولقللد



سإقط السيف من يدي مرارا ؟ يسقط وآخذه؟ ويسقط
وآخذه؟ ولقد نظرت إليهم يميدون وهللم تحللت الحجللف

(جمع حجفة) وهي الترس.
وقال الحافأظ أبو يعلي عن علي رضي الللله عنلله قللال:
ما كان فأينا فأارس يوم بدر غير المقللداد؟ ولقللد رأيتنللا
وما فأينا إل نائم إل رسإول الله ص يصلي تحللت شللجرة

ويبكي حتى أصبح.
وقال عبد الله بن مسعود النعاس فأي القتال أمنة مللن

الله؟ وفأي الصلة من الشيطان.

أرسإلن يصيبه النعاس:
- حدثني مولوي (أرسإلن): أنه نام فأي أثنللاء المعركللة1

فأي (شاهي كو) مدة عشرة دقائق والقذائف من جميع
النواع تلقى علينا.

- حدثني (عبد الرحمن): فأي معركة (دبكللي) هاجمتنللا2
)200-150الللدبابات وكللان عللدد الللدبابات والليللات (

ولكللثرة القللذائف صللار المجاهللدون ل يسللمعون لمللدة
يومين أو ثلثللة؟ ثلم ألقلي النلوم علينلا أثنللاء المعركلة
وقمنلللا مطمئنيلللن؟ وضلللرب أحلللد المجاهلللدين دبابلللة
فأأحرقها وسإقطت قطعة محترقة علللى سإلليارة ذخيللرة
فأانفجرت نتيجللة لللذلك سإللبعة سإلليارات وغنمنللا خمسللة

سإيارات.
- حدثني (عبد الله) حارس حكمتيار قال: ألقي النللوم3

علي  عدة مرات فأي أثنللاء المعللارك فأكنللت أعتللبر هللذا
أمنة من الله ونعمة.

- حدثني (عبد الرشيد عبد القللادر) -بغمللان-: شللاهدت4
ثلثة مللرات النعللاس يصلليب (يغشللى) المجاهللدين عنللد

) دقلللائق3-2هجلللوم اللللروس فأينلللام المجاهلللدون (
فأيقومون بعزم جديد وينتصرون على الروس.

حفظ الله للمجاهدين:
(وما كان لنفس أن تموت إل بإذن الللله كتابللا  مللؤجل )

)145(آل عمران: 
)64(فأالله خير حافأظا  وهو أرحم الراحمين)  (يوسإف: 

- أختر محمد الدبابة تمر عليه:1
حدثني (محمد منجل) (غزني-شلجر) قال: رأيت بعينللي
الدبابة مرت على (أختر محمد) فألم يمللت وعنللدما رأوه



حيا  عادت ومرت عليه فألم يمت؟ ثم أخللذوه مللع إثنيللن
من المجاهدين وأطلقوا على الثلثة النار من الرشاش
فألللم يمللت؟ واسإتشللهد الثنللان وسإللقط الثلثللة علللى
الرض؟ وجلللاءوا وواروه بلللالتراب؟ وبعلللد أن ذهلللب
الشلليوعيون قللام وعللاد إلللى المجاهللدين؟ ول زال حيللا

يجاهد.
- (نصر الله) تصيبه رصاصتان وتسقطان فأي جيبه:2

حدثني (محمد منجل) حدثني (نصر الله) وكللان مجاهللدا
فأي غزني؟ فأأصابته رصاصلتان ولللم تجرحلاه وسإللقطتا
فألللي جيبللله فأأراهملللا للمجاهلللدين معللله وشلللهد لللله

المجاهدون.
- (حضرت شاه) تصيبه رصاصة دوشكا فأي عينلله فألللم3

تضره:
حدثني (أرسإلن) قال: أصابت (حضللرت شللاه) رصاصللة

دوشكا فأي عينه ولم تؤذ عينه فأاحمرت فأقط.
- أربعة عشرة قذيفة نابالم حول الدوشكا:4

حدثني (محمد نعيم) قائد بغمان أن طائرة ألقت عليهم
أربعة عشرة قذيفة انفجرت -ثلثة عشرة علللى مقربللة

منه- ولم تصب أحدا .
- الرصاص ل يخترق أجسادهم:5

أنا (عبد الله عزام) رأيت بعيني قميللص (خوجللا محمللد)
محروقا  من شلظايا قذيفلة هلاون فأيله خمسلة ثقلوب

ولم يجرح إل جرحا  واحدا .
- حرقت الخيمة وفأيها ثلثة ولم يجرح واحدا  منهم:6

حدثني (إبراهيم) شقيق (جلل الللدين) أنلله فأللي يللوم (
م) ضربت علينا المدفأعية قذيفتين فأللأحرقت8/3/1983

الخيمة فأي تسعة أمللاكن وكللان فأللي الخيمللة ثلثللة مللن
الخوة ولم يصب أحد منهم بأذى.

- أحرقت ثيابي وكنت مع عشللرين شخصللا  معظمهللم7
أحرقت ثيابهم ولم يجرح منهم أي واحد: 

حدثني (إبراهيم) قال: فأي العشرين من شعبان عللام (
هل) فأي معركة (بجي-خوسإت-بكتيا) ألقيللت علينللا1402

قذائف فأانكسر المنظللار واحللترق سإللروالي وأنللا (عبللد
الله علزام) رأيلت سإلروال (إبراهيللم) بنفسللي محترقلا
مللن الشللظايا ومللا زال السللروال عنللدي؟ ولللم يجللرح
وأصلليب معظللم الموجللودين وقطللع حللزام الرصللاص



لبعضللهم واحللترقت ثيللاب معظمهللم؟ ولكللن لللم يجللرح
واحد منهم.

- سإيارة إبراهيم تمر علللى لغللم ولللم ينفجللر وانفجللر8
بدبابة:

حللدثني (إبراهيللم) كنلا ثلثيلن رجل  فألي زرمللت وكللان
العدو معه ثلثمائة بيللن دبابللة ومصللفحة وناقلللة فأهللزم
العدو وغنمنا مدفأعين وسإيارة وثلثمائة قذيفللة وألغللام
وثلثيللن ألفللا  مللن الرصللاص وسإللتة كلشللنكوفأات؟
فأوضللعنا الللذخيرة فأللي السلليارة وكللان السللائق اسإللمه
(محمد رسإول) وأنا بجللانبه ومللرت السلليارة علللى لغللم

ولم ينفجر ومرت دبابة على نفس اللغم فأانفجر بها.
- رأيت بعيني قذيفللة (آر بللي جللي) خرقهللا الرصللاص9

وهي فأي داخل المدفأع ويحملهللا أحللد المجاهللدين ولللم
يجرح.

ورأيت المنظار وكان مع المجاهد (خليل) شقيق (جلل
الدين حقاني) وقد تحطمت زجاجة المنظار ولم يجرح.

- حللدثني (فأتللح الللله): أن الرصاصللة حرقللت جيللب10
(زرغن شاه) وكسرت المرآة فأي جيبه وأحرقت الدفأتر

ولم يجرح.
- حلللدثني (فأتلللح اللللله): أن طلللائرة ألقلللت قذيفلللة11

فأللاحترقت الخيمللة ولللم يصللب أحللد مللن المجاهللدين
بداخلها.

- القذيفة تنفجللر بيللن رجلللي (عقللل ديللن) وبجللانب12
(عبد الرحمن) ولم يجللرح واحللد منهللم؟ حللدثني القائللد

عبد الرحمن هذه القصة.
- اللغام تنفجر تحت دبابة المجاهدين ولم تصللب إل13

العمائم:
دخل (فأتح الله) بالدبابة مللع (إبراهيللم) لتحريللر (حصللن
باري) فأللانفجرت اللغللام وطللارت العمللائم ولللم يجللرح

أحد.
- حدثني (عبد الكريللم) قللال: رأيللت الضللابط السلليد14

(عبد العلي) يخرج وثيابه محرقة بالرصاص ولم يجرح.
- حدثني مولللوي (يللوردول) -قائللد وردك- أن ثمانيللة15

طائرات هاجمتني وأنا أمشللي بيللن قريللتين والمسللافأة
عشرة كيلومتر ولم أجرح وكنللت أرى ركللاب الطللائرات

منها وكان معي سإلحي.



كرامات الشهداء

(أ) رائحة الشهداء:
أصبحت رائحة دم الشللهداء معروفأللة لللدى المجاهللدين؟

وأصبحوا يشمونها على مسافأة بعيدة.
يقول الله عزوجل:

(ولما فأصلت العير قال أبللوهم إنللي لجللد ريللح يوسإللف
)94لول أن تفندون)  (يوسإف: 

قللال ابللن كللثير (فأصلللت العيللر) أي خرجللت مللن مصللر
ويعقوب عليه السلم فأي فألسطين.

- حدثني (أرسإلن) قال: عرفأللت مكللان الشللهيد (عبللد1
البصير) فأي الليل المظلم من رائحته العطرة.

) كللم:2؟5- رائحللة الشللهيد (ولللي جللان) علللى بعللد (2
حدثني (إبراهيم) أخللو (جلل الللدين) قللال: كنللت راكبللا
سإيارتي فأشممت رائحة فأقلت لمللن معللي هللذه رائحللة
شهيد؟ لنه لدماء الشهداء رائحللة زكيللة خاصللة نعرفأهللا

ولم نكن نعلم أنه فأي المنطقة شهيد وإذا به شهيد.
- (خيللال محمللد) يعللرف مكللان الشللهيد مللن رائحللة3

المكان: شممت رائحة طيبة فأقلت لصحبي (لعل عقللل
دين) اسإتشهد فأي هذا المكان فأسألت فأقالوا اسإتشهد

فأي هذا المكان.
- العطر على إصبع أم الشهيد أكثر مللن ثلثللة أشللهر:4

حدثني (نصر الله منصللور) قللال: حللدثني (حللبيب الللله)
المسمى (ياقوت) قال: اسإتشهد أخي وبعد ثلثة شهور
رأته أمي فأي المنام فأقال: كل جروحي بلرأت إل جلرح
فأي رأسإي؟ فأأصرت أمللي أن تفتللح القللبر -وكللان قللبر
أخي بجانب قبر آخر- فأظهرت حفرة ظهللر مللن خللهللا
القبر الخر؟ فأرأينا أفأعى فأللوق الميللت فأقللالت أمللي ل
تحفروا فأقلت: إن أخي شهيد ول يمكن أن نجد أفأعللى؟
وعندما وصلنا للجثة فأاحت العطور وعبقت فأللي أنوفأنللا
حتى كدنا نتخدر لشدة الرائحة؟ ووجدنا جرحه الذي فأي
رأسإلله ينللزف دمللا ؟ فأوضللعت أمللي إصللبعها فأللي دملله
فأتعطر إصبعها ول زال إصبعها رغم مرور ثلثللة أشللهر

معطرا  -حتى الن- يعبق شذى طيبا .
- حللدثني (محمللد شلليرين): اسإتشللهد معنللا أربعللة5

مجاهللدين فأللي مكللان اسإللمه بللوت وردك؟ وبعللد أربعللة
أشهر وجدنا لهم رائحة عطرية كالمسك تنبعث منهم.



- وحدثني (محمد شلليرين): رأيللت (عبللد الغيللاث) بعللد6
اسإتشهاده بثلثة أيام يجلس القرفأصاء؟ فأظننته حيللا ؟

فأاقتربت منه ومسسته فأاسإتلقى على ظهره.

(ب) شهداء يرفأضون تسليم أسإلحتهم:
- الشهيد (مير آغا) فأي لوكر يرفأض تسليم المسدس:1

حدثني (زبير مير علم) أنه اسإتشهد معهللم (ميللر آغللا)؟
وكان معه مسدس؟ فأجللاء المجاهللدون لخللذ المسللدس
فأرفأض تسليمه؟ فأعندما أوصلناه إلللى بيتلله جللاء والللده
(قاضي مير سإلطان) وقال يا بني هذا المسللدس ليللس

لك إنما هو للمجاهدين... فأألقى المسدس.
- الشهيد (سإلطان محمللد) فأللي لللوكر يرفأللض تسللليم2

الكلشنكوف: حدثني (زبير مير علم) فأي شهر شباط (
م) اسإتشللهد معهللم (سإلللطان محمللد) فأاحتضللن1983

الكلشللن وجللاء الللروس وحللاولوا كللثيرا  فأرفأللض أن
يسلمهم إياه حتى قطعوا يده.

- حللدثني (محمللد شلليرين) أن (محمللد إسإللماعيل) و3
(غلم حضرت) رفأضا تسليم السلح بعد الشهادة.

(ج-) الشهداء يبتسمون:
- حدثني (أرسإلللن): كللان (عبللد الجليللل) طللالب علللم1

صالحا  فأأصابته قذيفة طلائرة فأاسإتشلهد؟ وبعللد صللة
الجنازة عليه (لن الحنفية يصلون على الشللهيد) وكللان
الوقت عصرا  ثم أرسإلللوه إلللى بيللت أبيلله وبقللي حللتى
الصباح؟ والمجاهدون عنده وهو يفتللح عينيلله ويبتسللم؟
فأجللاء المجاهللدون إلللى (أرسإلللن) وقللالوا للله أن (عبللد
الجليل) لم يمت فأقال: لقد اسإتشهد؟ قال المجاهدون
ل يجوز دفأنه حللتى نتأكللد ملن حيللاته ول بللد مللن إعللادة
صلللة الجنللازة عليلله؟ قللال (أرسإلللن): إنلله اسإتشللهد

بالمس ولكن هذه كرامات الشهيد.
- (حميد الله) يبتسم: حدثني (محمد عمر) قائد عام2   

بغمللان قللال: اسإتشللهد معنللا (حميللد الللله) وعنللد دفأنلله
وجدته يضحك فأظننللت أنللي وهمللت فأخرجللت ومسللحت

عيني فأوجدته كذلك.
- حدثني (فأتح الله) قائللد كللبير عنللد (حقللاني): رأيللت3

الشهيد (صحبت خان) بعد أربعة أيام مللن دفأنلله يبتسللم
وفأتحنا عليه القبر قال (خير الله) لقد رأيته ينظر إلينا.



(د) الشهداء ل يتغيرون:
)1200- حدثني مولوي (عبد الكريم): رأيللت حللوالي (1

ألف ومائتي شهيد؟ ما رأيت واحدا  متغيرا  منهللم ومللا
رأيلللت شلللهيدا  واحلللدا  أكلتللله الكلب بينملللا تأكلللل

الشيوعيين.
- حدثني (فأتللح الللله) قللال: حللدثني أحللد المجاهللدين؟2

عندي اسإمه (حكيم) قال: أخرجنا الشللهيد (تميللر خللان)
بعد سإبعة أشهر من قبره ولم يتغير ودمه ل زال يسيل

برائحة المسك.
- حدثني (جلل الدين) فأي (جللدران-بكتيللا): مللا رأيللت3

شهيدا  أكلته الكلب؟ ولقد رأيت شهيدا  اسإمه (جلب)
) يومللا  -وحللوله الشلليوعيون- أكلللت الكلب25بقللي (

كثيرا  من الشيوعيين ولم تمس الشهيد.

(هل) طفلة تمسك ثدي أمها الشهيدة وترفأض تركه:
حلللدثني (يلللوردل) ومسلللاعده (محملللد كريلللم) قلللال:
اسإتشهدت امرأة وطفلتها (اسإم زوجهللا منجللل) فأجللاء
الناس وحاولوا أن يفكوا الطفلة من أمها فأأبت؟ وفأللي
المذهب الحنفي ل يجوز دفأن اثنين فأللي قللبر واحللد إل

بضرورة فأأفأتوا بدفأنهما معا .

دعاء المجاهدين ونصرة الله لهم:
- نفذت ذخيرتهم فأانتصر الله لهللم: حللدثني (يللوردل)1

فأي منطقة (جغتو-وردك) قال قامت معركة بيننا وبيللن
الشلليوعيين اسإللتمرت سإللبعة أيللام نفللذت ذخيرتنللا فأللي
اليللوم السللابع؟ وفأللي تلللك الليلللة دارت معركللة علللى
الشلليوعيين مللن ثلثللة جهللات -دون أن نللدري مصللدر
النيران- فأتعجب الكفللار مللن نللوع الللذخيرة (الرصللاص)
الذي يطلق عليهم لنهم لم يروا مثله من قبل؟ وقتللل

) ضللابطا  وهللرب الكفللار23) من الكفللار منهللم (500(
ومعهم بعض السإرى من المسلمين فأسألوهم من أيللن

لكم هذا الرصاص؟ إننا (الروس) لم نر مثله.
- حدثني (سإعيد الرحمن) -بغمان- قال: عطشنا كللثيرا2

فأي جبل (وايجل) وأعيانا العطش وعجزنا عن مواصلللة
المسير فأسألنا الرعاة عن الماء فأقالوا ليللس فأللي هللذا
الجبل ماء فأجلسنا ندعوا الللله وإذا بالمللاء علللى مقربللة



منللا خللارج مللن الصللخر فأشللربنا وكنللا خمسللة وأربعيللن
مجاهدا .

- حللدثني (خيللال محمللد) -صللهر جلل الللدين حقللاني-3
)40) شخصللا  عشللرين منللا فأللي مكللان و(60قال: كنا (

)1300فأي مكان آخر؟ وجاءت القوات عللددها حللوالي (
شخص ومعهم حوالي ثمانون آلية بين دبابللة ومصللفحة
وناقلة؟ فأقمت (خيال محمد) ودعوت الله وقلللت (ومللا
رميت إذ رميللت ولكللن الللله رمللى) وحملللت حفنللة مللن
الحصى وقرأت عليها (شاهت الوجوه) ثللم رميتهللا نحللو
الدبابات وبكيت بحرارة وهذا بعد صلللة الظهللر فأجللاءت
أول دبابللة فأسللقطت مللن فأللوق الجسللر بعللد أن رماهللا
المجاهللدون بالرشللاش؟ ثللم رمللى مجاهللد آخللر قنبلللة
صغيرة بجانب دبابة فأانفجرت القنبلة؟ فأظن الكفار أنه
تحللت الدبابللة لغللم فأابتعللدت الدبابللة قليل  عللن وسإللط
الطريق فأللانحرفأت لن الللتراب تحتهللا لللم يكللن صلللبا ؟
وسإدت الطريق أمام الدبابات الخرى فأنزل الجنود مللن

الليات وسإلموا أنفسهم.
) هاون وسإط؟19الغنائم: دوشكا؟ سإبع مدافأع هاون؟ (

) مدافأع7) (آر بي جي)؟ ألفان وسإتمائة كلشن؟ (21(
) سإلليارة25) رصاصللة دوشللكا؟ (26000 ملللم)؟ (82(

محملة وأحرقنا الباقي وقذائف مدافأع كثيرة.
- حدثني (عبد الرحمن) قائد معركللة (بللاطور): جللاءت4

) دبابللة وسإلليارة؟58) وكللان معهللم (1200-800كتيبة (
كنا ثلثيللن رجل  اسإللتمرت المعركللة ثلثللة أيللام؟ وفأللي
اليوم الثالث بقيت معنا خمسة رصاصات رشاش (برن)
وفأي وقت صلة الظهر قلنا فأيما بيننا: أننا ل نسللتطيع
نوقف تقدم العدو وبعد صلة الظهر دعونا الله ثم قمنا
إلللى حصللن؟ وصللعدنا ورمينللا السلليارات فأاشللتعلت
السيارات بما فأيهللا؟ فأهللرب الجنللود وسإلللموا أنفسللهم

إلى المجاهدين.
) سإيارة30) دبابات سإليمة؟ مدافأع كبيرة؟ (5الغنائم: (
كللم)؟ كلشللنكوف كللثير9) صللاروخ سإللام (16سإليمة؟ (

جدا .

كرامات أخرى للمجاهدين:
- الماء يخرج فأي منطقة جرداء: سإكنت مجموعللة مللن1

الفأغان فأي منطقة جرداء فأي باكسللتان؟ فأخلرج المللاء



فألللي المنطقلللة وأصلللبحت منطقلللة خضلللراء؟ فأطملللع
الباكستانيون وأخرج الفأغان فأجفت المياه مرة أخرى.

- الضباب يغطي الجبل الذي فأيه المجاهدون: حللدثني2
(جلل الدين حقاني) قال: كنا أيام تراقللي ل نسللتطيع
أن نوقد النار فأي الجبل الذي كانت فأيلله قاعللدتنا؟ لن
الجواسإلليس إذا رأوا الللدخان أخللبروا الحكومللة فأأرسإللل
الله الضباب على الجبل معظم العام فأكان الدخان ل ي

رى من الضباب.
- لم يستشهد منا مجاهد ممللن أهلللوهم فألي الللداخل:3

حللدثني (جلل الللدين حقللاني) قللال: فأللي أيللام تراقللي
كانت الحكومة إذا اسإتشهد مجاهد؟ قتلت كللل أقللاربه؟
ومن نعم الله لم يستشهد منا مجاهد ممن أهلوهم فأي

الداخل؟ بل كل الشهداء أهلهم مهاجرون.

الطيور مع المجاهدين:
أصللبح مللن المتللواتر أن الطيللور تللأتي قبللل الطللائرات
فأيعللرف المجاهللدون بقللدوم الطللائرات؟ وإذا جللاءت
الطائرات تكون الطيور تحت الطللائرات تسللابقها؟ مللع
العلللم أن سإللرعة الطللائرات ضللعفي أو ثلثللة أضللعاف

سإرعة الصوت.
ويجمللع المجاهللدون أنلله إذا اشللتركت الطيللور تكللون

الخسائر قليلة أو معدومة.
وممللن حللدثني أنلله رأى الطيللور كللثيرا  جللدا : (محمللد
كريم).... رأيتها أكثر مللن عشللرين مللرة؟ (جلل الللدين
حقاني)... رأيتها كثيرا  جدا ؟ (أرسإلن)... رأيتها كللثيرا

جدا .
وممن رأى الطيور كثيرا  (محمد شيرين) ومولوي (عبد
الحميد) و(علم جل فأضل محمد) و(جان محمد) و(خيللار
محمد) و(وزيللر بللاد شللاه) و(سإلليد أحمللد شللاه) و(علللي

جان).

الضباب يحمي المجاهدين:
حدثني (محمد ياسإر) قال: كنللت أرقللب معركللة أغللارت
فأيها الطائرات على المجاهدين فأللي منطقللة مكشللوفأة
فأدعونا الله للمجاهدين وإذا بالغبار السإود يغطي أرض

المعركة ونجا المجاهدون.



وحدثني (عبد الكريم عبد الرحيم): اقتربت منا دبابتللان
وفأتحت الرشاشات وأرادوا أسإرنا أحيللاء؟ فأللدعونا الللله

فأثار غبار أسإود غطى المنطقة ونجونا بفضل الله.

دبابات محطمة بل مضادات:
أقسم لي القاضي (أبللو الطللاهر بادغيسللي) قللال: كنللا

) بندقيللة فأقللط؟15ثلثمائللة مجاهللد معنللا حللوالي (
وهجمت علينا أربعون دبابة وخمسة عشرة ناقلة جنود؟
فأهزم الشيوعيون بعد أن تحطمت النللاقلت والللدبابات

ونجت ناقلتان فأقط.
وسإلللئل الشللليوعيون علللن سإلللبب التحطيلللم فأقلللالوا:
اسإللتعملت ضللدنا مللدافأع ثقيلللة؟ يقسللم القاضللي أنللي

رأيتها محطمة ولم يكن معنا مدفأع ول رشاش أبدا .

قضية الجهاد الفأغاني فأي سإطور
- لقد اسإتلم الملك محمللد ظللاهر شللاه الحكللم سإللنة (1

م) وكان فأي سإنته التاسإللعة  عشللرة؟ وكللان فأللي1933
بداية أمره محبوبا  من الشعب ول بأس به.

ثم زينت له أمريكا فأللي بدايللة الخمسللينات عمللل ثللورة
ثقافأية -أي ثورة علللى السإلللم- فأعقللد الملللك مللؤتمرا
شعبيا  وحمل حجاب امرأة مسلمة ووضعه تحللت قللدمه

وقال: إنتهى عهد الظلم إلى البد!!
- سإلم الملللك ابللن عملله محمللد داوود رئاسإللة الللوزراء2

) وجمللع محمللد داوود إلللى رئاسإللة الللوزراء1953سإنة (
وزارة الدفأاع والخارجية؟ وداوود يميللل إلللى الشلليوعية
وقد تربى فأي بيته كبار قادة الشيوعيين؟ أمثال تراقي

وحفيظ الله أمين وبابرك كارمل.
واسإللتمر داوود فأللي رئاسإللة الللوزراء عشللر سإللنوات
متواصلة انحسر فأيها التيار السإلمي؟ ونما خللها فأي
هللذا الفللراغ تيللار شلليوعي أنفقللت عليلله روسإلليا ثلثللة

مليين روبل على شكل مشاريع وقروض للدولة.
) أصللبح البريفيسللور غلم محمللد1959- فأللي سإللنة (3

نيازي أسإتاذا  فأي كلية الشريعة فأللي جامعللة كابللل ثللم
م) وهللو خريللج مصللر1968عميدا  لكلية الشريعة سإنة (

ومتللأثر بالحركللة السإلللمية؟ وقللد فأكللر أن يربللي جيل
يبصره بخطورة الوضع وليقف أمام الشيوعية الداهمة.



- من بين الذين اتصل بهم غلم محمد نيازي الطللالب4
برهان الدين رباني وعبللد رب الرسإللول سإللياف وكللذلك
بعض السإاتذة حوله؟ وأصبح برهان وسإللياف فأيمللا بعللد
أسإتاذين فأي كلية الشريعة؟ ونما هذا التيار ببطء شديد

م)؟ فأفكر السإاتذة نقللل العمللل إلللى1968حتى سإنة (
ميدان الطلبة فأي الجامعة وتوسإلليع مجللاله؟ وكللان أول

م) حضللره1968اجتماع بالطلبة فأي سإرايا غزني سإنة (
أربعة عشر طالبللا  منهللم (عبللد الرحيللم نيللازي؟ ربللاني
عطيللش؟ مولللوي حللبيب الرحمللن؟....) وكللان يللدير
الجتمللاع سإللياف وربللاني ثللم شللكل الطلب جمعيللة
إسإلمية باسإم (جوانان مسلللمان) أي الشللباب المسلللم

م) وعلللى رأس هللذه الجمعيللة مللن الطلب1969عللام (
عبللد الرحيللم نيللازي؟ وكللان حكمتيللار مللن بيللن الطلب
المتحمسللين للسإلللم؟ ويقللود المظللاهرات وصللارت
احتكاكللات بيللن الشلليوعيين والمسلللمين وقتللل أحللد
الطلبة الشيوعيين؟ وس جن حكمتيار على أثرهللا سإللنة

م) وبعللدها غللي ر أبنللاء1972ونصف؟ وكان هذا سإللنة (
الحركة السإلمية اسإم الجمعية من (جوانان مسلللمان)

الشباب المسلم إلى اسإم (الجمعية السإلمية).   
واختاروا برهللان الللدين ربللاني رئيسللا  للجمعيللة إبعللادا
للبروفأيسور غلم محمد نيازي عن الظهور على مسرح

الحداث حتى يبقى يدير المور من وراء سإتار.
وكان سإياف مساعدا  لرباني واختاروا حكمتيار مسؤول
فأللي القيللادة -وكللان فأللي السللجن آنللذاك-؟ واختللاروا
المهندس حبيب الرحمن أمينا  عاما  وحكمتيار مسؤول

عن الجناح العسكري.
م) جلرت انتخابلات لتحلاد الطلبلة1973- وفأي علام (5

فأللي جامعللة كابللل وفأللاز التحللاد السإلللمي بمعظللم
المقاعد؟ وفأزع الشيوعيون للنتيجة وحملوهللا للسللفير
السوفأياتي الذي علق عليهللا بقللوله: إن مسللتقبل هللذا

البلد فأي يد الخوان المسلمين.
م) أطاحت روسإيا بالملك وجاء1973- فأي تموز عام (6

محمللد داوود ليضللرب الحركللة السإلللمية؟ وبعللد نصللف
سإنة من مجيء محمد داوود خرج حكمتيار مللن السللجن
وبدأ يتصل بضباط الحركة السإلمية فأي الجيش؟ وكان
مع الحركللة السإلللمية قللوة الللدبابات وقللوة الطيللران؟
يقول حكمتيار: كللانت قوتنلا أكلبر ملن القلوة المواليللة



لداوود؟ ورتب حكمتيللار عللدة إنقلبللات ضللد داوود ولللم
يكتب لها النجاح؟ إذ كان أحد الضباط مندسإا  مللن قبللل
الدولة فأفر  حكمتيار ورباني إلى بيشاور مع مجموعات
من أبناء الحركة السإلمية واعتقل سإياف وغلم محمد

نيازي.
- عندما وصل شباب الحركة السإلللمية إلللى بيشللاور؟7

أعادوا تنظيم أنفسهم وكونللوا مجلللس شللورى؟ وكللان
يرأسإلله ربللاني؟ وتشللاوروا فأيمللا بينهللم مللاذا يصللنعون

لمقاومة حكم داوود.
وكان رأي رباني المقاومة السياسإية والعلمية وبعض
الغتيالت والللتريث بالمقاومللة العسللكرية؟ وكللان رأي
حكمتيار المقاومة المسلللحة؟ وفأللاز رأي حكمتيللار؟ لن

جمهور الشباب متحمسون للجهاد.
- نزلت المجموعة الولللى مللن الشللباب المسلللم إلللى8

أفأغانسللللتان واحتلللللت بنجشللللير؟ إل أن الحكومللللة
اسإلتعادتها؟ واعتقللت قسلما  ملن الشلباب واسإتشلهد
بعضللهم؟ منهللم الللدكتور محمللد عمللر وسإلليف الللدين

ومولوي حبيب الرحمن.
- واجتمع مجلس الشورى فأي بيشاور ليقوم العملية؟9

وحم  ل رباني حكمتيار وزر دماء هؤلء الخوة؟ واقترح
رباني مرة أخرى إيقاف القتللال وأصللر  حكمتيللار علللى
اسإلللتمرار القتلللال؟ واجتملللع مجللللس الشلللورى علللدة
اجتماعات؟ واختللار الشللباب حكمتيللار رئيسللا ؟ وغيللروا
اسإللم الجمعيللة السإلللمية إلللى الحللزب السإلللمي فأللي
اجتماع حضره جلل الدين حقاني ونصللر الللله منصللور؟
وبعد فأترة وجيللزة اخللتير القاضللي محمللد أميللن رئيسللا
للحزب السإلللمي؟ وبقللي رئيسللا  مللدة ثلث سإللنوات؟

وكان رباني وحكمتيار تحت إمرة محمد أمين.
- واصل حكمتيار مع الشللباب عمليللات الغتيللال ضللد10

الحكومة حتى اغتالوا (مير أكبر خيبر) -أسإللتاذ شلليوعي
كبير فأي كليللة الشللرطة- فأبللدأت روسإلليا تعللد للطاحللة
بللداوود؟ خاصللة ولن داوود لللم يسللتطع القضللاء علللى
الحركة السإلللمية؟ ولنلله بللدأ يفكللر فأللي التخلللص مللن

الشيوعيين الذي يطمعون فأي حكمه.
م) حتى (1973- اسإتمر نظام داوود من تموز سإنة (11
م) وقد قتللل داوود إبللان حكملله8791) إبريل سإنة (27

حللوالي سإللتمائة شللاب مسلللم؟ علللى رأسإللهم حللبيب



الرحمن المهندس؟ ولم يكن هذا العدد كافأيا  فأي نظللر
روسإيا التي ترى أنه ل بد من سإللحق مجموعللات كللبيرة
من الناس؟ حتى يثبللت الحكللم الشلليوعي؟ ولللذا رتبللت
روسإللليا ملللع الحلللزب الشللليوعي -بشلللقيه العسلللكري
والسياسإي- انقلبا  ضللد داوود؟ خاصللة بعللد أن رأت أن
داوود لم يستطيع القضاء على الحركة السإلللمية؟ بللل
خطرها المسلح يستفحل ويشتد يوما  بعد يوم؟ وكذلك
فأإن بعض الدول فأي العالم السإلمي حللاولت أن تللؤثر
عللللى داوود واكتشلللف داوود هلللذا النقلب المرتلللب؟
فأسحق السياسإيين الشيوعيين؟ وعفى عن الشيوعيين
العسللكريين؟ وكللانت هللذه هللي الغلطللة الللتي قتلللت
صاحبها؟ وكذلك انتقللد موقللف روسإلليا فأللي الوجللادين

(الصومال).
م) قللام تراقللي -مستشللار1978- فأي إبريللل سإللنة (12

داوود- بانقلب عليه؟ وقتله مع أسإرته جميعا ؟ وأبقللى
دمه على سإجادة القصر ليرى الشعب دمه؟ وقتللل فأللي
اليللام الولللى مللن حكملله خمسللة عشللر ألللف مسلللم؟
وأصدر تراقي عدة قوانين مخالفة للسإلم -خاصة فأيما
يتعلق بالمرأة- وصادر بعض الممتلكات؟ وأمللر بتوقيللف
البرامج السإلمية فأي الذاعللة؟ وحللذف المللواد الدينيللة
من المدارس والجامعات واسإللتبدلها بللالراء الشلليوعية
والشتراكية؟ وفأرض على الفلحين والعمللال والنسللاء

دورات تربوية فأي الثقافأة الشتراكية.
بعللد هللذه الجللراءات أصللدر العلمللاء فأتللوى بتكفيللره؟
ووجوب الجهاد لسإقاطه؟ ولفتوى العلمللاء وزن ثقيللل
فأي ميللزان الشللعب الفأغللاني؟ ولهللا أعمللق الثللر فأللي
إثارته وتحريكه؟ فأهبت بعض القبائل على أثللر الفتللوى
وهجمللت علللى هللرات واحتلتهللا ورفأعللت فأوقهللا رايللة
التوحيد؟ وتجمع أكثر من مائة ألف فأللي مللؤتمر شللعبي
فأي هرات احتفللال  بالنصللر؟ وتصللميما  علللى مواصلللة
الزحف عللى مؤسإسلات الدولللة؟ وعنلدها وجله تراقلي
قواته الجوية والبرية؟ وسإحقت بالصللواريخ والمدفأعيللة
حوالي ثلثين ألف مسلم -علللى أقللل التقللديرات- فأللي
يوم واحللد؟ وكللانت حادثللة هللرات مسللمارا  فأللي نعللش
تراقللي؟ إذ انفجللرت المقاومللة فأللي أنحللاء كللثيرة فأللي
أفأغانسللتان؟ وانضللمت كتللائب مللن الجيللش للحللزب
السإلمي -الذي كان وحده فأي أرض الميللدان-؟ أمثللال



كتائب زابللل وأسإللمار ونهريللن؟ فأأخللذ تراقللي يتصللرف
بصراعات جنونية؟ فأكان يحرق القرى بكاملها؟ ويكفللي
مثال  على هذا قرية (كرهالة) التي ج مللع كللل شللبابها

) شابا  وقتلهم جميعا .1116البالغين (
- كانت المقاومة تزداد يوما  بعللد يللوم ضللد تراقللي؟13

وهبللت القبائللل بفطرتهللا السإلللمية تتصللدى لنظللام
تراقللي؟ وهللو ل يللدع وسإلليلة بربريللة أو وحشللية إل
اسإتعملها ضد الشعب؟ حللتى وصلل عللدد الشلهداء فألي

زمانه حوالي مائتي ألف شهيد.
- لقد كان حفيظ الله أمين أقوى رجللل فأللي حكومللة14

تراقي؟ فألقد أشرف حفيللظ الللله أميلن علللى التنظيللم
العسكري فأي الجيش منذ بداية السللبعينات؟ وكللان هللو
اللللذي رتلللب النقلب عللللى داوود ونفلللذه الضلللباط
الشيوعيون؟ وعلى رأسإهم عبللد القللادر ومحمللد أسإلللم
وطنجار؟ وهو الذي أقصى بللابرك كارمللل مللن المكتللب
السياسإي للحللزب؟ وكللان كارمللل رئيللس جنللاح برشللم
(الراية فأللي الحللزب الشلليوعي)؟ وأرسإللل كارمللل إلللى
براغ؟ وأخيرا  اسإتقال كارمل ولجأ إلى موسإكو؟ وفأللي

م) أصبح أمين رئيسللا  للللوزراء؟ وفأللي1979آذار سإنة (
م) انعقد مؤتمر عللدم النحيللاز1979أوائل أيلول سإنة (

فأي هافأانا؟ ومر تراقي بموسإكو؟ وطلب برجنيللف مللن
تراقي أخذ كارمللل معلله؟ فأاعتللذر بللأن أميللن ل يقبللله؟
فأطلب الروس قتل أمين؟ ودبروا مؤامرة لقتل أميللن؟
فأأخبره أحللد الضللباط المرافأقيللن لللتراقي وهللو (داوود
ثارون) وكان المخطلط قتلل حفيللظ اللله فأللي المطللار
لدى اسإتقباله لتراقي فأي المطار أثناء عودته؟ فأأوكللل
أميللن لمللدير المللن العامللة (علللي شللاه بيمللان) ضللبط
المطار أثناء السإتقبال؟ وجاء تراقللي ونجللا أميللن؟ ثللم
اجتمع السللفير الروسإللي وتراقللي فأللي كابللل وأرسإلللوا
وراء أمين ليقتلللوه؟ وجللاء أميللن وأطلقللوا عليلله النللار

م)15/9/1979ونجا؟ وهنللا اعتقللل أميللن تراقللي فأللي (
وقتله.

وقد طالبت القبائل حفيظ الللله أميللن أن يللبين أسإللماء
الذين قتلتهم العصابة الشيوعية الحمراء؟ فأنشر فأقللط
أسإماء اثنللي عشللر ألفللا ؟ وأنحللى باللئمللة علللى حكللم
تراقي؟ ووعد بإيقاف المجازر؟ وكان من بيللن القتلللى
الذين علقت أسإماءهم اسإم عبلد رب الرسإلول سإللياف؟



وكان رقم اسإمه فأللي القائمللة السللادس والثلثيللن؟ إذ
كانوا يظنون أن سإلليافأا  كللان مللن القتلللى فأللي مذبحللة
سإجن (بلل  رخللي) ولكلن الللله نجلاه بأعجوبلة؟ إذ كلان
معزول  عن إخوانه فأي سإجن آخر؟ لن له تأثيرا  كللبيرا
عليهم؟ فأكان يقللوم بإمللامتهم وتعليمهللم؟ وفأللي ليلللة

) شابا  من صفوة أبنلاء الحركللة117تنفيذ العدام ب- (
السإلللمية قللامت معركللة بيللن هللؤلء الصللفوة وبيللن
الشرطة الشيوعية؟ فأسقط كل الشباب شلهداء وجللرح
الشرطة الحاضرين ونقلوا إلى المستشفى وعندما جاء
المدقق رأى الجثث المتنللاثرة؟ فأأمضللى أنلله نفللذ حكللم
العللدام بللالجميع بينمللا كللان سإللياف فأللي سإللجن آخللر؟
فأبقي سإياف حيا  فأي عالم الواقع وميتللا  علللى أوراق

الدولة.
- اسإتمرت الحللرب مشللتعلة أيللام حفيللظ الللله أميللن15

الذي حكللم ثلثللة أشللهر فأقللط؟ فأبللدأت روسإلليا تسللتعد
لقتحللام أفأغانسللتان؟ وحشللدت قواتهللا علللى الحللدود
اسإتعدادا  للدخول؟ وعلم أمين بنية روسإيا للطاحة بلله
وحكللم أفأغانسللتان بجنودهللا الحمللر مباشللرة؟ فأاتصللل
بباكستان ليقابل رئيسها قبل دخللولهم بإسإللبوع؟ وهللو
يرى المقصلة تنتظره على يد مللن نصللبه حاكمللا  علللى
عرشلله؟ إل أن القللدر لللم يمهللله؟ واقتحمللت أسإللاطيل
روسإيا أرض أفأغانستان حيللث احتلتهللا فأللي نصللف يللوم
وقتلللت أميللن؟ ونصللبت عميل  جديللدا  اسإللمه بللابرك
كارمل؟ جاءت به من روسإلليا بعللد يللومين علللى طللائرة

GUNهليكوبللتر (  SHIPوأذاع بيللانه الول مللن محطللة (
موسإكو واشكندو وكابل.

وكارمللل هللو زعيللم الجنللاح الخللر للشلليوعيين اسإللمه
(برشم) بينما كان تراقي وأمين من جناح (خلق).

م)1979) ديسمبر عام (27- كان دخول روسإيا فأي (16
وأعلنت أنها جاءت بدعوى من الحكومة الشللرعية لمنللع
ي أفأغانسلتان؟ فأفتحلت التدخل الباكستاني اليراني فأ
زب برشللم أبلواب السلجون ليخلرج الشليوعيون ملن ح
أتباع كارمل الذين سإللجنهم حفيللظ الللله أميللن؟ وخللرج

الناس من السجون.
وكان من بين الخارجين عبد رب الرسإول سإللياف الللذي
ظنوه أنه قد قتل منذ زمن؟ لقد كانت نجاة سإللياف آيللة
من آيات الله ليفعل الله به ما يشاء؟ من قيادته للجهاد



ونقله القضية الفأغانية إلى واقللع دولللي؟ يحسللب لهللا
العداء ألف حساب؟ حتى أن بابرك كارمللل يللدفأع فأللي
اليام الخيرة خمسة عشر مليللون روبيللة أفأغانيللة لمللن

يأتي بسياف حيا  أو ميتا .
كانت نجاته مصداقا  للية الكريمة

(وما كان لنفس أن تموت إل بإذن الللله كتابللا  مؤجللا ).
)145(آل عمران: 

والحديث:  واعلم علللى أن المللة لللو اجتمعللوا علللى أن
يضللروك بشلليء لللن يضللروك إل بشلليء قللد كتبلله الللله

عليك؟ رفأعت القلم وجفت الصحف.
وبعللد أيللام علمللت روسإلليا أن سإلليافأا  ل يللزال حيللا
فأاقتحمت بيته باثنتي عشرة دبابة؟ إل أنه كان قد غادر

بيته.
ولقد حقق الجهاد الفأغاني من النتصللارات مللا أوصللل
الروس إلى العتقاد  أن الفأغانيين ل يموتون  وأوصل
الفأغانيين إلى العتقللاد  أن أسإلللحة روسإلليا ل تضللرهم
ول تهزمهللم  ولقللد سإللمعت مللن أفأللواه المجاهللدين
الكرامللات والبشللائر الكللثيرة الللتي تشللبه السإللاطير؟
يحسلللبها النسلللان ضلللربا  ملللن الوهلللام والخرافألللات
والحلم؟ ل يمكن أن تتحقق فأي عالم الواقع؟ ولكنهللا
حقائق ت رى يوميا  ووقللائع يشللهدها الللذين يبصللرون
ممللن يعيشللون الجهللاد؟ ويخطللون التاريللخ السإلللمي

بدمائهم؟ ويبنون صرحه بجماجمهم.
- لقد وجدت روسإيا أن بقاءها فأي أفأغانستان ضرب17

من المحال؟ وأن اسإتقرارها أبعللد مللن الخيللال بعللد أن
دفأعت الضرائب غالية من الرجللال -بللل أشللباه الرجللال
ول رجلللال-؟ وملللن الطلللائرات واللللدبابات والمعلللدات
والناقلت ومما ل يصدقه المراقبللون السياسإلليون؟ ول
يمكن أن يتوقعوه لول أنهم رأوه حقائق مجسللدة فأللوق
أرض أفأغانستان؟ وكما علق أحللد الصللحفيين الكنللديين
(شوسإتز):  إنها حقائق ولكنللي ل أسإللتطيع تفسلليرها ؟
إن روسإيا تخسر يوميا  أربعين إلى سإتين مليون دولرا

.
- بعد أن يئست روسإيا من البقاء؟ وافأقت مع أمريكا18

أن تبحث عن البللديل بعللد النسللحاب؟ فأحللاولت أمريكللا
أول  أن ترجع الملك لن روسإلليا اشللترطت أن ل يكللون
البديل (إسإلميا )؟ يجب أن يبعد سإللياف وحكمتيللار عللن



الطريللق؟ ول مللانع عنللد روسإلليا أن يكللون البللديل هللو
(السإلم المريكي) فأليكن الملك هو البديل.

- أرسإلت أمريكا بعض ربائب الحكم الملكي ليفاوض19
الملك محمد ظاهر شاه الذي يقبع فأي إيطاليللا؟ وكللان
من بين هؤلء صبغة الله مجددي فأعقللد الملللك مللؤتمرا
صلللحفيا  وقلللال: أن المجاهلللدين دعلللونني لسإلللتلم
أفأغانستان؟ فأللرد سإللياف وكللان آنللذاك رئيسللا  للتحللاد
الول -التحاد السإلمي لتحرير أفأغانستان- بللأن أصللدر

منشورا  (نرحب بالملك لنقتله فأي المطار).
- أوكلت أمريكا إلى السادات قبللل مللوته فأللي شللهر20

م) بشلللراء الجهلللاد1980أكتلللوبر أو نوفأملللبر سإلللنة (
الفأغاني لحسابها؟ فأأرسإللل وراء قللادة الجهللاد فأللذهب
بعض القادة؟ منهم مجددي وسإيد أحمد جيلني ومحمللد
نبي محمدي ويونس خالص وأرسإل رباني مندوبا  عنه؟
فأوعللدهم السللادات بعمللل حكومللة لهللم فأللي المنفللى
ويمللدهم بالسلللح والمللال؟ بشللرط أن يبعللدوا سإلليافأا
وحكمتيار عن طريق الجهاد؟ فأرجعوا وأصدروا منشللورا
ضد سإياف قالوا فأيه:  إن سإياف خائن ومستبد وظللالم
ووقعه الربعة جيلني وخالص ومجللددي ومحمللد نللبي؟
ونشرته لندن وأمريكا وموسإكو وتمزق التحاد الفأغاني
للجهللاد؟ ووصللل التمزيللق إلللى الللداخل ممللا أدى إلللى

سإفك دماء بعض المجاهدين بيد الخرين.
ومن المعلوم أن يونس خالص كلان إماملا  فألي مسلجد
بارا (بيشاور) ثم عرض عليه حكمتيار الجهاد فأاعتذر أن
أقاربه فأي داخل أفأغانستان قد يقتلهللم تراقللي؟ وبعللد
محللاولت ق ب ل  أن ينضللم إلللى حكمتيللار (الحللزب
السإلمي) وقربلله حكمتيللار ورفأللع شللأنه -بللإذن الللله-؟
وبعد فأترة انشق يللونس خلالص علن الحللزب السإلللمي

وأخذ السإم ومعه ثلثون ألف مجاهد.
- بقللي المجاهللدون ممزقيللن حللتى عللادوا وكونللوا21

التحاد السإلمي لمجاهللدي أفأغانسللتان؟ وذلللك بسللعي
بعللض الصللادقين مللن العللالم السإلللمي؟ وعلللى رأس
هؤلء السإتاذ كمال السنانيري الذي مكث فأترة متفرغا
فأي بيشللاور؟ يحللاول أن يللرأب الصللدع ويلللم الشللعث؟

ولعل هذا كان سإببا  فأي قتله داخل سإجون مصر!!
م) وكللان مجللددي1981وكللان هللذا فأللي نهايللة عللام (

وجيلني ومحمد نبي أول من وقعوا منشور التحاد.



وكان التحاد فأي البداية مكونا  من الجمعيللة السإلللمية
(ربللاني) والحللزب السإلللمي (يللونس خللالص) وجبهللة
النقلب السإلمي (محمد نللبي محمللدي) وجبهللة نجللاة
ملي (صبغة الله مجددي) أما جيلني فألم يدخل بعللد أن
وقع دسإتور التحاد؟ ومن المعلوم أن جيلني ومجللددي
ليللس لهمللا أيللة قللوة تللذكر؟ ثللم دخللل حكمتيللار بثقللله
العسلللكري؟ وحزبللله يشلللكل قلللوة ضلللخمة بالضلللافأة
لنضباطه والتفللافأه حللول قائللده -حكمتيللار- وهللو إلللى
جانب كبير من اللللتزام السإلللمي والوضللوح العقيللدي
ورؤية الهدف؟ الذي ل لبللس فأيلله ول غمللوض (القتللال
لتكون كلمة الله هي العليللا)؟ وبمجللرد دخللول حكمتيللار
التحاد ذهللب مجللددي إلللى أمريكللا ومللن أمريكللا اتصللل

مجددي هاتفيا  وأعلن انسحابه من التحاد.
وسإافأر محمد نبي إلى دول أوروبيللة منهللا ألمانيللا؟ ثللم
أعلن انسللحابه؟ لن ألمانيللا هللي مسللتقر وزراء ظللاهر
شاه؟ انسحب الثلثللة بعللد أن أقسللموا علللى المصللحف
فأي مسللجد الشللرفأية فأللي بيشللاور أن يحللافأظوا علللى

التحاد.
تجمع الثلثللة (نللبي وجيلنللي ومجللددي) وكونللوا إتحللادا
آخلللر بنفلللس السإلللم (التحلللاد السإللللمي لمجاهلللدي
أفأغانستان)؟ ولكن والحمد لله خرج عن كل واحد منهم

قوة كبيرة والتزمت بالتحاد الحقيقي.
انسللحب محمللد ميللر (عللالم كللبير) مللن جبهللة مجللددي
وانضم إلى التحاد؟ وانسحب نصر الله منصللور ورفأيللع
الله مؤذن (وهمللا مللن علمللاء أفأغانسللتان المعروفأيللن)
وانضللما إلللى التحللاد الحقيقللي؟ فأأصللبح يضللم أحزابللا

سإبعة.
- الشيخ سإياف مللع حزبلله (التحللاد السإلللمي لتحريللر1

أفأغانستان).
- حكمتيار (الحزب السإلمي).2
- برهان الدين رباني (الجمعية السإلمية).3
- يونس خالص (الحزب السإلمي).4
- نصر الله منصور (جبهة النقلب السإلمي).5
-رفأيع الله مؤذن (جبهة النقلب السإلمي).6
-محمد مير (جبهللة نجللاة ملللي) أي -الخلص الللوطني-7

انفصل عن مجددي.



- قللام التحللاد الحقيقللي وترأسإلله سإللياف يسللاعده22
حكمتيار؟ وهذا الللذي جعللل الللدوائر السياسإللية الغربيللة
تهلللع وترتجللف؟ وانعكللس الثللر علللى النللائمين فأللي
المجال المغناطيسي المريكي؟ وهم دائمللا  يتحركللون
كإبرة البوصلة مع المغناطيس المريكي؟ ليس لهم من

المر شيء؟ ول يملكون لنفسهم ضرا  ول نفعا .
حاولت الللدول الغربيللة أول  أن تضللعف التحللاد بإنشللاء
إتحلاد آخلر بأعمللدته الثلثلة (مجلددي وجيلتلي ومحملد
نبي)؟ ولكن هذا التحاد كشف واحللترق لللدى الشللعوب
السإلمية العربية الللتي تتعللاطف مللع الجهللاد الفأغللاني

ببعض الموال.

بش-ائر:
هل)1403- تم فأي يوم الحد التاسإع من شعبان سإنة (1

م) انتخاب السإللتاذ سإللياف أميللرا22/5/1983الموافأق (
وقائللدا  عامللا  للجهللاد لمللدة سإللنتين قابلللة للتجديللد
وأعطيت له صلحيات واسإعة؟ من تغيير رؤسإاء اللجللان
والتعيين؟ وأعلن قادة المنظمات السللبعة فأللي التحللاد
حل أحزابهم واسإتقالتهم عن قيادتهللا؟ وبللايعوا جميعللا
الشيخ سإياف؟ وسإيأتي القادة من داخل الجبهات تباعللا
لمبايعته؟ وكان هلذا فأتحلا  عظيملا  فألي تاريلخ الجهلاد
الفأغاني -إن شاء الله- ؟ وأرجللو الللله أن يعيللن القللادة

على الوفأاء بعهدهم وأل ينكثوا بيعتهم.

دسإتور التحاد:
المادة الولى:

السإم: التحاد السإلمي لمجاهدي أفأغانستان.
المادة الثانية:

الهللدف: هللو إعلء كلمللة الللله وتحريللر أفأغانسللتان مللن
سإيطرة الكفر والشيوعية؟ وقيام الحكم السإلمي فأي
أفأغانستان؟ ومنللع الفتنللة والفسللاد؟ ومنللع النشللاطات

الغير إسإلمية.
المادة الثالثة:

أسإاس هذا الحكم ينطلق من معنى الية الكريمة:
)40(إن الحكم إل لله)  (يوسإف: 

أي أن لله الحاكمية المطلقة فأي جميع المور.



والن: الجهللاد مللاض؟ والنتصللارات متواليللة؟ وروسإلليا
تتمنى أن تخرج مللن ورطتهللا الللتي قللد تكللون مسللمارا
كللبيرا  فأللي نعللش المبراطوريللة الروسإللية كمللا يقللول
(شلللاليزي) منتلللج الفألم فألللي مدينلللة بيشلللاور:  إن
أفأغانسللتان سإللتكون الخطللوة الولللى فأللي سإللقوط
المبراطوريللة الروسإللية؟ وليللس هللذا ببعيللد؟ إذ كللانت
ي الخلط البيللاني أفأغانستان سإببا  فأي بداية الفألول فأ
للمبراطورية البريطانية؟ ومن أعماق القرون الضاربة
القدم؟ كانت أفأغانسللتان هللي الصللخرة الللتي تحطمللت

عليها كبرياء السإكندر المكدوني !!
لقد وصل الروس إلى حد من الرتباك والضطراب مما
ل تمللك معلله أعصلابها؟ وتبللدوا تصلرفأاتها إزاء الجهلاد

والمجاهدين مضحكة مبكية.
يقول (سإافأيك شوسإللتز) الصللحفي الكنللدي المشللهور:
بالنسبة للتكنولوجيا فأالسوفأيات لديهم كل شيء ولكن

). 1مستواهم فأي تنظيم الحرب صفر(
حلدثني أبلو عبيلدة قلال: دخلنلا عللى الشليوعيين فألي

) واحتللنلللا ثلث معسلللكرات بدبابلللةORGONأورغلللن (
واحدة (من الغنائم)؟ بينما كللان عنللد الشلليوعيين مائللة

) وسإللتون مللدفأعا  مضللاداP7وعشرون مدفأعا  مضللادا  (
للدبابات؟ كنا نأخذ الشيوعي مللن داخللل الخنللدق نجللده

يبكي وبندقيته ملقاة بجانبه مليئة بالرصاص.
إن التكالب الن على أشللده بيللن الللذئاب الللتي تللتربص
بأفأغانستان بعللد انسللحاب الللروس؟ وبعللض المسللاكين
داخلللون فأللي المصلليدة العالميللة؟ وأصللبحوا أو كللادوا
يصللبحون دمللى فأللي اللعبللة الدوليللة؟ وإذا قللدر الللله
لرائهم أن تنتصر؟ فأإنهم سإيضيعون ويضلليعون بلللدهم
وثمللرة جهللادهم؟ إنهللم العتبللة الولللى الللتي سإلليطؤها

المريكان للوصول إلى أهدافأهم.
نحن بشر؟ والله هللو الللذي يعلللم السللر وأخفللى؟ بيللده
القدر يجريه كيلف يشلاء؟ نحلن كبشللر نأمللل بللالله أمل
عظيما  ثم نأمل بانتصار الجهللاد الصللادق؟ ونللدعو الللله

أن ينتصر دينه ويعلي شريعته ويعز جنده.
لقد قرب حسم المعركة؟ -والله أعلم- والذئاب تللتربص
لتتناوش السإلب؟ وكم من عين ترصد هذه التضللحيات
التي دنا جناها؟ فأنرجو الللله أن يجعللل الثمللار لغارسإللي

الشجار؟ ويحرمها اللصوص والشرار.



إن الجهللاد بحاجللة ماسإللة للمسللاعدة بالمللال مللن كللل
المسلمين فأي الرض؟ وعلى المسلمين أن يستيقظوا

قبل فأوات الوان.
(والللذين جاهللدوا فأينللا لنهللدينهم سإللبلنا وإن الللله لمللع

)69المحسنين)  (العنكبوت: 

م):1984ونحن الن فأي سإنة (
) ألف مسلحا .400-350- عدد المجاهدين (1
) ألف.250- عدد الروس حوالي (2
- عدد السجناء من المدنيين والمجاهدين حوالي مائللة3

ألف فأللي أفأغانسللتان؟ منهللم سإللتون ألفللا  فأللي سإللجن
(بولي  رخي) فأي كابل.

- عدد المهاجرين يزداد يوما  بعللد يللوم؟ بسللبب اتبللاع4
روسإلليا (سإياسإللة الرض المحروقللة؟) فأقللد وصللل عللدد
المهاجرين فأي باكستان ثلثة مليين؟ وفأي إيران أكثر
من مليون مهاجر؟ حالتهم بائسة أليمة وفأقرهم شديد.

- هنالللك محللاولت جنونيللة مللن الللدوائر الدبلوماسإللية5
الغربيللة والمتمسلللمة (المنسللوبة للسإلللم) لتمزيللق
التحاد بمحاولة تأثيرها على بعض القادة داخل التحاد؟

ولكن باءت بالفشل ولله الحمد والمنة.
لقد نشط الملللك ظللاهر شللاه ووزراؤه المقيمللون فأللي
ألمانيا فأي الفترة الخيرة؟ ولقد أرسإللل الملللك صللهره
(همللايون) إلللى بيشللاور ومكللث فأللترة يعمللل قانونللا

لفأغانستان التي يحلم أن يعود إليها وبدأت.
- لقد كانت خسائر روسإيا فأي أشللهر حزيللران وتمللوز6

م) أكثر مللن خسللائرها فأللي السللنوات1984وآب سإنة (
الخمس منذ دخولها أفأغانستان.

الصللحف الغربيللة الللتي تصللدر فأللي أوروبللا تصللرح بللأن
الحلللزاب الثمانيلللة راضلللية أن يرجلللع المللللك؟ ولكلللن
المعارضللين الوحيللدين همللا (سإللياف وحكمتيللار)؟ إن
الدوائر الغربية وعملءها يريدون نفخ الروح فأي الملك

الميت.
- بقدر السلبيات الللتي قللد ينقبللض منهللا الصللدر فأللي7

بيشللاور؟ مثللل النللواحي اليجابيللة الكللثيرة فأللي داخللل
أفأغانسلللتان؟ فأنلللرى النتصلللارات المتلحقلللة ونلللرى
الئتلف فأي كثير مللن الجبهللات بيللن المجاهللدين مثللل

جبهات بكتيا وبكتيكا ترى المجاهدين صفا  واحدا .



حللدثني أبللو سإلليد وأبللو حفللص (شللابان عربيللان) فأللي
المعركة: كنا عند قائد اسإللمه فأيللض محمللد فأللي بكتيللا؟
جبهته ألفان وخمسمائة؟ كلهم يصلون جماعللة؟ كلهللم
ملتحللون (عللدا واحللد) (ولللم نسللمع الموسإلليقى طيلللة

وجودنا).
- إن موقف ضياء الحق من الجهاد -حللتى الن- طيللب8

ويسجل له ول ندري ماذا عن المستقبل.
- أن أمريكللا تريللد اسإللتمرار القتللال؟ ولكنهللا ل تريللد9

للجهاد النصر الن؟ ريثما تبحث عن البديل؟ لن القادة
الن ليسوا مرنين ول متجاوبين معها؟ حللتى إذا عللثرت
على رجلها المنشود؟ عندها تحاول أن تحسم المعركللة

إن اسإتطاعت 
)154(قل إن المر كله لله)  (آل عمران: 

وإليه يرجع المر كللله ول يملللك البشلر لنفسلهم ضلرا
ول نفعا .

- رغم الضيق الشديد الذي يللواجهه المجاهللدون؟ إل10
أنهللم فأللي ذروة المللل حللتى عللاد الطفللال يقولللون
للطائرات المارة عبارة بالفارسإية (قعة معت آسإت) أي
كلم فأارغ؟ اعملوا ما شئتم لن نترك لكم موطئ قدم.

فأالنساء يشتركن أحيانا  وقصة (فأاطمللة نللور بللي بللي)
الللتي قتللل الللروس أهلهللا -مللن الرجللال- فأللي بيتهللا؟

فأقتلت بعددهم من الروس.
حكم القتال فأي أفأغانستان وفألسطين:

إن قتللال الكفللار بالسللنان والسلللح يختلللف حكملله
باختلف حالة المسلمين.

(أ) فأهو فأرض كفاية:
إن كلللان الكفلللار فألللي بلدهلللم ول يحشلللدون لقتلللال
المسلمين؟ فأالقتال فأرض كفاية وأقل فأللرض الكفايللة
سإللد الثغللور بالمسلللمين لرهللاب أعللداء الللله وإرسإللال
جيش فأي السنة -على القل- (فأعلللى المللام أن يبعللث
سإرية إلى دار الحرب كل سإنة أو مرتين؟ وعلى الرعية

) [حاشللية ابللن1إعانته؟ فأإن لم يبعث كان الثم عليه)(
].3/238عابدين ج

ومعنى فأرض الكفاية:
الذي إن لم يقم به من يكفللي أثللم النللاس كلهللم؟ وإن
قام به من يكفي سإقط عللن سإللائر النللاس؟ فأالخطللاب
فأي ابتدائه يتناول الجميع -كفرض العيان- ثم يختلفان



أن فأرض الكفاية يسللقط  بفعللل بعللض النللاس وفأللرض
العيان ل يسللقط بفعللل غيللره (المغنللى لبللن قدامللة:

8/345.(
(ب) فأرض العين:

ويصبح الجهاد فأرض عين على كللل مسلللم فأللي حللالت
منها:

- إذا دهلللم الكفلللار بللللدة ملللن بللللدان المسللللمين1
وهاجموها.

- إذا اسإتنفر المام أشخاصا  يكون القتال فأرض عين2
على هؤلء الشللخاص؟ ويسللمى (نفيللرا  خاصللا )؟ وإذا
اسإتنفر النللاس جميعللا  يسللمى (نفيلرا  عامللا ) ويصللبح
فأرض عين على المة؟ فأفي البخللاري عللن ابللن عبللاس
رضي الللله عنهمللا؟ أن النللبي ص قللال يللوم الفتللح: (ل
هجللرة بعللد الفتللح ولكللن جهللاد ونيللة وإذا اسإللتنفرتم

 نقل عللن البخللاري8-12) [اعلء السللنن 2فأللانفروا)(
1/316.[

فأالحديث يدل على وجوب النفير عند السإتنفار.
)[نهايللة3- إذا التقللى الصللفان أو شللرع فأللي القتللال(3

 النصللاف8/57المحتللاج الللى شللرح المنهللاج للرملللي 
]. 4/117للمرداوي ج

) [فأتللح القللدير4- إذا أسإر الكفار مسلما  أو مسلللمة(4
8/108 ونهايللة المحتللاج 5/191-الهدايللة لبللن الهمللام 

].5/72والبحر الرائق 

حكم الجهاد فأي أفأغانستان الن:
لقد تبين أن الكفار إذا داهموا بلدة إسإلمية عمرانها أو
جبالها أو خرابها فأإنه يتعيللن القتللال علللى كللل أهلهللا؟
فأتخللرج المللرأة بغيللر إذن زوجهللا والصللبي بللدون إذن
والللديه؟ والمللدين دون إذن غريملله؟ والعبللد دون إذن
سإلليده؟ وقللد اتفللق العلمللاء الربعللة وفأقهللاء مللذاهبهم

) [انظللر المصللادر السللالفة ابللن عابللدين5علللى هللذا(
، فأتح].8/58 نهاية المحتاج 3/240

وكذلك يصبح الجهاد فأرض عيللن علللى كللل بلللدة قريبللة
المسافأة؟ ولو لم يجد المسلم راحلة يركب عليها.

وقللد نللص علللى هللذا معظللم الفقهللاء مللن الحنفيللة
والشافأعية والحنابلة؟ هذا بالنسبة للجهاد بالنفس.



) [فأتح القدير لبللن6جاء فأي فأتح القدير لبن الهمام:(
]. فأللإن هجمللوا علللى بلللدة مللن بلد5/191الهمللام ج

المسلمين فأيصير من فأروض العيان على جميللع أهللل
تلك البلدة النفير؟ وكذا من يقرب منهم؟ فأإن لم يكللن
بأهلها كفاية؟ وكذا من يقرب؟ فأإن لم يكن بمن يقرب
كفاية أو تكاسإلوا أو عصللوا وهكللذا إلللى أن يجللب علللى

جميع أهل السإلم شرقا  وغربا  .
) [البحللر الرائللق ج7وجاء فأي البحر الرائق لبن نجيللم(

].:  وفأرض العين إن هاجم العللدو فأتخللرج المللرأة5/72
والعبد بل إذن زوجها وسإيده .

) [نهايلللة المحتلللاج8وفألللي نهايلللة المحتلللاج للرمللللي(
للرملي :  فأإن دخلوا بلدة لنا أو صار بيننا وبينهللم دون
ر فأيللزم أهلهلا اللدفأع حلتى عللى ملن ل مسافأة القص

جهاد عليه من فأقير وولد ومدين وعبد وامرأة .
].:  إذا4/117) [النصللاف 9وفأللي النصللاف للمللرداوي(

نزل الكفار على بلد المسلمين تعين على أهللله النفيللر
إليهم .

) [حاشللية ابللن عابللدين01وفأللي حاشللية ابللن عابللدين(
].:  وفأرض عيللن إن هجللم العللدو علللى ثغللر مللن3/240

ثغور السإلم فأيصير فأرض عين على من قللرب منهللم؟
فأأما من وراءهم ببعد من العللدو فأهللو فأللرض كفايللة إذا
لم يحتج إليهم فأللإن احتللج إليهللم؟ بللأن عجللز مللن كللان
بقرب العدو عن المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنهللا
لكنهم تكاسإلوا ولم يجاهللدوا؟ فأللإنه يفللترض علللى مللن
يليهم فأرض عيللن كالصلللة والصللوم؟ ل يسللعهم تركلله
إلى أن يفترض على جميع أهل السإلم شرقا  وغربا ؟

وعلى هذا التدريج).
وهللذه فأتللاوى فأقهللاء السإلللم إذا دهللم العللدو بلللدة
إسإلمية بأن الجهاد يصبح فأرض عين على أهللل البلللدة
وعلى من يقربهم ثم يتوسإللع علللى شللكل دائللرة حللتى

يعم فأرض العين الرض كلها.

حكم الجهاد إذا أسإر العدو أسإيرا  مسلما :
اتفق العلماء جميعا  على أنه إذا أسإر مسلللم مللن قبللل

الكفار فأإنه يجب على المسلمين جميعا  إنقاذه.
].:  أما إنقللاذ5/191) [فأتح القدير 11فأفي فأتح القدير(

السإير فأوجوبه على كل متجه من أهل الشرق والغرب



) [البحللر الرائللق12ممن علم  ومثله فأي البحر الرائللق(
5/72.[

وفأي البزازية امرأة مسلمة سإبيت فأي المشللرق وجللب
على أهل المغرب تخليصها من السإر.

].:  ولللو8/58) [نهايللة المحتللاج 13وفأي نهاية المحتاج(
أسإروا مسلما  فأالصللح وجللوب النهللوض إليهللم وجللوب
عين لخلصه إن توقعناه؟ ولللو علللى نللدور فأللي الوجلله

كدخولهم دارنا بل أولى إذ حرمة المسلم أعظم .

خلصة حكم الجهاد فأي أفأغانستان:
- فأرض عين بالنفس والمللال: علللى أهللل أفأغانسللتان1

جميعا  وعلى من يقطنون قربهم.
- فأرض عين من جهة مدهم: بالسلح والطعام والمال2

وتسهيلت الحدود على المسلمين فأللي الرض جميعهللا
وتأشيرات الدخول.

- فأللرض عيللن بللالنفس: علللى بللاقي المسلللمين مللن3
أصللحاب الكفللاءات الللتي يحتاجهللا الجهللاد؟ كالللدعاة
والئمة والمهندسإين والطبللاء والعسللكريين والخطبللاء

والمصورين والصحفيين والكتاب.
- أما باقي المسلمين فأي الرض: فأالجهاد فأرض عين4

عليهم فأي بلدهم ليقيموا شرع الله ويطردوا الكفللار؟
من لم يستطع أن يجاهد بالنفس فأي بلده وسإنحت للله
الفرصة بالقدوم إلى أفأغانستان فأتبقى فأرضللية العيللن
قائمة فأي حقه؟ وإل فأل يكلف الله نفسللا  إل وسإللعها؟
وهذا الحكللم بعينلله يطبللق فأللي فألسللطين وغيرهللا مللن
بلدان المسلمين التي اغتصبت فأيها شريعة الله وأرض

الله؟ مثل لبنان وكشمير وأرتيريا والفلبين.
فأفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي
ص قال يوم الفتللح:  ل هجللرة بعللد الفتللح ولكللن جهللاد

) [رواه البخلللاري14ونيلللة وإذا اسإلللتنفرتم فألللانفروا (
]. أي شللرف الهجللرة12/9 انظللر اعلء السللنن 7/118

هللل) لن المنطقللة8وثوابها انقطع بعد فأتح مكة سإللنة (
كلها أصبحت دار إسإلم وأمان (ولكن جهاد ونية) دللللة

على وجوبه عينا  وقت النفير.

حتى ل نعض أصابع الندم



فأهذا هو العام الثامن قد أذن بالنصرام؟ منذ أن بللدأت
الصفوة الولى من الشباب معركتهم الولى ضللد حكللم

داوود الشيوعي فأي أفأغانستان.
وخلل هذه الفترة قدم الشعب الفأغاني من التضحيات
فأي سإبيل عقيدته ودينه ما يصلح للسائرين على طريق
هذا الدين لعدة قرون قادمة؟ ولقد قدم لنا هذا الشعب
البسيط المؤمن مللن خلل تجربتلله الللتي خاضللها بللدمه

وأرواح أبنائه الكثير الكثير:
- فألقد أثبت للدنيا بأسإللرها أن قللوة العقيللدة ل تقهللر1

وأن عزيمة اليمان ل تهزم.
- لقللد هللز الرض مللن تحللت أقللدام روسإلليا؟ وزلللزل2

الرض بها حتى باتت روسإيا تشللعر بضللآلتها أمللام هللذا
الشعب الفقيللر؟ ولقللد وصللل الملر بجنللود اللروس أن
يكتبلللوا للمسلللؤولين فألللي روسإللليا أن الفأغلللانيين ل

يموتون؟ فأمن العبث محاولتنا فأي أفأغانستان.
- لقد ارتفعت معنويات هذا الشعب؟ فأأصبحوا يظنون3

أن أسإلحة الروس ل تضرهم ول تهزمهم.
- لقللد أدخلللوا السإلللم فأللي حلبللة الصللراع الللدولي؟4

فأأصبح العالم يحسب له ألللف حسللاب؟ حللتى أنلله قللدم
ريحات لمراقلب يتوقلع بلأن على التلفاز المريكلي تص
السإلم سإينتصر؟ وأنه سإيدخل روسإيا وتسقط روسإيا؟
ثللم يجتللاح أوروبللا؟ وبعللدها تتحللالف أمريكللا وأوروبللا

وروسإيا وتهزم السإلم!!
- إن الفرصة الن ذهبية وسإانحة لقامة دولة إسإلمية5

فأي أفأغانستان بعللد انتصللار المجاهللدين الللذين يعللدون
المليون؟ وهدفأهم واحد ل يتلعثمون فأيه  لتكللون كلمللة
الله هللي العليللا ولقامللة حكللم الللله فأللي الرض ؟ لقللد
سإألت الكثيرين من الصبيان الجرحللى -الللذين هللم فأللي
سإن الثانية عشرة والحادية عشللرة إلللى الشلليخ الكللبير
الذي يستلقي على سإريره فأي المستشفى؟ والذي قد
بلغ المائة وأربع سإنوات مللن عمللره- فأإجللابتهم واحللدة
واضللحة فأللي أذهللانهم -دون لبللس أو غمللوض- لهللدف

جهادهم.
ولكني أعود أقول وأكرر: إنها الفرصة الذهبية السانحة

الن فأي الرض كلها لقامة حكم الله فأي الرض.
والذين لهم دراية بأمور الجهاد فأي العالم يعلمون جيدا
صعوبة تجميع الناس على القتال؟ ويللدركون أكللثر مللن



غيرهم كيف يربون النسان نظريللا  علللى حللب الجهللاد
والسإتشهاد؟ حللتى إذا اشللتد الللوطيس واحمللر الحللدق
يتلفتللون حللولهم؟ فأل يجللدون إل القليللل القليللل مللن
هللؤلء الللذين تربللوا منللذ نعومللة إظفللارهم علللى هللذه
المعاني السامية الرفأيعة؟ وقضية العدد الكللبير مسللألة
صعبة فأي دنيا القتال؟ حتى أن الله عزوجل يقول عللن

صفوة الخلق بعد الرسإل صلوات الله وسإلمه عليهم.
(ألللم تللر إلللى الللذين قيللل لهللم كفللوا أيللديكم وأقيمللوا
الصلة وآتوا الزكاة فألما كتب عليهم القتللال إذا فأريللق
منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقللالوا
ربنا لم كتبت علينا القتال لول أخرتنا إلى أجل قريب).

)77(النساء: 
(يجادلونك فأي الحق بعد مللا تللبين كأنمللا يسللاقون إلللى

)6الموت وهم ينظرون) (النفال: 
فأعالم النظريات غيللر عللالم الواقللع؟ ودنيللا الكلم غيللر
دنيا التطللبيق؟ أيللن تجللد الن فأللي العللالم شللعبا  زاهللد
بطبيعته؟ محاربا  بفطرته؟ متقشفا  وعزيزا  بسللليقته
كالشعب الفأغاني؟ قل لي بربك أين تجللد مليونللا  مللن
الشللباب الللذي يتوقللد حماسإللا  يسللتعد للمللوت... يأكللل

الشوق للجهاد قلبه إل فأي أفأغانستان.
أيللن تجللد جيشللا  كللامل  مللن المتطللوعين للقتللال ل
يأخذون روبية واحدة فأي الشهر؟ وأحسنهم حظللا  مللن

يجد لقمة العيش من قائده إن اسإتطاع تقديمها.
 كم) مفتوحة على3000أين تجد حدودا  تمتد أكثر من (

مصراعيها لمن أراد أن يدخل أو يخرج يحمللل القللذائف
على كتفه إل حدود أفأغانستان؟

أين تجد مناطق فأي العالم يباع فأيها السلللح والللذخيرة
والقللذائف ومضللادات الللدبابات وألغامهللا والرشاشللات
-بأنواعها- كما يباع الكوسإى والباذنجان والبندورة فأللي

بلدنا إل على حدود أفأغانستان؟
إن الذين يبحثون عن مخرج عليهللم أن يسللتيقظوا مللن

سإباتهم قبل فأوات الوان.
إن الفرصة ل زالللت سإللانحة وإن شلاء اللله بقليلل مللن
الجهد يمكن كسب الوقت حللتى ل يجنللي أعللداؤنا ثمللار

هذه الدماء؟ ويأخذوا حصاد هذه التضحيات.
كنت أقرأ عن زهد عمر رضللي الللله عنلله فأكلأني أسإلمع
ضربا  من الخيال؟ ولكني رأيت بيت الشيخ سإياف الذي



يسللكنه طينللا  وأرضلله ترابيللة ومضللافأته لسإللتقبال
الضيوف خيمة ونفقته ريال ونصف.

كنت أحتللار أن أجللد تفسلليرا  فأللي الجيللوش السإلللمية
التي كانت تجوب الرض أيام أبي بكر وعمر رضي الللله
عنهما -دون رواتب من الدولة- فأوجدت مليلون أفأغلاني

مجاهد ل يستلم الواحد منهم روبية واحدة.
كنت أسإمع عن قصص السابقين فأي البذل والتضللحية؟
فأوجدت الفأغاني يللبيع عنللزه أو شللاته ليشللتري طلقللة
واحللدة (كللان ثمللن الطلقللة فأللي بدايللة الجهللاد ثلثللة
دولرات) ويبيع سإتمائة رأس من الغنم ليشتري سإلحه
الفردي؟ لن قطعة السلللح كللان ثمنهللا سإللتمائة دينللار

كويتي فأي السوق السوداء.
لقد شعرت بصغر نفسي وقزامتها أمللام سإللائق سإلليارة
لحد القادة وهو يعيش بستمائة روبية؟ منها أجرة بيتلله

) دينللارا  كويتيللا ؟ بينمللا15وطعام أسإللرته ودوائهللم؟ (
يملك هذا السائق ناقلتين كبيرتين قد سإللخرهما لخدمللة
المجاهللدين ولغللراض الجهللاد؟ وقللد د ف ع  للله ثمللن
إحدى السيارتين مليونين وثلثمائة ألف روبيللة أفأغانيللة

فأأبى أن يبيعها.
يحدثني شاب من شباب الدول البترولية متعجللبين بللأن
الكلب فأي باكستان تأكل الخبز؟ قللالوا لللي: إن الكلب
فأي بلدنا ل تأكل الخبز ول الرز؟ لنها اعتادت أن تأكل
اللحم فأقط؟ وإنك لتذهل إذا رأيت أكوام الللرز واللحللم
الللتي تللدفأن مسللاء كللل خميللس فأللي رمللال الصللحراء؟
فأقلت لهم: إن البشر ل يجدون الخبز؟ وإن المجاهللدين
فأي أفأغانسللتان أحيانللا  ل يجللدون إل مللا تنبتلله الرض؟
وما يجدونه على الشجار فأي الجبللال مللن ثمللار؟ حللتى
بقيللت فأرقللة -عللدادها ثمانيللة آلف مجاهللد- شللهرين
كاملين تعيش على هذه الثمار؟ وعنللدما انتهللت الثمللار

فأي المنطقة اضطروا لتركها.
ولكننا نضع أمام المسلمين الحقائق التالية:

(ليهلك من هلك عن بينة ويحيللى مللن حللي عللن بينللة).
)42(النفال: 

- ل يوجد فأللي سإللاحة الجهللاد طللبيب مسلللم واحللد إل1
مجموعة مللن الطبللاء حللوالي العشللرة مللن الفأغللانيين
-والجبهللات حللوالي ألللف جبهللة- بينمللا تعللج السللاحة



بمبعوثي التبشللير وبعللض المستشللفيات المتنقلللة مللن
أمريكا وفأرنسا وألمانيا وبريطانيا والسويد.

- ل يوجد فأي سإاحة القتال صللحفي مسلللم واحللد ول2
مراسإل إذاعي واحد من المسلمين؟ بينما تجد الكثيرين

من الغربيين ومراسإلي وكالت النباء.
- ل يوجد فأي أرض المعركة مصور مسلم واحللد؟ ولللم3

تقللم محاولللة واحللدة جللادة لعمللل فأيلللم عللن الجهللاد
الفأغاني -اللهم إل شاب مسلم من بريطانيا وقد جللرح
أثناء عملية التصوير- يقول سإياف: (يحدث يوميللا  مائللة
معركة أحيانا  تذكرنا ببللدر وبأحللد ل تجللد قلمللا  صللادقا

يكتبها ول فأما  مخلصا  يبثها).
- إن كثيرا  من المجاهدين يتنللاوبون الحذيللة؟ فأالللذي4

يللذهب إلللى المعركللة ينتعللل حللذاء والللذي يبقللى فأللي
القاعدة يبقى حافأيا .

- لقللد مضللى علللى أربعللة آلف مجاهللد فأللي معسللكر5
ورسإللك قرابلة ثلثللة أشلهر مللن الشللتاء ل يجللد الواحللد
منهم بطانية ول خيمة حتى رآهم الشيخ ناصللر الرشلليد
-المراقب المللالي للهلل الحمللر السللعودي- فأاشللترى
لهم على حسللابه الخللاص -جللزاه الللله ألللف خيللر- ألللف
خيمة مع البطانيات؟ ومضى معظم فأصل الشتاء قرابة
ألفين وخمسمائة من المجاهدين فأي معسكر أبللي بكللر
الصديق بدون خيام وبدون غطللاء ولللو بطانيللة واحللدة؟
حتى بادر الشيخ ناصر الرشلليد واشللتراها علللى حسللابه

الخاص.
- إن كثيرا  من المجاهدين تقطع أصابعهم مللن الثلللج6

والجليد؟ لن أحذيتهم سإيئة وخفيفة ول تقي المجاهللد
مغبللة الثلللج؟ لن ثمللن الحللذاء يسللاوي مائللة روبيللة
باكسللتانية -علللى القللل- وهللم مليللون مجاهللد فأيحتللاج
المجاهللدون لكللثر مللن مائللة مليللون روبيللة لحللذيتهم

فأقط؟ وأن الحذاء ل يكفي سإوى لغزوة واحدة.
- يحدثني (محمد صديق) قائد فأي منطقة كابل قائل :7

بللأنه رأى امللرأة تللترك أحللد أبنائهللا فأللي الثلللج لنهللا ل
تستطيع حمله؟ وليس معها أجللرة دابللة تركللب أولدهللا

عليها.
- لم يدخل سإاحة القتللال مللن غيللر الفأغللانيين سإللوى8

النزر اليسير الذي ل يذكر؟ وأما الذين اسإللتمروا معهللم
من المسلمين فأي المعركللة فأهللم دون أصللابع اليلدين؟



بينما نجد بجانب الشيوعيين من كوبا وألمانيا الشللرقية
ومن اليمللن الجنوبيللة الشللعبية والهنللد الكللثيرين علللى
المسلمين أن يستيقظوا قبللل فأللوات الوان؟ فأروسإلليا
الن تريد أن تنسحب بطريقللة تحفللظ لهللا مللاء وجههللا
أمام دول العالم وبخاصة الدول التي تللدور فأللي الفلللك
الشتراكي والمبهورة بالوطن الم (روسإلليا)؟ فأللأوكلت
إلى أمريكا البحث عن البديل المناسإب لنها لن ترضللى

أن يكون البديل هو السإلم.
لقد وصل التسابق للتصال بقادة المجاهدين مللن قبللل
الدوائر السياسإية الغربيللة إلللى حللد البتللذال؟ حللتى أن
السفراء والقناصل الغربيون يصلون إلللى أبللواب قللادة
الجهللاد فأللي بيشللاور فأيردوهللم الصللادقون ويتلقللاهم

الساقطون.
إن الجهاد يمر الن فأي مرحلة دقيقللة جللدا ؟ فألللم يبللق
فأي يد الروس إل بعض مراكز المحافأظات التي يعيشوا
فأيها كللالفئران فألي المصليدة؟ حللتى أنهللم لللم يعلودوا
يجللرؤا أن يسلليروا بقوافأللل الللدبابات علللى الطرقللات؟
وأصللبح تزويللدهم بالطعللام والللدواء والسلللح بواسإللطة

طائرات الهليوكوبتر.
هذه المراكللز تحتللاج إلللى أسإلللحة ثقيلللة لفتحهللا وإلللى
ذخائر كثيرة لتحطيم شوكتها وشراء الذخائر يحتاج إلى

أموال.
هل يفطن المسلمون إلللى مسللؤوليتهم فأيللؤدوا النللزر

اليسير مما ينفقونه على شهواتهم وكمالياتهم.
إن الصلليف المقبللل ابتللداء مللن هللذا الشللهر سإيشللهد
معارك سإاخنة عللى كللل الجبهللات -إن شللاء الللله- وقللد

تكون المعركة الحاسإمة بإذن الله قريبة.
(ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز)  (الحللج:

40(
يقسم لي (محمد صديق  كري) قائد إحدى الجبهات فأي
كابللل -وهللو خريللج الجامعللة السإلللمية فأللي المدينللة
المنورة- أنه يحكللم مللن أرض كابللل نفسللها (العاصللمة)
أكثر من بابرك كارمل ويطبللق عليهللا السإلللم؟ يللا لللله

والله أكبر.

وختاما  أقدم اقتراحات محددة:



- أن تقيم كل جامعة ومعهد ومؤسإسة علمية أسإللبوعا1
باسإللم إسإللبوع نصللرة الجهللاد فأللي أفأغانسللتان وجمللع
الموال وإرسإالها مع شخص أو مجموعللة إلللى بيشللاور

نفسها؟ وتسليمها لرئيس التحاد الشيخ سإياف.
- أن تهتم الصحف السإلمية بفتح باب خاص فأي كللل2

عدد للجهاد الفأغاني.
- أن تخصص كل أسإرة مسلمة مصروف يوم واحد فأي3

الشهر للجهاد الفأغاني.
- تنظيللم رحلت علميللة إلللى بيشللاور لرؤيللة الجهللاد4

الفأغللاني؟ حللتى ترتفللع الهمللم وتحيللا النفللوس برؤيللة
الحياء.

- على الطباء أن يخصصوا فأللي السللنة شللهرا  واحللدا5
للحياة بين المجاهدين.

- على الصللحف السإلللمية أن ترسإللل مراسإللل  واحللدا6
على القل إلى داخل الجبهللات؟ وعلللى الللذين يتقنللون
فأن العلم والتصوير السينمائي أن يأتوا ليعدوا أفألمللا

عن الجهاد ل نظير له فأي عالم الواقع.
- علللى الللدول السإلللمية أن تسللمح بفتللح مكللاتب7

للمجاهلللدين الفأغلللان ليعرفألللوا بقضللليتهم ويجمعلللوا
التبرعات لجهادهم.

- مللن أراد أن يحللول أي مبلللغ فأليحللوله إلللى بيللت8
التمويلللل الكويلللتي وليكتلللب عللللى الشللليك (الجهلللاد

) أو عللن طريللق بنللك1920الفأغاني) ورقللم الحسللب (
).1335دبي السإلمي برقم حساب (

إن المسألة يسيرة علللى مللن يسللرها الللله عليلله؟ إنهللا
دراهم معدودة؟ فأيا دعاة السإلم انتبهوا؟ ويا مسلللمي
العالم اسإللتيقظوا قبللل فأللوات الوان؟ وحللتى ل نعللض

إصبع الندم ولت سإاعة مندم.
(إن فأي ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقللى السللمع

)37وهو شهيد) (ق: 
أل هل بلغت.... اللهم فأاشهد.

يا مسلمي العالم اسإتيقظوا
ي الرض وبعللد... فأللم يعللد خافأيلا  عللى المسللمين فأ
الضربات المتلحقة التي توجه إليهللم فأللي كللل مكللان؟
تسحق علماءهم وتشللتت جمعهللم وتللدوس ق ي مهللم؟
فأحيثمللا ظهللرت للمسلللمين قللوة حركيللة أو عسللكرية



تحرك الكفر وتداعت المعسللكرات المعاديللة للمسلللمين
تحذر وتنذر ثم توعد وتهدد ثم ترغي وتزبللد ثللم تسللحق

وتبدد.
وما حصل للحركة السإلمية فأي البلدان العربية بالذات
خير مثال لها؟ نقول وما نراه من حللرب الفلسللطينيين
وملحقتهللم مللن بلللد إلللى آخللر حللتى كللانت النهايللة
المؤسإفة الليمة التي شللهدتها أرض لبنللان؟ ول زالللت
بقية فأصولها تقللدم للنصللارى جمللاجم وأشلللء ولحومللا

وأعضاء وأرواحا  ودماء؟ وحسبك صبرا وشاتيل مثل .
لقللد آن للمسلللمين أن يركللزوا جهللودهم بعللد أن رأوا
المذابح والمجازر تعمل فأيهم؟ ولقد كانت ملحمة حماة
-التي تعتبر من مآسإي العصر- أوضح صللورة تللدل علللى
أنله يسلتحيل اللقلاء بيلن السإللم والجاهليلة فألوق أي

أرض.
(ول يزالللون يقللاتلونكم حللتى يردوكللم عللن دينكللم إن

)217اسإتطاعوا) (البقرة: 
لقد آن لنا أن نفكر فأي أرض تكون قاعدة صلبة تنطلق
منها الللدعوة وحصللنا  حصللينا  يللأوي إليهللا الللدعاة مللن
جحيم الجاهليللة المسللتعر؟ ألللم يللأن لنللا أن نفكللر فأللي
إيجاد دار للسإلم يتمثل فأوق أرضللها ديللن الللله سإلللوكا

وأنظمة وأحكاما .
إن هذه الدار السإلمية وهذا المجتمع المسلم ضللروري
ضللرورة المللاء والهللواء؟ إذ ثبللت عمليللا  أنلله تسللتحيل
الحياة السإلمية إل فأي ظلل هللذا المجتمللع المسلللم؟
وأنا أرى أن أفأغانستان أفأضل أرض لهذه الللدار بعللد أن
وصل الجهاد الفأغللاني إلللى مسللتوى أشللبه بالسإللاطير
وأبعد من الخيللال؟ فأيمللا حققلله فأللي دنيللا الواقللع مللن

انتصارات.

فأالجهاد الفأغاني الن وصل إلى:
%) من أرض أفأغانستان وكما80- أنه تحرر أكثر من (1

قال (شارلز دونبا) القائم بأعمللال السللفارة المريكيللة
فأي كابل بعد أن أنهى أعماله عمل مقابلة صللحفية مللع

)US  NEWS  AND  WORLD  REPORT) فأي تموز سإللنة (
م): أن الحكومة الفأغانية ل تقوم سإوى بالعمال1983

الدارية فأي كابل وقليل من المدن الخللرى؟ ويتضللاءل



وجودها فأي الريللف؟ ول أظللن أن حكومللة كابللل تبقللى
حتى نهاية الخريف القادم.

ويضليف عللن اسإلتقرار المقاومللة الجهاديلة فألي بعللض
المناطق فأيقول: لقد أنشأت المقاومللة المللدارس فأللي
بعللض المنللاطق الواقعللة تحللت سإلليطرتها كمللا أقللامت

نظاما  شامل  للدارة.
ويصللف حللال المجاهللدين مللن حيللث القللوة قللائل : ل
يساورني أدنى شك فأي أن المقاومة تتحسللن وتحسللن
تسليحها؟ فأرجال المقاومللة يسللتولون علللى كللثير مللن
السلللح مللن القللوات الحكوميللة والجيللش الفأغللاني
كالغربال (المنخل)؟ فأالنظام يصب الناس والسلح من
الجزء العلى ليتسربوا من أسإفل إلى أىدي المقاومة؟
والمقاومة فأي داخل كابل على بعد خمس كيلو مللترات

من السفارة المريكية.
- يقول (شاليزي) -يصنع فأيلما  عن الجهللاد الفأغللاني2

فأللي بيشللاور-: سإللتكون أفأغانسللتان الخطللوة الولللى
لسقوط المبراطورية الروسإية.

- ويقول ميتران (الحللاكم الفرنسللي): إن أفأغانسللتان3
كالسرطان فأللي جسللد التحللاد السللوفأياتي كلمللا طللال

الزمن كلما أكل السرطان الجسم.
)60-40- إن خسائر روسإلليا يوميللا  فأللي أفأغانسللتان (4

مليون دولر.
- لقد شاهد بعض الشباب العرب خلل أشهر رمضللان5

هللل) المعللارك فأللي وسإللط كابللل؟1403وشللوال عللام (
فأقال لي أحدهم معبرا  عن شعوره (رأيت أن الللله هللو

الذي يقاتل فأي أفأغانستان).
ثم قال: لقد اشتركت فأي معركة قصفنا فأيهللا معسللكر
(يخدر) فأي وسإط كابل وكنا مائللة وعشللرين مجاهللدا ؟
هاجمتنا طللائرات الهليوكوبللتر وصللبت علينللا وابل  مللن
الرصللاص والقللذائف وأخللذنا ننطللق بالشللهادتين؟ لننللا
أيقنا أن الموت يدركنا ل محالة؟ وكانت نتيجة المعركللة

) جنللديا  وضللابطا  روسإلليا18) دبابات وقتللل (3تدمير (
) شيوعيا  أفأغانيا  وجرح عشرين منهم؟ ولم13وقتل (

يجرح منا واحد.
- كانت نتائج المعارك التي جرت بين المجاهللدين مللن6

جهة والشيوعيين من جهة أخرى -خلل سإنة واحدة من
م) حللتى (أكتللوبر)1981تشرين الثاني (أكتللوبر) عللام (



م)- لصالح المجاهدين وكانت نتائللج الربللاح1982عام (
بالرقام التالية:

) غزوة؟ كان قتلللى المجاهللدون824غزى المجاهدون (
)391) شهيدا  وجرحللى المجاهللدين (1856(الشهداء) (

جريحا .
) دبابللة؟ السلليارات المللدمرة (2048الدبابات المدمرة (

)؟ الطائرات1272) سإيارة؟ الجرحى من الكفار (1128
) طائرة.61الساقطة (

)؟33129) مرة؟ قتلى الكفللار (149هجم الشيوعيون (
) قطعة سإلح.772السإلحة المدمرة (

) دبابلة صلالحة؟ (18) قطعلة سإللح؟ (3697الغنلائم: (
)85) أسإلليرا  أسإلللم منهللم (2289) سإيارة صالحة؟ (58

أسإيرا ؟ من تقرير اللجنللة الثقافأيللة للتحللاد السإلللمي
لمجاهدين أفأغانستان.

- عدد المجاهللدين مليللون مجاهللدا ؟ وأمللا عللدد الللذين7
يحملون السلللح منهللم (ومعظللم السلللح مللن الغنللائم)

) ألفا ؟ كما صرح سإللياف فأللي هللذا400-350فأقد بلغ (
الشهر.

- إن حكومللة كابللل تتضللرع إلللى قللادة الجبهللات أن8
يوقفللوا القصللف -خاصللة علللى كابللل- وعلللى سإللبيل

المثال:
- أرسإل وزراء حكومة كابل رسإالة إلى (محمللد صللديق9

كللري) يرجللونه أن يوقللف الحملت علللى وسإللط كابللل
ويدفأعون له ما أراد من مال وغيره فأللرد عليهللم: (وأنللا
أعطيكللم مللا شللئتم بشللرط أن تنسلللخوا مللن إلحللادكم

وشيوعيتكم وتدخلوا السإلم).
هللل) أرسإللل1403وفأي الشهر الماضللي (شللوال) عللام (

مجلس الوزراء الفأغاني إلى الحاج (محمللد عمللر) قائللد
جبهة بغمان -ثماني كيلو مترات من كابل- يقول فأيهللا:
نناشدك الله أن نجتمع حقنا لدماء المسلمين  يللا لللله!!

الشيوعيون يناشدونه بالله إنه الرعب والفزع.
فأرد الحاج (محمد عمر): إن العهد الذي أعطينللاه لميللر
المجاهللدين (سإللياف) أن ل نضللع السلللح حللتى تقللوم
الدوللللة السإللللمية أملللا قبلللل الدوللللة السإللللمية فأل

مفاوضات ول لقاء.



وبعد هذا الجواب بيومين هجم الشيوعيون بأسإللاطيلهم
الجوية والبرية ودارت معركللة بينهللم وبيللن المجاهللدين

كانت نتيجتها:
تللدمير أربعيللن دبابللة وإسإللقاط ثلث طللائرات وقتللل
خمسمائة شيوعي؟ وسإقط مقابل ذلك إثنان وعشرون

شهيدا .
- لقد قصف مطار كابل مرتين خلل شهري شللعبان10

هل) وكانت نتيجللة الهجللوم الثللاني1403ورمضان سإنة (
) طلللائرات؟ ودملللرت كلللذلك ثلث عملللارات4تلللدمير (

مسللاكن للضللباط الللروس؟ بللل إن المجاهللدين قللاموا
بقصف قصر بللابرك كارمللل نفسلله فأللي شللوال سإللنة (

هل)؟ ومقابل هذا الصللمود المشللرف مللاذا تفعللل1403
روسإلليا؟ إنهللا تنتقللم مللن سإللكان القللرى والمللدن مللن
المللدنيين؟ إنهللا تتبللع سإياسإللة الرض المحروقللة؟ لقللد
دمرت مدينة قندهار تسللع مللرات؟ إنهللا تحللرق الللزروع

والحياء وتهدم المنازل.
ولللذا فأهجللرة الفأغللانيين تللزداد يومللا  بعللد يللوم إلللى
باكستان؟ ولكن والحمد لله عدد المجاهدين يزداد يومللا

بعد يوم.
وهنالك الزمللة الخانقللة بالنسللبة للمللواد الغذائيللة فأللي
أفأغانستان مما جعل قادة الجهاد فأي بيشللاور يفكللرون
فأي إرسإال الطحين إلى المجاهللدين؟ ولكللن هللل تعلللم
بللأن أجللرة الجمللل الواحللد الللذي يحمللل الطحيللن مللن

 كم) تساوي ألف ومائتي ريال؟220بيشاور إلى كابل (
وهذا المبلغ يكفي للنفاق على عشرين أسإرة أفأغانيللة

مدة شهر كامل.
فأهم يفتقدون كل متاع الدنيا وضلرورياتها وحاجياتهللا؟
يفتقللدون كللل شلليء؟ ويعللوزهم كللل شلليء؟ إل أنهللم
يملكون شيئا  واحللدا  وهللو أثمللن مللن كللل شلليء وهللو

اليمان بالله؟ والرضا بالقضاء؟ والصبر على البلء.
 والجهاد بحاجة إلى أصحاب الكفاءات والطاقة الفنية؟
إنهم بحاجة إلى الصحفي المسلم؟ والطبيب المسلللم؟
والمهنللللدس المسلللللم فأللللي الكهربللللاء والكيميللللاء
واللكترونيللات؟ والعللالم الللذي يقيللم بينهللم فأيعلمهللم
أمور دينهم؟ إذ أن طلئع المللوجهين للبعللث السإلللمي
قد سإقط معظمهم وقودا  لمعركللة السإلللم مللن أجللل

رفأع رايته.



يقول سإياف: كان عدد الصفوة الولى ممللن يمسللكون
زمام التللوجيه والتربيللة فأللي العمللل السإلللمي مللائتين

وسإبعين مربيا  لم يبق منهم سإوى ثمانية.
سإألني بعض الخوة هللل الجهللاد الفأغللاني بحاجللة إلللى
رجال؟ فأأجبتهم إجابة قريبة من إجابللة سإللياف: الجهلاد
الفأغاني بحاجة إلى المال والرجال بحاجة إلى الجهاد.

إن الذي فأطر النفللوس البشللرية سإللبحانه جعلهللا تتللأثر
بالواقع والفأعللال أكللثر مللن الكلمللات والقللوال؟ فأجللو
التضحية ودفأع ضرائب العزة هو أفأضل جو تعيللش فأيلله
النفوس وتتربى وتصللقل الرواح وتسللمو؟ لللذا فأرؤيللة
النمللاذج الحيللة أحسللن بكللثير مللن الحيللاة بيللن الكتللب

سإنوات.
والذين يقضون إجازاتهم السللنوية فأللي أوروبللا وتركيللا

وقبرص عليهم أن ينتبهوا أن (سإياحة أمتي الجهاد).
لقد ودعني أحد أسإاتذة الشريعة قللائل : سإأسإللافأر إلللى
تركيا نللزور عاصللمة الخلفأللة!! فأقلللت: ولمللاذا ل تللزور
بيشاور وترى النللاس الللذين يحللاولون إعللادة الخلفأللة؟
ولكن هيهات هيهات؟ إنهم ل يعيشللون قضللية السإلللم
ول يحسلللون بالحرقلللة اللللتي تلللؤرقهم عللللى حلللال
المسلمين؟ وكللم يحللز بللالنفس والقلللب أن تللرى أهللم
قضية حية فأي الرض مهملة فأي أذهان المسلمين -بل

بعض الدعاة- ومتروكة فأي زوايا النسيان.
سإألت بعض الخوة فأي باكستان؟ كم أسإتاذ شريعة من
العالم العربي يصللل بيشللاور فأللي زيللارة للتللدليل -ولللو
مللرة واحللدة- علللى الهتمللام بللأمر المسلللمين؟ فأكللان

الجواب مما تنقبض منه النفس.
لقد خاطبت السإاتذة المؤتمرين فأي (المؤتمر العالمي
الثللاني للقتصللاد السإلللمي) -إسإلللم أبللاد- أوتريللدون
زيارة بيشللاور؟ فأاعتللذر بعضللهم بضلليق الللوقت فأقلللت
لهم: إني أعتبر أن رجوعكم من إسإلم أبللاد دون زيللارة
بيشاور موبقة شرعية -أي من الكبائر-؟ لن هللذا يعنللي
أنه لم يعد فأي قلوبكم ذرة من حرقة على أهللم قضللايا

المسلمين فأي الرض.
قلال بعضلهم: لقلد رتبللوا لنلا زيلارة إللى (سإلد تلربيل)
فأقلت: كان الولى بهم أن يرتبوا لكم زيارة -ليس لسد
مللن الللتراب والحجللارة- ولكللن زيللارة (للسللد البشللري
الفأغاني) الذي يقف أمام الللدب الروسإللي والسللرطان



الحمللر؟ بحيللث لللو انهللار هللذا السللد لللوقعت عشللرات
الملييللن تحللت أقللدام هللذا الحيللوان الهللوج الشللرس؟
كيللف يغيللب عللن أسإللاتذة الشللريعة وعلمللاء القتصللاد
السإلمي قوله ص:  لغللدوة فأللي سإللبيل الللله أو روحللة

)؟ كي تعلموا الجيل وترددوا1خير من الدنيا وما فأيها (
عليهم:  رباط يوم فأي سإبيل الللله خيللر مللن ألللف يللوم

) ؟ وكما مضللى معنللا  الجنللة2فأيما سإواه من المنازل (
).3تحت ظلل السيوف (

إن زيارة واحدة لرض الجهاد كفيلة بعون الله أن تحيل
النسان إلى كتلة من حماس؟ فأيذكر الشهادة والجهللاد
فأي نومه ويقظه وفأي الحديث:  من سإللأل الللله تعللالى
الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على

) .4فأراشه (
فأليتنبه أسإاتذة الجيل وليحذروا مغبة القعود.

(إل تنفروا يعذبكم عذابا  أليما  ويستبدل قوما  غيركللم
ول تضروه شيئا  والله على كل شلليء قللدير) (التوبللة:

39(
وينتظرون النكال فأي الدنيا قبل الخرة  من للم يغلزوا
أو يجهز غازيا  أو يخلف غازيللا  فأللي أهللله بخيللر أصللابه

)5الله بقارعة قبل يوم القيامة  (
ليت شعري هل يستفيق المسلمون؟ وهل ينتبهون؟

(أول يرون أنهم يفتنون فأي كل عام مرة أو مرتين ثللم
)126ل يتوبون ول هم يذكرون) (التوبة: 

وليعلم ذووا الكفاءة والطاقة التي يحتاج إليها الجهلاد؟
أن الجهللاد بللالنفس فأللي حقهللم فأللرض عيللن؟ فأإمللا
المشللاركة وإمللا العللذاب؟ وعلللى كللل مسلللم أن يللدلي
بدلوه فأي هذا الميدان وأن يشارك فأي الجهاد كل على

قدر طاقته و (ل يكلف الله نفسا  إل ما آتاها).

فأتوى للشيخ عبد العزيز بن باز
الحمد لله وحده والصلة والسلم على من ل نبي بعللده

وعلى آله وصحبه أجمعين؟ وبعد:
فأيقول الله تبارك وتعالى:

(مثل الذين ينفقون أموالهم فأي سإبيل الله كمثل حبللة
أنبتللت سإللبع سإللنابل فأللي كللل سإللنبلة مائللة حبللة والللله

يضاعف لمن يشاء).
)261(البقرة: 



ويقول رسإللول الللله ص:  مثللل المللؤمنين فأللي تللوادهم
وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى للله
سإللائر الجسللد بللالحمى والسللهر  ويقللول ص:  المللؤمن
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا   وشبك بين أصابعه؟
ويقول ص:  من جهز غازيا  فأقد غللزا ومللن خلفلله فألي
أهله بخير فأقد غزا  فأمساعدة المجاهدين والمهللاجرين
الفأغللان مللن أفأضللل القربللات ومللن أعظللم العمللال
الصالحات؟ من الزكاة وغيرها؟ ومن حكمة الزكللاة فأللي
السإلم والصللدقات أن يشللعر المسلللم برابطللة تجللذبه
نحو أخيه؟ لنه يشعر بما؟ يؤلمه ويحس بملا يقللع عليلله
من كوارث ومصائب فأيرق له قلبه ويعطف عليه ليدفأع

مما آتاه الله بنفس راضية وقلب مطمئن باليمان.
والمجاهدون الفأغان والمهاجرون منهم -وفأقهم الللله-
جميعا  يعانون مشكلت فأي حياتهم؟ فأرغم أن عللدوهم
وعدو الدين السإلمي يضربهم بقللوته وأسإلللحته وبكللل
ما يستطيع؟ فأإنهم بحمد الله صامدون ومصللرون علللى
مواصلللة الجهللاد فأللي سإللبيل الللله -كمللا تتحللدث عنهللم
الخبار والصحف- لم يضعفوا ولم تلن شكيمتهم إل أن
مشلللكلتهم نتجلللت ملللن اللللدمار اللللذي حلللل بلللديارهم
والتخريللب الللذي أحللدثته أسإلللحة الللروس وطللائراتهم
والفاقللة الللتي حلللت بللأهليهم ممللا تسللبب فأللي هجللرة
جماعية إلى باكستان؟ فأقد ذكرت النبللاء الخيللرة بللأن
عدد اللجئين الفأغان قد وصل إلى ثلثة مليين؟ كلهم
هربوا من ديارهم وأماكن رزقهم وأصبحوا بدون ملأوى
ول مصدر رزق إل ما يسره الللله ممللن أفأللاء الللله عليلله

بنعمة ليجود بما يستطيع.
وإنها لدعوة أوجهها لخواننا المسلمين فأي كللل مكللان
فأي هللذا الشللهر الكريللم المبللارك -الللذي تضللاعف فأيلله
الحسللنات وتلغللى فأيلله السلليئات وتقللال فأيلله العللثرات
وتفتح فأيه أبواب الجنة- بأن يقدموا لخللوانهم الفأغللان
مما آتاهم الله من رزق ومال بالصللدقات الللتي ل يللراد
بها إل وجه الله؟ ومنها الزكاة الللتي فأرضللها الللله فأللي
أموالهم حقللا  لمللن حللددهم الللله عزوجللل فأللي سإللورة
التوبللة -وهللم ثمانيللة- ويللدخل إخواننللا المجاهلللدون

والمهاجرون الفأغان فأي ضمنهم.



والله تبارك وتعالى عندما فأرض الحق فأي مللال الغنللي
لخيه المسلم فأي آيات كثيرة من كتابه الكريللم كقللوله

تعالى:
(والذين فأي أموالهم حللق معلللوم للسللائل والمحللروم)

)25-24(المعارج: 
وقوله سإبحانه:

(آمنوا بالله ورسإوله وأنفقللوا ممللا جعلكللم مسللتخلفين
فأيلله فأالللذين آمنللوا منكللم وأنفقللوا لهللم أجللر كللبير).

)7(الحديد: 
فأإنه يثيب المسلم على ما يقدم لخوانه ثوابللا  أخرويللا
يجد جزاءه عنده فأي يوم ل ينفع فأيه مللال ول بنللون إل
من أتى الله بقلب سإليم؟ كمللا ويللدفأع عنلله فألي الللدنيا
بعض المصللائب الللتي لللول الللله سإللبحانه ثللم الصللدقات
والحسان لحلت به أو بماله أو بولده؟ فأدفأع الله بلءها

بصدقته الطيبة وعمله الصالح.
يقول الرسإول ص:  ما نقص مللال مللن صللدقة  ويقللول
صلوات الله وسإلمه عليه: (إن الصدقة تطفى الخطيئة
كما يطفئ الماء النار) ويقول ص فأي الحديث الصحيح:

(اتقوا النار ولو بشق تمرة).
وإخوانكم الفأغان أيها المسلمون يقاسإللون آلم الجللوع
والغربة والحرب الضروس؟ فأهم فأي أشد الحاجللة إلللى
الكسللاء والطعللام وفأللي حاجللة إلللى الللدواء؟ كمللا أن
رورة إللى هلذه الشلياء المجاهدين منهم فأي أشد الض
وإلى السلح الذي يقاتلون بلله أعللداء الللله وأعللداءهم؟
فأجللودوا عليهللم أيهللا المسلللمون ممللا أعطللاكم الللله
وأعطفوا عليهم يبارك الله لكللم؟ تأسإللوا برسإللول الللله
ص فأي اهتمامه بمن فأي مثل حالة المهاجرين الفأغان
الللذين طللردوا مللن ديللارهم وبيللوتهم؟ كمللا جللاء فأللي
الحديث الصحيح عن جرير بللن عبللد الللله البجلللي رضلي
الله عنه قال: كنا فأي صدر النهار عنللد رسإللول الللله ص
فأجاء قوم مجتابوا النمار أو العبللاء متقلللدوا السلليوف؟
ر؟ بلل كلهلم ملن مضلر؟ فأتمعلر وجله عامتهم من مض
رسإول الله ص لما رأى بهم من الفاقة فأدخل ثم خللرج

فأأمر بلل فأأذن وأقام فأصلى ثم خطب فأقال:
(يللا أيهللا النللاس اتقللوا ربكللم الللذي خلقكللم مللن نفللس
واحللدة وخلللق منهللا زوجهللا وبللث منهمللا رجللال  كللثيرا



ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بلله والرحللام إن الللله
)1كان عليكم رقيبا) (النساء: 

والية التي فأي الحشر:
)18(واتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد) (الحشر: 

تصدق رجل من ديناره؟ من درهمه؟ من ثوبه؟ من صاع
بره؟ من صاع تمره؟ حتى قال ولو بشللق تمللرة؟ قللال:
فأجاء رجللل مللن النصللار بصللرة كللادت تعجللز عنهللا بللل
عجزت؟ قال: ثم تتابع النللاس حللتى رأيللت كللومين مللن
طعام وثياب حتى رأيت وجه رسإول الله ص تهلل كللأنه
مدهنة؟ فأقال رسإول الله ص:  مللن سإللن فأللي السإلللم
سإنة حسنة فأله أجرها وأجر من عمل بها من بعده؟ من
غيللر أن ينقللص مللن أجللورهم شلليء؟ ومللن سإللن فأللي
السإلم سإنة سإيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بهللا
من بعده من غير أن ينقص مللن أوزارهللم شلليء) رواه
مسلم فأللي صللحيحه؟ ثللم هللذه النفقللة تللؤجرون عليهللا

وتخلف عليكم كما قال سإبحانه وتعالى: 
(وما أنفقتم من شيء فأهو يخلفه وهو خير الرازقيللن)

)39(سإبأ: 
وقال النبي ص:   يقول الله عزوجل يللا ابللن آدم أنفللق

ينفق عليك .
فأنسأل الله عزوجل أن يضاعف أجركللم ويتقبللل منكللم
مللا تجللودون وأن يعيللن المجاهللدين الفأغللان ويثبللت
أقدامهم فأي جهادهم وأن ينصرهم على عللدو السإلللم
وعدوهم؟ إنلله سإللميع مجيللب وصلللى الللله علللى محمللد

وعلى آله وصحبه وسإلم.

الرئيس العام لدارات البحوث العلمية والفأتاء والدعوة
والرشاد

عبد العزيز بن عبد الله بن باز                

)1)(1اسإتخدام السإلحة الكيماوية فأي أفأغانستان(
[هللذا البحللث ليللس مللن كلم الشلليخ وإنمللا هللو تقريللر

صحفي نقل عن بعض الجرائد].
 فأي الخامس من هذا الشهر وصل نداء عاجل من بعض
قيللادات المجاهللدين فأللي وادي بنجشللير يطلبللون فأيلله
تزويدهم بأقنعة واقية من الغازات السامة؟ ممللا يشللير



إلى اسإتعمال واسإع لهذه السإلحة الكيماويللة فأللي هللذا
القليم.

وكانت هذه التقارير حسب مصادر المجاهللدين الفأغللان
شللاط -فأللبراير- نشللرت وكالللة27تشير إلى ذلك فأفي (

النباء الفأغانيللة خللبرا  مفللاده أن القللوات السللوفأياتية
اسإلللتخدمت الغلللازات السلللامة فألللي هجومهلللا عللللى
المجاهللدين؟ وقللد اسإللتعملت السإلللحة الكيماويللة لفللك
الحصار الذي فأرضه المجاهدون على الطريق الرئيسللي
الذي يربط كابل العاصمة بجلل أباد؟ وكان المجاهدون
يسيطرون على هذا الطريق الحيللوي ويعرقلللون حركللة
القللوات السللوفأياتية؟ وبعللد فأشللل هللذه القللوات فأللك
الحصار عن طريق القصف المللدفأعي وإرسإللال القللوات
المهاجمة؟ لجأت القوات الغازية إلى إرسإال الطللائرات

العمودية لقصف مواقع المجاهدين.
واسإتنادا  إلى شللهود عيللان فأللي تلللك المنطقللة؟ فأللإن
القنابل كانت تتفجر ويخرج منها غاز أصفر (يعتقد أنلله
ذلك هو ما يسمى بالمطر الصفر) ونتيجللة لللذلك فأقللد
عدد من المجاهدين المتواجدين فأي المنطقة قللابليتهم
علللى الحسللاس؟ وعنللدما اسإللتعادوا وعيهللم بعللد عللدة
سإاعات؟ كان قسم منهم يعاني من الصمم والخر مللن
آلم جلدية وتحرق فأي العين؟ وهلي العلراض الناجملة

من تعرض الجسم للغازات الكيماوية.
واسإلللتنادا  إللللى مصلللادر المجاهلللدين فألللإن القلللوات

 ذار -مارس- الماضي بجلللب21السوفأياتية قامت فأي (
فأرقة مدربة على الحرب الكيماوية والبيولوجيللة ضللمن

تشكيلت قواتها فأي أفأغانستان.
وقد لحظ المراقبون أن هناك أدلة متزايدة تشللير إلللى
اسإلللتخدام التحلللاد السلللوفأياتي السإللللحة الكيماويلللة
والبيولوجيللة فأللي أفأغانسللتان؟ وهللو تجللاوز لللبرتوكول

م) كمللا ذكللرت مصللادر1952جنيف الموقع فأللي سإللنة (
م)1981) ديسللمبر عللام (30النباء تقارير نشرت فأي (

أن أحللد الجنللود السللوفأيات فأللي أفأغانسللتان قتللل عنللد
تعرضه إلى الغازات السامة؟ ربما نتيجة قيللامه باختبللار
أنللواع مللن السإلللحة الكيماويللة والبيولوجيللة المزمللع
اسإتعمالها فأي أفأغانستان -وقد حدث ذلك فأي مقاطعة

بغمان-.



وكما ذكرت بعض المصادر فأيما بعللد أنلله اسإللتنادا  إلللى
)47) فأللردا  قتلللوا فأللي (3040معلومات مؤكللدة فأللإن (

حادثللة منفصلللة بواسإللطة السإللللحة الكيماويللة فأللي
م) إلللى منتصللف1979أفأغانستان بيللن منتصللف سإللنة (

م).1981سإنة (
ويعتقد أن المجموع الكلي لضللحايا السإلللحة الكيماويللة

) شخصللا10527فأي أفأغانستان ولوس وكمبوديا بلللغ (
كمللا اسإللتعمل التحللاد السللوفأياتي أنواعللا  عديللدة مللن
المواد الكيماوية القاتلة فأي أفأغانستان واسإللتنادا  إلللى
أقوال بعض العسكريين الفأغان الذين سإلموا أنفسللهم
إلللى قللوات المجاهللدين؟ فأللإن السللوفأيات اسإللتعملوا
نوعين خطيرين من السإلحة الكيماوية؟ وهي (التللابون
والفوسإجين أوكسايم) فأللي أفأغانسللتان بالضللافأة إلللى

النواع العتيادية من السإلحة الكيماوية.
هجوم واسإع على وادي بنجشير:

وتللأتي المحللاولت السللوفأياتية هللذه ضللمن الخطللط
السللوفأياتية لحتلل وادي بنجشللير الللذي تتمركللز فأيلله

قوات من المجاهدين الفأغان.
)200وفأي العشرين من نيسان (إبريللل) كللانت هنللاك (

) تغللادر16قاذفأللة قنابللل سإللوفأياتية مللن نللوع (تللي يللو 
المطارات السللوفأياتية فأللي آسإلليا الوسإللطى إلللى وادي
بنجشير الضيق الخالي من السللكان؟ واسإللتمر القصللف
الجوي للقوات السإلللمية الفأغانيللة فأللي الللوادي لمللدة
ثلثلللة أيلللام؟ ويعلللزو بعلللض المراقلللبين أن القصلللف
السوفأياتي المركز يعود إلللى أن وادي بنجشللير يشللكل
تهديللدا  مسللتمرا  لخطللوط التمللوين السللوفأياتية إلللى

 كللم) شللمال80الراضي الفأغانية التي تقع على بعد (
مدينة كابللل؟ وتعتللبر الحملللة السللوفأياتية الخيللرة ضللد
المجاهللدين فأللي وادي بنجشللير مللن كللبرى الحملت
العسكرية السوفأياتية فأي الللوادي حيللث اشللتركت فأللي
الهجللوم قللوات متنوعللة سإللوفأياتية وأفأغانيللة شلليوعية
حكومية؟ وكانت القوات المهاجمة مكونة مما يقللارب (

) ألف جندي مسللنودين بأعللداد كللبيرة مللن الللدبابات20
) دبابة مدرعة.800-500والمدرعات تتراوح بين (

واسإللتنادا  إلللى التقللارير الللواردة مللن البنتللاغون فأللإن
التقللدم السللوفأياتي باتجللاه الللوادي كللان يبللدو بطيئللا



بصللورة واضللحة؟ حيللث لللم تتمكللن هللذه القللوات مللن
التقدم سإوى عشرة كيلو مترات فأي اليوم.

وكلللانت الخطلللة العسلللكرية للمجاهلللدين تتمثلللل فألللي
النسللحاب مللن الللوادي واللجللوء إلللى قمللم الجبللال
والكهللوف لغللراء القللوات المهاجمللة بالللدخول إلللى
الللوادي؟ كللي تتمكللن قللوات المجاهللدين مللن ضللربها

بصورة مؤثرة.
وقد نفذت هللذه الخطللة فأللي الحملللة الخيللرة مثللل مللا

حدث فأي الهجمات السوفأياتية السابقة.
ويقال أن المجاهدين عند انسحابهم من وادي بنجشللير
قاموا بزرع الوادي باللغام والمتفجرات الخللرى؟ كمللا
قللامت مجموعللات أخللرى بإلقللاء الصللخور مللن أعللالي

الجبال على القوات المهاجمة.
ويحاط وادي بنجشير بالجبللال مللن جهللة وبالنهللار مللن
جهللة أخللرى؟ ممللا يجعللل تحللرك السللوفأيات بطيئللا
ومحفوفأللا  بالمخللاطر؟ كمللا يجعللل مللن السللهل علللى
المجاهللدين مهاجمللة القللوات السللوفأياتية وإصللابتها
بأضرار بالغة دون خسائر تذكر؟ وفأللي الحملللة الخيللرة
اسإتعمل السوفأيات قواتهم المحمولللة جللوا  للسلليطرة
على بعض النقاط السإتراتيجية فأي الوادي؟ إل أن هذه
السإللتراتيجية لللم تنجللح كمللا كللان السللوفأيات يللأملون

بسبب صمود المجاهدين فأي الوادي.
تقدر قوات المجاهللدين المتمركللزة فأللي وادي بنجشللير

بين خمسة إلى عشرة آلف مقاتل.
والمعروف أن زعيمهم أحمد شاه مسعود قد دخل فأللي
مفاوضلللات ملللثيرة للجلللدل ملللع الحكوملللة الفأغانيلللة
المدعومللة بللالقوات السللوفأياتية المحتلللة فأللي العللام
الماضللي؟ واسإللتمرت المحادثللات الللتي تخللهللا إيقللاف

لطلق النار ما يقارب السنة.
اسإتفاد منها المجاهدون فأي تقوية مواقعهم والتوسإللع
إلى منللاطق خللارج وادي بنجشللير؟ ويظهللر أن حكومللة
كارملللل الشللليوعية حلللاولت السإلللتفادة ملللن الحمللللة
السللوفأياتية الكللبيرة علللى وادي بنجشللير للتللأثير علللى
المجاهدين المنتشرين فأي كل أنحاء أفأغانستان؟ فأفي
اليللوم الول للهجللوم أعلنللت إذاعللة كابللل أن الحملللة
حققلللت أغراضلللها وأن اللللوادي سإلللقط فألللي أيلللدي

السوفأييت.



وتكررت الرواية التي مفادها أن قائد المجاهدين هنللاك
إما أن يكون قد قتل أو ألقي القبض عليه.

إل أن ما توقعته السلطات كللان معكوسإللا ؟ فأقللد هبللت
جميع فأصائل المجاهللدين لتصللعيد الجهللاد ضللد الللروس

فأي كل مكان.

اسإتخدام السإلحة الكيماوية لم يتوقف:
والملفت للنظر أن القوات السوفأياتية فأي أفأغانسللتان
كثيرا  ما تلجأ لسإتخدام أسإلحة فأتاكللة ضللد المجاهللدين
وضرب سإللكان القللرى والمللدن بالسإلللحة الكيماويللة أو
الجرثومية؟ ويقال أن السكان البسطاء يقللون من شر
الغازات السامة بحرق الخشللاب أو إطللارات السلليارات
حيث يتمكنون من التخلص من بعض ريللاح القتللل الللتي

ترميها عليهم الطائرات السوفأياتية.
وقصة اسإللتعمال السإلللحة الكيماويللة والبيولوجيللة فأللي
أفأغانستان ليسللت جديللدة؟ فأالتقللارير المتعللددة تشللير
إلى أن السوفأيات اسإتعملوا أنواعا  متعددة من المللواد
الكيماوية الخطرة؟ واسإتنادا  إلللى روايللة أحللد السإللرى
الللروس الللذين وقعللوا فأللي أيللدي المجاهللدين فأللإن
السلللوفأيات اسإلللتعملوا تسلللعة أنلللواع ملللن السإللللحة

الكيماوية.
هذا وإن خمسللة خللبراء فأللي السإلللحة الكيماويللة -علللى
القل- كانوا ضمن كل وحللدة مللن الجيللش السللوفأياتي

الذي أرسإل مؤخرا  إلى أفأغانستان.
وتتمركز الوحللدات الكيماويللة السللوفأياتية فأللي (بجللرام
وكابللل وشللندند) والقاعللدة الجويللة فأللي (قنللدز)؟ ولللم
تعللرف السإللباب الللتي دعللت السللوفأيات اتخللاذ هللذه

الحتياطات المنية الكبيرة.
وقد قامت القوات المحتلة فأي الرابللع والعشللرين مللن
مارس بإلقاء قنابللل الغللازات السللامة فأللي (بانجللاواي)
التابعة لمقاطعة (قندهار) ممللا أدى إللى إصللابة أهللالي
(بانجاواي وشيبروان) بإصابات جلديللة مللع تقللرح وآلم
مبرحللة فأللي العيلللون؟ ويقللال أن عمليلللات القصللف
الكيماوي فأي مقاطعة (قندهار) تتللم بإشللراف الخللبراء

السوفأيات المتمركزين فأي قاعدة (شندند) الجوية.
كما تعرضت مقاطعة (بغلن) فأي السللادس والعشللرين
من مارس لقصف بالقنابل الكيماوية ألقتها الطللائرات



السوفأياتية مما أدى إلى إصللابة اللف مللن الفأغللانيين
بأمراض الجلد والعيون؟ وقبلها كانت أجزاء مللن مدينللة
بغلن قللد تعرضللت للقنابللل الكيماويللة فأللي الثللامن

والتاسإع من آذار (مارس) الماضي.
) تشللرين19وقد أكدت بعللض التقللارير الصللادرة فأللي (

م) أن عمليللات ضللرب1982الثللاني -نوفأمللبر- عللام (
أفأغانستان بالسإلحة الكيماويللة اسإللتمرت حللتى أكتللوبر

م)؟ وأشارت إحدى التقللارير النفللة الللذكر1982سإنة (
أن الخبراء المريكان اسإتطاعوا الحصللول علللى عينللات
(للمايكوتوكسين) الذي اسإتعمل فأللي معللدات تسللتخدم

فأي الحرب الكيماوية ضمن مخلفات قوات الحتلل.

المريكان والسإلحة البيولوجية:     
ومن جانب آخر أعلنت مصادر مطلعة فأي بدايللة شللباط

) أن العلماء المريكان الذين كانوا1982-فأبراير- سإنة (
يعملون فأي باكستان عكفوا على إنتاج أنواع خاصة من
البعللوض المسللبب للملريللا لنشللر الفيروسإللات الللتي
تسبب أمراضللا  جلديللة وبائيللة داخللل أفأغانسللتان وفأللي
أسإللاط اللجئيللن فأللي باكسللتان؟ ومللع أن السلللطات
الباكستانية أنكرت هذه المزاعللم إل أنهللا بللادرت بطللرد
أحد العلماء المريكيين الذين يعملون فأي مختبر أبحاث

الملريا الذي تموله أمريكا فأي باكستان.
ومهمللا كللانت حقيقللة المللر فأللإن الضللغط العسللكري
والسياسإي على المجاهدين يزداد يوما  بعد يوم خاصللة
وأن القضية الفأغانيللة أصللبحت قضللية للمسللاومة بيللن
القلللوتين الكلللبيرتين؟ غيلللر أن المجاهلللدين الفأغلللان
يستطيعون الخروج بقضلليتهم عللن دائللرة نفللوذ هللاتين
اللللدولتين وتلللوجيه الضلللربات المتلحقلللة للقلللوات
السللوفأياتية المحتلللة؟ إذا اتبعللوا سإياسإللة السإللتقلل

الكامل والعتماد على النفس والتضحية.


