
المقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعببوذ بببالله
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, مببن يهببده اللببه
فل مضل له ومن يضلل فل هادي, له وأشببهد أن ل إلببه
إل الله وأشهد أن محمببدا  عبببده ورسببوله وصببلى اللببه
على سيدنا محمد وعلى آله ومن سار علببى نهجببه إلببى

يوم الدين.
لقد عمد الستعمار على مسخ صورة الجهاد في أذهان
المسلمين, فقامت حملة شرسة ومركزة من أعداء هذا
الدين علببى الجهبباد فببي السببلم, بعببد أن أزيلببت آخببر

منارة كان يتجمع حولها المسلمون في الرض.
لقد كانت عبارات المستشرقين وغيرهم من أعداء هذا
الدين تنفبذ إلبى قلبوب بعبض السبذج مبن المسبلمين,
فكان من ترهاتهم... دين السلم قام بالسيف, فذهب
المسببلمون بببدافع طيببب يببدافعون وينببافحون عببن
أنفسهم على استحياء, وبببروح انهزاميببة, فببي الببوقت
الذي جمع فيه الستعمار كل ما أوتي مببن قببوة لحببرب
هببذا الببدين وطمببس معببالمه, وتبنببى بعببض الحركببات,
كالقاديانية والبهائية مببن أجببل نسببخ الجهبباد مببن ديببن

الله.
فمن حكمة الله تعالى أنه دائما  وعلى رأس كببل قببرن
يقيض الله لدينه من يجدد هذا الببدين ويحيببي مببا أمببات

الناس منه.
وفريضة الجهاد أصبببحت فببي وجببدان المببة السببلمية
في القرن الخير نسيا  منسيا , فجاء الشهيد عبد اللببه
عببزام علببى قببدر مببن اللببه لحيبباء فريضببة مبباتت فببي
إحساس المة ووجببدانها ؛فريضببة الجهبباد« وقببد رفعببه
الله إلى ذروة سنام السلم, فوقف الشهيد يحاول أن
يرتفع بهذه المة إلى القمم الشماء, بعد أن هزمببت أو

كادت أن تهزم روحيا  أمام ضغط الواقع.
رفع صوته عاليا  ليعلببن للعببالم السببلمي, بببل للعببالم
أجمببع دون مواربببة ول تببردد.. نعببم إن ديننببا قببد قببام
بالسببيف وإن رايببة التوحيببد ل يمكببن أن تعببود خفاقببة
عالية في رببوع العبالمين إل بالسبيف, إن السبيف هبو

الطريق الوحيد لزالة العقبات, وبناء دولة السلم.
لقببد حمببل الشببيخ الشببهيد رايببة الجهبباد علببى نجببود
فلسببطين قبببل أن يجاهببد فببي أفغانسببتان, ثببم عببزم



الشبهيد أن ل يحببط رحباله ول يضبع البندقيبة مببن يبده
حبتى يبرى دولببة السببلم قائمبة, ويببرى ديبار السببلم
المغتصبة تعود إلى أهلها, فكببان بحببق صبباحب مدرسببة
جهادية عملية, وبذلك أعاد للمة ثقتها بنفسها, وغرس
في أعماقهببا المببل, بببأنه يمكببن أن تعببود لهببذه المببة
مكانتها من جديد, إن هي نهجت الجهاد سبيل  وسببارت

في درب سيد المرسلين وصحابته الغر الميامين.
كذلك كان الشهيد بحق فارس المجاهببدين, وقببد عمببل
لعببادة المببة التائهببة إلببى خطهببا الصببيل الببذي طببال
إنحرافها عنه, ونحن نجد بشائر ذلك في انتفاض المارد
الجبار وتحطيم أغلله التي طالما صفد بها طويل  مببن

قوى البغي والعدوان.
لقد طوف شهيدنا الغالي فببي آيببات الجهبباد وأحبباديثه,
وترسم خطى المصطفى ص فببي جهبباده, وسببار علببى
نهج الصحابة والتابعين في دربه, وقد شعر بأن شببجرة
هذا الدين مهددة من كل جهة فصببمم علببى أن يرويهببا
مببن دمببه, فالنبباظر إلببى خطبببه ومحاضببراته ودروسببه
يلمس صدق الكلمة من صاحبها, وأكبر دليل علببى ذلببك
أنه ترجم صدق الكلمات وبرهببن عليهببا بببدمائه الزكيببة,
فكلماته ومحاضراته وخطبه كتبهببا بببدمه بعببد أن كتبهببا

بعرقه ودموعه وماء قلبه.
فهذه الصفحات التي نخرجها للقراء الكببرام, إنمببا هببي
عبببارة عببن خطببب ودروس ومحاضببرات تمثببل فكببر
الشهيد الجهادي, والتي لم يدخر وسعا  ولم يببأل جهببدا
في تذكير المة بماضيها التليببد ودورهبا المرتقببب فبي
قيادة البشرية وحمل لبواء الجهباد ونشبر التوحيبد فبي

المعمورة.
وحرصا  مببن مركببز عببزام العلمببي علببى هببذا الببتراث
الزاخبببر المفيبببد, وتعميمبببا  للفائبببدة رآى نشبببر هبببذه
الشببرطة المسببموعة علببى شببكل سلسببلة مطبوعببة,

فقام بتشكيل لجنة علمية لهذا العمل الجليل.
منهج اللجنة في العمل:

اختيار الشرطة الببتي تتحببدث فببي موضببوع واحببد, ثببم
تفرغ وتدقق وتطبع, ثم يصحح المطبوع, وتتم مقببابلته
على الشريط, ثم يدفع للجنة لضبطه وتنقيطه وتخريببج
نصوصه ثم يتم إخراجه في شببكله النهببائي بعببد تزيينببه

بالعناوين الجانبية.



كما اقتضببى المببر أخببي القببارىء أن ننببوه إلببى أن مببا
تطالعه من كلم مكتوب إنمببا هببو فببي الصببل أسببلوب
إلقائي, يختلف تماما  عن الكتابة والتببأليف, فببإن وجببد
تكرار في العبارات, فهذا مببن طبيعببة أسببلوب الخطببب

والمحاضرات.
وأخيرا  فهذه التجربة الجهادية العملية, نقدمها للعببالم
السلمي كي ينتفع بها, فهي لببم تكببن محصببورة فببي
قوالب نظرية فلسببفية وخطببب رنانببة بعيببدة عببن روح
العمل, إنما هي مدرسة جهادية تمثلهببا صبباحبها واقعببا

عمليا  قبل أن ينقلها كلما  للجيال,
وأما بالنسبببة لهببذه السلسببلة (التببآمر العببالمي) فهببي
تتحدث وتسببرد لنببا المببؤامرات الببتي حيكببت علببى هببذا
الدين -خاصة في الوقت الحاضببر- كمببا توضببح سلسببلة
المببؤامرات الببتي صبببت علببى جهبباد أفغانسببتان طيلببة

فتراته الماضية حتى آخر لحظة من حياة الشهيد.
والسنن اللهية في المجتمعات البشرية ثابتة, والتاريخ
يعيد نفسه, والذي ل ينتفع بماضببيه وتبباريخه فببأنى لببه

أن يفهم واقعه ومستقبله!!!
ونحن نهيب بكل أخ ينشد إقامة دين الله أن يقببرأ هببذه
السلسلة ليعرف من خللهببا أسبباليب العببداء ومكرهببم
في هذا الدين وأهله ويتسلح بسلح الفكر ويكون علببى

بصيرة من أمره لمواجهة هذا المكر.
نسأل الله تعالى أن ينفع بها أمببة السببلم, وأن تكببون
خطوة على الطريق لفهم واقع المسببلمين ومببؤامرات

أعداء هذا الدين.

لجنة التحقيق
في التآمر العالمي

للمام  الشهيد عبد الله عزام
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حقوق النشر محفوظة

مستقبل أفغانستان 

يا من رضببيتم بببالله ربببا وبالسببلم دينببا  وبمحمببد نبيببا
ورسول،ا اعلموا أن الله قد أنزل في محكم التنزيل بعد
أعوذ بالله مببن الشببيطان الرجيببم،ا بسببم اللببه الرحمببن

الرحيم:
(ولول دفع الله النبباس بعضببهم ببعببض لفسببدت الرض

ولكن الله ذو فضل على العالمين)
)152(البقرة: 

ويقول الله عزوجل:
(ولول دفع الناس بعضهم ببعض لهببدمت صببوامع وبيببع
وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كببثيرا ولينصببرن

الله من ينصره،ا إن الله لقوي عزيز).
)04(الحج: 

قانون الدفع:
ناموس من النببواميس اللهيببة،ا وقببانون مببن القببوانين
الربانية; أن صلح الرض وفسببادها قببائم علببى مقببدار
دفع الحق للباطل في الرض. قائم على مقدار التدافع
بين الخيببر والشببر فببوق المعمببورة وبقببدر دفببع الحببق
للباطل بقدر ما يسود الخيببر وتطمئببن البشببرية وينعببم
النام،ا وكلما فر ط الناس بالخذ بهذا القانون وتناسوا
هذا الناموس فإن الناس يضببيعون،ا وحقهببم قبببل ذلببك

ضائع.
مبدأ القوة:

القوة مبدأ قرره رب العالمين،ا فببي كببل شببيء،ا ولكببن
بضوابطه وتأميناته فإذا ضبببطت القببوة بببالحق وضبببط



الدفع بالعدل فإن الخير يعم النام،ا وإذا انفلتت القببوة
ابط بدون رادع وانطلقت بدون زاجبر وتحركبت دون ض
ول صمام أمان; فإن البشرية تعيش سعيرا  وجحيما  ل
يطاق تهببدر الكرامببات وتضببيع الببذمام وتسببفك الببدماء

وتهدر المبادىء وتداس المقدسات.
والقوة تبدأ من أخذ الوامر التي أمر بها رب العالمين;
من ناحية التطبيق واللتزام النفسي،ا إلى التبليببغ إلببى
القببرار فببي واقببع الرض منهجببا  ونظامببا  وخلقببا

وقانونا .
(يا يحيى خذا الكتاب بقوة وآتينبباه الحكببم صبببيا وحنانببا

من لدنا وزكاة وكان تقيا)
)31-21(مريم: 

فل مانع أن يلتقي الح نان مببع القببوة،ا الحنببان موجببود
ولكن القوة ل بد لها مع الحنان،ا والعزة يجب أن تكببون
مرادفة للتواضع،ا والسببتعلء اليمبباني يجببب أن يكببون
محكمبببا  ببببالتقى وموشبببجا  وموثقبببا  ببببالورع خلل

المسيرة فوق هذه الحياة...
(وكتبنا له في اللواح من كل شببيء موعظببة وتفصببيل
لكل شيء فخذها بقببوة وامببر قومببك يأخببذوا بأحسببنها

سأوريكم دار الفاسقين) 
)541(العراف: 

والقوة تبدأ مببن اللببتزام الببداخلي; بببأن يحمببل نفسببه
على المر ويتقلببب علببى اللظببى ويسببير علببى الشببوك
ويستهين بالمصاعب وتتصاغر أمامه كببل عقبببة كببؤود،ا
حتى يصل إلى المأرب الببذي خططببه لببه رب العببالمين
ونص عليه سيد المرسلين ص،ا تبدأ بسهر الليالي (ومن
يخطب الحسناء ل يغله المهر) (ومن طلب العلى سببهر

الليالي) تبدأ بالصبر على النفس. 
وخبالف النفبس والشبيطان واعصبهما    وإن همبا مبح
ضاك النصح فاتهم تبببدأ مببن السببهاد علببى تربيببة هببذه

النفس تربية ربانية.
(قم الليل ال قليل نصفه او انقص منه قليل أو زد عليه

ورتل القرآن ترتيل،ا إنا سنلقي عليك قول ثقيل).
)5-2(المزمل: 

وبقدر الحمل الرباني الذي يوضع على العواتببق وبقببدر
ثقببل المانببة الببتي تسببلم للنسببان تكببون منزلتببه عنببد
الرحمببببن،ا وإذا أردت أن تعببببرف منزلتببببك عنببببد رب



العببالمين،ا فببانظر إلببى الشببغل الببذي بيببن يببديك منببه،ا
والعمببل الببذي كلفببك بببه،ا والمانببة الببتي أناطببك بهببا،ا
وشتان شتان بين جندي للرحمن يعتبببر خريببدة الزمببان
وعين النسببان; قببد كلفببه رب العببالمين بحمببل أمببانته
وتبليغ رسالته وتطبيق شريعته،ا إذا رؤي ذكببر اللببه وإذا
سار عرف القرآن،ا ولو جسد القرآن إنسانا  سويا  لمببا
اختلف عن هذا الكمي الذي أخذ نفسه باليببات وحولهببا

إلى لحم ودم تسير في واقع الحياة.
وإذا انتصببرت بببالقوة علببى نفسببك وأخببذتها بتجببرع
الغصص وبتذوق المر وبالسير علببى اللظببى تكببون قببد

جاوزت نصف المرحلة أو زيادة.
ثم بعد ذلك وأنت تواجه الناس فببي واقببع الحيبباة ل بببد
لك من قوة،ا قوة الصبر; لن النبباس ل يتقبلببون الخيببر
بالسببهولة ول تستسببيغه نفوسببهم; خاصببة إذا فسببدت

الذواق ورمدت العيون.
قد تنكر العين ضوء الشمس مببن رمببد      وينكببر الفببم

طعم الماء من سقم 
عقبات ل بد منها:

وأنت إذ تسير بحق في يمينك وبقوة في شببمالك ل بببد
أن تدرك أن الناس جميعا  خاصة الذين هم في الذؤابببة
من أقوامهم وفي العلية من سببلطانهم ممببن يحملببون
الهيببل والهيلمببان وقببد مكببن اللببه لهببم مببن السببلطة
والسببلطان،ا هببؤلء لببن يقببروا بحقببك إل إذا خببض دت
بالعضبب القباطع أشبواكهم ودمبرت بالمثقفبة السبمر

عقباتهم.
 ل بد أن تدرك أن الجاهلية لن تتقبل حقك; والجاهليببة
مدججبببة بسبببلح ومنظمبببة بتنظيمبببات ولهبببا قواهبببا
وسبلطانها ولهبا جيوشبها وأمنهبا،ا هبذه كلهبا مسبخرة
لسكات كل صوت،ا ولطفاء كل نور،ا ولتعتيم كل نار أو

ضوء  يشتعل في المنطقة.
 ل بببد لببك وأنببت تحمببل الحببق مببن قببوة،ا قببوة تبببدأها
بالصراع مع نفسك حتى تذللها،ا ثم قوة في تبليغ الحق
من خلل تنظيم تربيببة،ا ومببن خلل مجموعببة توجههببا;
والمجموعات التي توجهها والناس الذين يعيشون معك
كذلك حولهم من الشياطين من يلبسون ومن الغبار ما
تعمى به العيون،ا وحولهم وبأيديهم من الحول والطول
مببا بببه يغببرون ضببعاف النفببوس،ا ويشببككون مرضببى



القلوب ويلبس ون على السم اعين (وفيكم سم اعون
لهم).

فل بد لك وأنت تعيش مسيرة وتقود مجموعة أن تتوقع
الكثير ممببن حولببك -أول - وأعببداؤك عببداؤهم ظبباهر ل
لبس فيببه ول غمببوض ول مببداورة،ا والرسببول ص وهببو
ينشىء نبتته الولى في داخل المدينة -نبتة هذا الببدين
العظيم- ويرويها بالنجيع الكريم،ا كم تصبب مببن عببرق؟
وكم سال من دمبباء؟ وكببم حرقببت مببن أعصبباب؟ وكببم
طحنت من مشاعر؟ وكم ديست من قلببوب مؤمنببة مببن
أجل توصيل الحق لهببل الحببق؟ أو لهببل الخيببر الببذين
يكتب الله لقلوبهم; أن تنكشف لها البصائر،ا ولفئدتهم

أن تعرف الحق من خلل مقارنة النظائر؟
انظروا رسبول اللبه ص وهبو فبي المدينبة كلمبا حقبق
خطوة واحدة إلى المام نصببرا ،ا كلمببا ازدادت المعركببة
عليه من داخل الصف مببن جمببوع المرجفيببن -الطببابور
الخامس- الذي وظيفته إشاعة النقع في الجببو حببتى ل
يرى الحق،ا ومهمته أن يلبد السماء بالغبار حتى ل يبين

النور،ا وأن يطفىء كل مصباح حتى يعم الظلم.
في بدر رسول الله ص يحقق أول خطوة مببن خطببوات
النصر،ا ثم يذهب إلى يهود بني قينقاع ويعببرض عليهببم
السلم،ا ثم يحذرهم أن يصيبهم مثل ما أصبباب قريببش
فيقول بنو قينقاع: ل تحسبنا كبني قومك لقيت أناسببا

ل خبرة لهم بالحرب،ا لئن لقيتنا لتعلمن ماذا نصنع؟
وأجلى رسول الله ص يهود بني قينقبباع،ا ول يقببف لببه
إل ذلك الذي يقف فببي الصببف الول -كببل جمعببة رأس
النفاق زعيم الكفر عبد اللبه بببن أببي فبي كبل جمعببة-
يقف بين يببدي رسببول اللببه ص وينظبر إلببى قببومه; يببا
معشببر الخببزرج؟ هببذا رسببول اللببه ص بينكببم فعببزروه
وانصببروه وأعينببوه،ا يقولهببا كلمببات; ل بببد أن تظهببر
صورته خلل التلفاز ولو دقائق،ا ول بد أن يسمع صببوته

من خلل المذياع ولو ثوان.
المهم أن يقول كلمة وأن يقال: إن عبد الله قببد وقببف
بين يدي رسول الله في خطبة الجمعة،ا جاء إلى رسول
الله ص ووضع يده فببي جيببب الببدرع فقببال لببه: دعنببي
ومرتيببن وثلثببة فغضببب رسببول اللببه ص حببتى ظهببرت
لوجهه ظلل كان رسول الله ص إذا غضب كأنما سحابة
تظلل وجهه وكان إذا استبشر -استنار وجهببه كببالقمر-



) حاسببر و (004قال: دعني،ا قال: ل أدعببك،ا ل أدعببك (
) دارع مببن مببوالي  تحصببدهم فببي غببداة واحببدة003

ساعدوني في حرب الحمر والسود؟ قال: هم لك،ا ثببم
أجلهم رسببول اللببه ص ولهببم مببا حملببت دوابهببم مببن

)[انظر تفسير ابن كثير،ا المجلد الثاني صببفحة1المتاع(
) من سورة المائدة].52) عند تفسير آية (108-111(

ويوم أحد ينخذل بثلث الجيش في منتصف الطريق بين
المدينة وأحد..

(لو نعلم قتال لتبعناكم هم للكفر يومئببذ أقببرب منهببم
لليمان)

)761(آل عمران: 
ويقول:  يطيع هؤلء الصبببية ويببترك رأيببي...؟  إذ كببان
رأيه أن يبقى الناس فببي داخببل بيببوتهم فببي المدينببة،ا
وإذا دخلت قريش أزقة المدينة قاتلهم الناس جميعا . 

ويوم المريسيع:
(لن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز منها الذل)

)8(المنافقون: 
 سمن كلبك يأكلببك... أمببا واللببه يببا معشببر الخببزرج مببا
أعدنا وجلبيب قريش إل كما قال الولون: سمن كلبببك
يأكلك  ثم قال: أو قد فعلوها نافرونا وكاثرونببا (واللببه
لن رجعنا إلى المدينة ليخرجببن العببز منهببا الذل) ثببم
يسير رسول الله ص طويل  دون أن يذوق الجيش طعم
النبوم،ا أو يتوسبد الرض براحبة حبتى إذا وصبلوا مكانبا
بعد عناء طويل وضنك شديد; ما إن وجدوا مس  الرض
حتى ناموا،ا وحتى حارسببهم بلل نببام وضبباعت عليهببم
صلة الفجر فببي وقتهببا،ا ثببم ارتحببل الجيببش فببي غيببر
وقته وفقدت عائشة رضي الله عنها عقدها ثم تببأخرت
عن الجيش،ا حملوا هودجها ووضعوه علببى الجمببل،ا ثببم
تولى كبر المؤامرة عبد الله بن أبي في نفس الغببزوة;
كبر مؤامرة الفك،ا وبقيت المدينة تموج وتروج بببالفتن
ل يدرك رسول الله ص ماذا يعمبل،ا لن القضبية تخصببه
وتخص وزيره الول،ا ثم يصبر رسول اللببه عليببه وسببلم
بعد أن كادت المدينة تتفجر،ا وتتمببزق العصبببة المؤمنببة
من السابقين الولين من المهبباجرين والنصببار،ا حببتى

نزلت براءة عائشة رضي الله عنها من السماء. 
وفي يوم الخندق يقولون:

(إن بيوتناعورة وماهي بعورة إن يريدون ال فرارا)



)31(الحزاب: 
(اذ جاءوكم من فببوقكم ومببن أسببفل منكببم واذ زاغببت
البصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بببالله الظنونببا
هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزال شديدا،ا واذ يقول
المنافقون والذين فببي قلببوبهم مببرض مببا وعببدنا اللببه

ورسوله الغرورا)
)11-01(الحزاب: 

محمد يعدنا بقصور كسرى وقيصببر ول يسببتطيع أحببدنا
أن يقضي حاجته.

ثم تأتي الحديبية وتأتي خيبر،ا ثم يأتي فتح مكة،ا وكلمببا
حقق رسول الله ص نصرا ،ا كلما تال بت عليه القبائببل
من حوله; من قبل الببذين يعيشببون فببي داخببل الصببف
حتى اتصلوا بقيصر الروم،ا عندما انقطعت بهببم الحيببل
وسقط في أيببديهم،ا اتصببلوا بالمبراطوريببة الرومانيببة
وقال لهببم: ابنببوا لببه مسببجدا  وأنببا آتيكببم حببتى نهببدم
المسجد عليببه،ا فبنببوا مسببجد الضببرار،ا وكببان ذلببك بعببد
غزوة تبوك،ا بعد غزوة الفتح،ا وخرج ألفان من الطلقبباء
مع رسول الله ص وهزم في بداية معركببة حنيببن. قببال
أحببدهم: واللببه ل تنتهببي هزيمتكببم اليببوم إلببى البحببر.
وقال الخر: الن بطل السحر. قال رجببل عاقببل; وهببو
صفوان بن أمية -وكببان ل زال علببى كفببره- لكنببدة بببن
الحنبل وهو يقول: الن بطببل السببحر،ا قببال فببض اللببه
فاك،ا لن يربني رجل من قريبش خيبر مبن أن يبر بنبي
رجببل مببن هببوازن. لن يسببودني ويحكمنببي رجببل مببن
قريش -محمد- أحبب إلببي مببن أن يبر بنببي أو يسبودني

ويحكمني رجل من هوازن. 
وانتهت المعركة بانتصار المسببلمين،ا وغنببائم لببم يعهببد
لها المسلمون من قبل نظيببرا ،ا وجبباءت الجمببوع الببتي
خرجببت قلوبهببا مببن أفواههببا طمعببا ،ا وتببدلت ألسببنتها
وسال لعابها على لعاعات الدنيا. فجاء أبو سفيان الذي
قال رضي الله عنه وقببد صببلح إسببلمه فيمببا بعببد -أبببو
سفيان الذي قال: ل تنتهي هزيمتكم اليوم إلى البحببر-
قال يا رسول الله أعطني مببن الغنببائم،ا قببال: أعطببوه
مائة من البل وأربعين أوقية من الفضببة،ا قببال وابنببي
يزيد: قال: مائة من البل وأربعون أوقيببة مببن الفضببة،ا
قال وابني معاوية: قال مائة من البل وأربعون أوقيببة



) [رواه البخاري بنحوه،ا انظر فتببح الببباري2من الفضة(
].251المجلد السادس صفحة 

وجاء كذلك زعماء القبائل -القرع بن حببابس التميمببي
وغيرهم- كل واحد أخذ مائة من البل،ا وأما صفوان بن
أمية الببذي كببان قبلهببا بقليببل قببد أرسببل رجل  ليقتببل
رسول الله ص في المدينة وخرج كببافرا ،ا وطلببب منببه
رسول الله ص أدرعا  قبل غزوة حنيببن قببال: أغصبببا ؟
قال: (ل... بل عاريببة مضببمونة مببؤداة)،ا قببال: أعطنببي
فأعطاه غنما  ما بين جبلين. فقال: ما جببادت بهببذه إل

) [رواه أحمبببد وأببببو داؤود والنسبببائي3نفبببس نببببي(
والحاكم،ا انظر نيل الوطار للشوكاني،ا الجزء الخببامس

 والحببديث أصببله فببي الصببحيح]. ثببم حسببن316صفحة 
إسلمه.

وحكيم بببن حببزام وقببد أعطببي مائببة مببن البببل،ا وكببان
يقول: 

أكفرا  بعد رد الموت عني       وبعد عطائك المائببة الببر
تاعا

وأما الذين غيروا مجرى المعركببة،ا وأمببا الببذين تحملببوا
تكاليف الطريق،ا وأمببا الببذين ذاقببوا الويببل والحسببرات
وتجرعوا الغصص والمرارات; هؤلء لببم يأخببذوا شببيئا ،ا
لن أصببحاب العقائببد يغشببون الببوغى ويعببف ون عنببد

المغنم 
فإذا أقبل الزمان توارى       وإذا غابت العيون تراه  

والذين يسببتبعدون حببتى فببي غببزوة تبببوك -والقصببص
طويلببة- كيببف لقببى رسببول اللببه ص فببي مسببيرات
النتصار كلما حقق خطببوة كلمببا تببألبت عليببه القبائببل،ا
وكلمببا أثبباروا فببي نفببوس النبباس الحببن والثببارات
والطبل; يعني: العداوات،ا والعببداوات حببتى فببي غببزوة
تبوك آخبر غزواتبه،ا تبآمروا عليبه يقتلبوه فبي منتصبف
الطريق في الرجوع إلى المدينببة. والببوحي قببد أخبببره،ا
وكان الكفار قد كمنوا له في عقبة مببن العقبببات،ا فببي
سفح جبل حتى يثيروا البل فتتدحرج ناقة رسول اللببه
ص وتتحطم بمن عليها،ا فقام عمار بببن ياسبر وحذيفبة
بن اليمان وضربوا وجوه إبل المنافقين،ا ونجى رسببول

الله ص بتعريف الروح المين.

تشكيك مستمر:



أقبببول: الن يبببواجه الجهببباد الفغببباني مبببن التعبببتيم
العلمي الشببيء الكببثير،ا والنبباس علببى ديببن حكببامهم
وملببوكهم،ا يلقببي مببن الببداخل ويعبباني مببن المعببارك
الداخلية ومن الفتن التي يثيرها إما ضعاف العقببول أو
الجاحببدون للشببمس فببي رابعببة النهببار; ل يصببل هببذه
الرض أحببد،ا ل يصببل هببذه الرض أحببد بببذي عينيببن
بصيرتين،ا وبذي قلب واع وبذي بقية ومسكة من نهببى،ا
ثم بعد ذلك يتشكك في إسلمية هذا الجهاد،ا وإنما يأتي
التشكيك من أنبباس ينظببرون إلببى الرض بسببعتها مببن
كفة الحابل وينظرون إلى الرض كلهببا مببن خلل سببم
الخيببباط،ا ل يبببدركون مببباذا يجبببري،ا وكيبببف تتغيبببر
المجتمعات؟ كيف تنتصر الممالببك والمبراطوريببات؟ ل
يببدركون ل يعرفببون; أن معظببم النببار مببن مستصببغر

الشرر. 
رجببل واحببد ينشببىء أمببة ويبنببي جيل  ويقيببم صببروحا

ويصنع أمجادا ،ا رجل قوي واحد.
أعداء الله -وللسف- يدركون مببن مخبباطر هببذا الجهبباد
أضعاف أضعاف ما يدركه هببؤلء المخلصببون مببن أبنببائه

الذين يطعنونه الطعنة النجلء في شغاف الفؤاد.
اليهود يدركون،ا المريكان يعرفون،ا الغربيون يبصرون;
إذاعة صوت بريطانيا تقول: قد أخطأت بريطانيا كببثيرا
عنببدما دخلببت أفغانسببتان وحبباولت أن تفببرض عليهببا
حكامببا  ليسببوا برضبباها،ا فببدفعت الغببالي والرخيببص،ا
وأخيرا  جر ت أذيالها خزيا  وعارا  وتركت. قببال: والن
جمببوع المجاهببدين تطببارد فلببول الببروس فببي داخببل
أفغانستان ومع ذلببك; الببروس لببم يعتبببروا بمببا أصببابنا
ويريدون أن يفرضوا عليهم حكاما  ليسوا من جلببدتهم،ا
ول من صبغتهم فببذاقوا مببا ذقنبباه مببن قبببل. والغببرب
الن: يحاول أن يكرر الغلطة الثالثة يريدون أن يفرضوا
حكما  ل ترتضببيه نفببوس النبباس ول تقبلببه سببرائرهم،ا

وهم مرفوضون علنا  وسرا . 
هؤلء من خلل التجربة وحببذف الخطببأ أنطقهببم الحببق

)[قطعببة مببن حببديث رواه4(وقد صدقك وهببو كببذوب)(
البخاري عن أبي هريببرة]. ولببو هببؤلء المخلصببون مببن
أبناء هذا الببدين الببذين يسببد دون لببه الطعنببات القاتلببة
ويأجرون في صببدره السببل والمثقفببة مببن السببيوف،ا
هؤلء لو دخلوا معنا فببي داخببل أفغانسببتان،ا لببو دخلببوا



معنا في داخببل كابببل،ا ونشببهد معهببم الن عرسببا  مببن
العراس في داخل عاصمة الدولة الشيوعية،ا الببتي كببم
دفنت من الحياء أيام تراقي وحفيظ الله أمين بسبببب
فتحببه المببذياع علببى صببوت بريطانيببا أو أمريكببا؟.. كببم
أكلت جرافات البلدوزر من لحومهم؟ إذ كانوا يصف ون
المئببات ممببن ثبببت عليهببم جريمببة الصببلوات الخمببس
يصفونهم مقيدين بالحبال،ا ثم تببأتي الجرافببات وتأكببل
لحومهم وتسحق عظامهم أحياء. لم يكن عنببدهم وقببت
لفتح القبور ودفن الموتى،ا لم يكن عندهم وقت لنصب
العواد وتعليق المشببانق; كببان تنفيببذ العببدام جماعيببا
للمائة والمائتين،ا حتى قتل في أيام تراقببي إلببى الن;
قتل باعتراف زعيم من زعماء المخابرات الهاربين أكثر

) ألفببا  داخببل سببجن واحببد فببي داخببل كابببل681مبن (
اسمه ( ل  رخي)،ا مائة وستة وثمانون ألفا .

آثار هذا الجهاد:
أين الن كابل بعد عشببر سببنوات مببن الجهبباد المبببارك
المشرف؟ أين الذين كببانوا يصببولون بببالكفر ويجولببون
بالشرك ويتبجحون بإعلن عببدائهم لهببذا الببدين ولنبببيه
الكريم ص؟ وزراؤهم حتى يسكت الناس عنهم يفتحون
بيببوتهم لختمببات القببرآن مببن أجببل البركببة،ا مرسببوم
جمهوري يصدر من رئيس الجمهورية نجيب فببي اليببام
الخيرة; من تأخر ثلثة أيام عن صببلة الجماعببة يفصببل
من وظيفته،ا وقد أجر  أناسببا  مببن الشببيوعيين أطببالوا
لحبباهم يحملببون العصببي محتسبببين لببوجه الشببيطان
والشيوعية،ا يسوقون الناس بالعصا إلى صلة الجماعببة

كلما أذن مؤذن.
العراس.. لنستمع إلى الفتيات بمبباذا يتغنيببن؟ يتغنيببن
بالبيض،ا بالسيوف،ا بالقنببا،ا بالرمبباح،ا رمبباح المجاهببدين
بطولتهم،ا كل فتبباة فببتى أحلمهببا مجاهببد يعتلببي ذرى
بغمان،ا أو يمتطي شواهق الهنببدوكوش،ا لعلهببا تحظببي
بدقائق أو أيببام تعيشببها مببع هببذا البطببل،ا وهببي تشببيم
سيفها يعني تدخله في أعماق أولئك الشيوعيين الذين
يتربعون على عرش كابل. هببؤلء النببذال الببذين ببباعوا
الرض والعبببرض!! هبببؤلء البببذين فبببر طبببوا ببببالقيم
وبالخلق والرجولة!! هذه أعراس كابل; فكيف أعراس
القببرى وأناشببيدها؟ نجيببب يقببول: ل تقولببوا نجيببب،ا ل

تقولوا لي نجيب أنا نجيب الله.



ويرسل رسالة -قرأتها- إلى الشيخ جلل الدين حقاني،ا
يا شيخ جلل؟ أنا مستعد أن ألتقببي بببك فببي أي مكببان
حببتى تببدرك أنببي مسببلم،ا ليببس فببي داخببل المجلببس
الشيوعي أو اللجنة المركزية مسببلمون سببواي وسببوى
سليمان لئق وزير الحدود،ا وأنا حريص على اللقبباء بببك
وليس لي حول ول طول أن أقنع هؤلء الشيوعيين بما

أريده،ا ورد عليه الشيخ جلل الدين:
(لم تقولون ما ل تفعلون،ا كبر مقتا عند الله أن تقولوا

ما ل تفعلون). 
)2-1(الصف: 

إن نتيجتك لن تتعببدى نتيجببة الببذين سبببقوك علببى هببذا
الطريق،ا إمببا قتل  بيببد أصببحابك وإمببا ذل  فببي غيبباهب
سبببجونهم. فبببتراقي لبببم يقتلبببه المجاهبببدون،ا قتلبببه
الشيوعيون وكذلك حفيظ الله أمين،ا ولم يعتقببل ببببرك
سوى هؤلء الروس الشببيوعيون،ا ونتيجتببك واحببدة مببن
اثنتين: إما القتل كداوود وتراقببي وحفيببظ اللببه،ا وإمببا

السجن كسالفك ببراك كارمل. 
سيروا معنببا بيببن القببادة مببا مببن يببوم يمببر تقريبببا  إل
وتصل رسائل،ا رسببائل مببن القببادة الشببيوعيين أو مببن
الروس يقولون: نحن سنخرج خلل أيام أو خلل شببهر
أو شهرين ل تضربونا ول نضببربكم،ا هببؤلء الشببيوعيون
من بني قومكم; إن شئتم أن تقتلوهم فاقتلوهم،ا وأي
رجل منهم تريدونه نحببن نببوثقه بالحبببال ونشببد أرجلببه

بالقيود ونسلمكم إياه حيا .
في الشمال كم عجب الناس وهم يببرون مجموعببة مببن
المجاهببدين تحمببل قببذائف ال- (آر،ا بببي،ا جببي) علببى
أكتافهم ودبابتان تقابلهما للروس ل يطلقببون عليهمببا
والمجاهببدون واقفببون؟ واقفببون ل يحركببون سبباكنا
وليس لهم ركزا،ا فسأل الناس مببا بببالكم صببامتين عببن
هذه الدبابات؟ قالوا: نحن ننتظر أن يسلمونا قائدا  من
قادة الشيوعيين في المنطقة،ا باعونا إياه بسبعين ألفا
،ا يبيعون قادة الشيوعيين الفغان بالروبيببات الفغانيببة

للمجاهدين.
 الن -هذا- في داخببل أفغانسببتان. كببل يببوم الرسببائل،ا
مبباذا تريببدون منببا؟ أريببد أن أصببل إليكببم،ا مببه دوا لببي
الطريق،ا أمنوا لي الحرس حتى أهرب إليكم; من زعماء
معروفين من داخل الحزب الشيوعي. وبعض النبباس ل



يبصرون من القريب،ا ل يبصرون الذي بين أيببديهم،ا ول
يتابعون الذعر العالمي من تصببريحات الغببرب والشببرق

من قيام دولة إسلمية. 
إذاعة ال- (بي  بببي  سببي) تنقببل علببى لسببان بعضببهم
تقول: إن حكومة المجاهدين هببذه ليسببت مقبولببة مببن
أحد،ا ل من المجاهببدين ول مببن الشببعب،ا لمبباذا؟ لنهببم
وهببابيون ولنهببم أصببوليون وتسببمي إذاعببة صببوت
بريطانيا لنهم من الخوان المسلمين،ا الببذعر العببالمي
أن تقوم دولة إسلمية تصنع قرارها بيببدها،ا وينبثببق مبا
تقرره من خلل نصوص كتابهببا ومببن هببدي سببنة نبيهببا
ص،ا هببذا الببذي ل يطيقببه العببالم أجمببع،ا وهببذا الببذي
استراحوا منه منذ نيف وسبببعين عامببا  أو سببتين عامببا
بعد أن أجهزوا على آخر ما رد كببان يتحببداهم،ا وبعببد أن
طوحوا بآخر صببرح كببان يقلببق عليهببم منببامهم ويببؤرق
عليهم أجفانهم،ا يوم أن أقدم الببذئب الغبببر بالتطويببح
وبثل  عرش الخلفببة فببي داخببل إسببلمبول بعببد حكببم
للسلم دام بضعة عشر قرنببا  أتعببود للسببلم قبائمته؟

أيعود للسلم وجوده؟ 
الن حكومة المجاهدين أعلنت منذ شهرين; أعلنت منببذ
أشهر،ا قال البعض: وزعوا الحقائب الوزارية حببتى تجببد
آذانا  صاغية لدى بعببض النبباس مببن العببالم السببلمي،ا
وزعببت الحقببائب الوزاريببة وانتظببر النبباس صببوتا  مببن
الشببرق أو واحببدا  مببن الغببرب يببذكرها فببي إعلمببه أو
يمدحها من خلل أجهزته... لم يسمع... صببمت القبببور

مطبق في كل مكان.
راجيببف غانببدي يحببذر مببن قيببام دولببة إسببلمية فببي
المنطقببة،ا وأن المنطقببة تصبببح كلهببا فببي خطببر،ا نعببم
الهنود يببدركون مخبباطر تسببلم المسببلمين القببوة; لن
(صنم سوناتا) الذي حطمه محمود الغزنوي بيببده -وقببد
دفعوا له الغالي والرخيص حببتى يببتركه فببأبى- وعنببدما
حطمه انهالت سيول الذهب من أعماقه مما كان يلقى

فيه من نذورهم ومن أوقاف وغير ذلك. 
والهند تدرك من خلل التاريخ القريببب،ا أن أحمببد شبباه
بابا; دخل سبع مرات إلى داخل دلهبي،ا وكبانت مملكتبه
ممتدة من بخببارى فببي الشببمال إلببى بحببر العببرب فببي
الجنوب،ا كببانت منطقببة بلوشسببتان كلهببا حببتى مضببيق



هرمز بيد أحمد شبباه بابببا ومببن دلهببي وكشببمير شببرقا
وكانت بيده إلى طوس ومشهد ونيسابور في الغرب. 

إنهم يدركون المرات السبع التي وصلها أحمد شاه بابا
إلى عاصمة الهند بعد أن كان يستثير القبائل السلمية
في قندهار وغيرها،ا وقد قتببل علببى أبببواب دلهببي مببن
الهندوس ما يعرفه العببام والخبباص. وهنببا علببى أبببواب
بيشاور قتل من السيخ بمذابح لن ينساها السببيخ،ا ولببن
تنساها بيشاور ما دام فوق الرض بشر،ا وكانت بيشاور
هببذه عاصببمته الشببتوية،ا وكببانت كابببل هببي عاصببمته
الصيفية،ا وكانت لهور محكومة بإبنه تيمببور لنببك الببذي

كان يحكم حتى الهند. 
إن الهند تدرك مدى خطورة إسبتلم الفغبان المسبلين
بأيديهم القوة،ا يدركون خطورة الدولببة علببى المنطقببة
كلها،ا فالغرب يرتعببش مببن دولببة سببن يببة تكمببن علببى

جانبه وتقوم على ثغوره. 
والشمال الروسي يرتعش مببن هببذه الدولببة وتحريكهببا
للوليات السلمية الجنوبية،ا ومن أن تصبح أفغانسببتان
قاعدة ومنطلقا  للجهبباد السببلمي العببالمي والجنببوب
كذلك يرتعش،ا والشرق يرتعش هبببؤلء القوميببون فببي
باكسببتان والشببيوعيون يببدركون خطببورة قيببام المببارد

السلمي في أفغانستان.
إن علماء الجتماع الغربيين -الببذين ل يببن-ظببرون إلببى
أظافر أصابعهم فقط- ينظرون أبعد من هببذا; ول يغببم
مون وجوههم فببي رابعببة النهببار بمنخببل حببتى ل يببروا
شمس هؤلء يقولون: إن الجهاد الفغبباني شببرارة لببن
تنتهي عند جيحون،ا سببتقتحم أوروبببا وسببيتحول تاريببخ

العالم أجمع.
أل هل من معتبر بالقوة التي حملها الضعاف فأصبببحوا

أقوياء بالحسام الذي حمله العز ل فأصبحوا أعزاء؟. 
سأحمي  حقي  بالقنا  ومشايخ          كببأنهموا لطببول

ما التثموا مرد 
ثقال إذا لقببوا خفبباف إذا دعببوا           كببثير إذا لقببوا

قليل إذا عدوا
ثقال إذا لقوا ل يتحركون من المعركة،ا كببثير إذا لقببوا
قليل إذا عدوا،ا فل بد من القوة التي تحمل الحق تعببود
تلببك الهالببة الببتي وصببفها رسببول اللببه ص ووصببفها



بالمهابة في قلببوب أعببدائنا،ا ويببوم أن سببقط الحسببام
سقطت تلك الهالة من حول رؤوس المؤمنين.

لن عمرت  جعلببت الحببرب  والببدة     والسببمهري  أخببا
والمشرفي أبا

بكل أشعث يلقى المببوت مبتسببما       حببتى  كببأن  لببه
في  قتله  إربا

فج  يكاد صهيل  الخيببل  يقببذفه      عببن سببرجه فرحببا
بالغزو أو طربا

وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الخطبة الثانية:

الحمد لله ثم الحمد لله والصلة والسببلم علببى رسببول
الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلببى آلببه وصببحبه ومببن

واله.
نشق طريقنا بالقوة:

إن المم تصببنع بالرجببال،ا والمجبباد أعمببدتها البطببال،ا
والحق لم يره الناس إل بعد أن ينزل ميدان نزال. وكببم
حبباول رسببول اللببه ص أن يوحببد الجزيببرة أو يؤلببف
القلببوب بالحكمببة والموعظببة الحسببنة؟ وكببل الببذين
أسلموا معه مببن مكببة بعببد طببول عنبباء ومريببر الببدماء،ا
يزيدون عن مائة رجل قليل . هؤلء الذين أسببلموا معببه

) عاما  متطاولة عجاف مببن البتلءات31في مكة عبر (
والضطهادات وغير ذلك،ا ولكن بعد أن خض ض شببوكة
الكفر فببي مكببة دخببل النبباس فببي ديببن اللببه أفواجببا .
فالذين شببهدوا فتببح مكببة عشببرة آلف والببذين خرجببوا
معه يوم تبوك ثلثين ألفا ،ا هذا الفارق الكبير عبر أقببل
من عام; لن غزوة تبوك كانت في جمببادي مببن السببنة
التاسعة،ا وغزوة الفتح -فتح مكة- كانت في رمضان لببم
تمر سوى بضعة أشهر -أقل من عام- تضبباعف الجيببش

السلمي ثلثة أضعاف. 
في صلح الحديبية كان الذين حضروا مع رسول الله ص
ألف وأربعمائة وعندما عقد الصببلح واعببترف ببه ككيبان
ي هبذه الفبترة فبي قائم له -وجوده وشهوده- دخبل ف
أقل من عامين،ا أكببثر مببن ثمانيببة آلف وأربعمائببة مببن

المجاهدين الذين أشتركوا في غزوة الفتح. 
أقببول: القبوة هبي البتي تببدخل النباس فبي ديبن اللببه
أفواجا ،ا لكن بعد أن نأخذ أنفسنا بالقوة،ا وبعد أن نشق
طريقنا بالقوة من خلل صببم امببات المببن ومببن خلل



ضوابط الورع والتقوى،ا عندها يببدخل النبباس فببي ديببن
الله أفواجا .

ولذا سأل عمر رضببي اللببه عنببه الصببحابة رضببوان اللببه
عليهم ماذا تفهمببون مببن قببول اللببه عزوجببل (إذا جبباء
نصر الله والفتح،ا ورأيت الناس يدخلون فببي ديببن اللببه
أفواجا )؟ فقال ابن عببباس: فهمببت منببه أجببل رسببول
الله ص،ا لن القببوة قببد انتصببرت والمبببادىء قببد علببت
فدخل النبباس فببي ديببن اللببه أفواجببا ،ا فببانتهت مهمببة

رسول الله ص.
نقطة التغيير للتاريخ:

فيا أيها الخوة: الن الدول تدرك من تجربة أفغانستان
ومن جهاد الفغان الكثير،ا وما قيام القذافي بجرافببات
بنفسه لهدم السببجون إل انعكبباس مببن قريببب أو بعيببد

للواقع في داخل أفغانستان.
إن الشعوب ل تطيق طويل  الظلم المرير،ا وأنهببا ل بببد
أن تنفجر عليه انفجار البركببان الثببائر،ا فل بببد أن يثببور
هو قبل أن يثور عليببه النبباس،ا فحبباول أن يخفببف مببن

الوقعة على الناس.
وسوريا واليمن الجنوبية ستشهد قريبا  أو بعيببدا  مثببل
هبببذه التغييبببرات،ا لن المعلبببم ل زال معلمبببه قائمبببا
والستاذ ل زال فوق الهندوكوش معلما  وأسوة حسببنة
لكل مببن أراد أن يتعببظ أو يعتبببر،ا والشببقي مببن وعببظ
بنفسببه والسببعيد مببن وعببظ بغيببره. فنأمببل مببن اللببه
عزوجل أن يفتح أبصار الطيبين ممن ل يببدركون تغييببر

المجتمعات.
أنا أعلم ماذا وراء هذا أو أرى بعين بصيرتي؟ مباذا وراء
أفغانستان،ا واللببه أعلببم إن لببم يخلببف ظننببا؟ سببتكون
أفغانستان هي نقطة التغيير للتاريخ البشري،ا وسببجلوا
هذا عني; سيبدأ تغيير تاريخ البشر كله فببي خببط بيببان
السلم الصعودي مببن خلل هببذه الجبببال الببتي ل زلنببا

نشكك أو نشك في مدى صلحية رجالتها للحكم.
يقبول لبي أحبد الشبباب: هبل تظبن أن دولبة إسبلمية
تقوم صالحة في داخل أفغانستان على يد هذا الجيببل؟
على يد هؤلء؟ يعني: كأنه يريد أن يقول: هؤلء الجهلة
الذين ل يعرفون دينهم؟ قلت له: إن حافظ السد الذي
ذكاؤه دون المتوسط ما زال يحكببم دولببة منببذ عشببرين
عاما . وصدام حسين الذي ما أخببذ شببهادة الحقببوق إل



بعد أن نخل العظببم واللحببم،ا فاسببتطاع أن يقيببم دولبة
وأن يواجه إيران. وحسني مبارك والنميببري والقببذافي
وكل واحد منهم; إن لم يكن ذكاؤه دون المتوسط فهو
نصف مجنون،ا أو مجنون كامببل. هببؤلء يسببتطيعون أن
يبنوا دول  وأن يحكموا أمما ،ا وهؤلء المسلمون الببذين
صاغتهم الحببداث وتربببوا منببذ نعومببة أظفببارهم علببى
السلم ونبتوا في جو  المعركة،ا واشتد بأسهم وصببلب
مراسهم داخل أتون المعركة; هببؤلء ل يسببتطيعون أن
يحكموا شعبا  حكمببوه عشببر سببنوات؟! وأطبباعهم فببي
أيام عجاف ل يملكون فيها لقمة الخبببز،ا ل يسببتطيعون

أن يحكموا بلدهم بعد أن وصلوا إلى القوة؟! 
القضية سهلة; يمسكون بببالوزارات،ا يمسببكون بالدولببة
يوجهببببون وزارة العلم ووزارة الوقبببباف والجرائببببد
والمجلت،ا خلل سنتين يصبح هذا الشعب -أذكى- أكببثر
ثقافة في العقيدة مبن البذين يسبكنون الريباض ومكبة
والمدينببة. سيصبببحون أكببثر ثقافببة منهببم; لن التلفبباز
بأيببببديهم والعلم بأيببببديهم،ا والصببببحف بأيببببديهم
ويسببببتدعون ذوي الخبببببرات والطاقببببات والببببدعاة

والمهندسين وغير ذلك. 

الرعب العالمي من الجهاد الفغاني

نرجببو اللببه عزوجببل أن يتقبببل منببا ومنكببم الهجببرة
والعببداد والرببباط والجهبباد. ونرجببو اللببه عزوجببل أن
يحيينببا سببعداء وأن يختببم لنببا بخاتمببة الشببهداء،ا وأن
يجمعنا مع النبياء صلوات الله وسلمه عليهببم. ونرجببو
الله عزوجل أن يحفظ علينا هببذه النعمببة نعمببة الجهبباد
في سبيله،ا نعمة الرباط إبتغبباء مرضبباته،ا نعمببة النفيببر
لوجهه الكريم،ا وهذه نعمببة ل يرزقهببا اللببه عزوجببل إل
لمن أحب،ا والذي ل يحبببه اللببه عزوجببل ل يرزقببه هببذه

النعمة.
(ولببو أرادوا الخببروج لعببدوا لببه عببدة ولكببن كببره اللببه

انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين)
)64(التوبة: 

هذا فضل مببن اللببه،ا ونعمببة أن يببدعو اللببه فتلبببي وأن
يأمر فتنفر في سبيل الله وإذا نفرت في سبببيل اللببه،ا
ونويت السببتمرار علببى هببذا الطريببق -ونرجببو اللببه أن



يرزقنببا صببدق النيببة- إذا نببويت السببتمرار علببى هببذا
الطريق فمت حيث مت فأنت شهيد. 

 مببن وضببع رجلببه فبي الركبباب فاصببل  فوقصببته دابتببه
فمات -أي رمته دابتببه فمببات- أو لببدغته هامببة -أفعببى-
فمات أو مات بأي حتف مات فهو شهيد وإن له الجنة (

)[حببديث حسببن رواه أبببو داوود وأورده الشببيخ ناصببر1
الدين اللباني فببي صببحيح الجببامع الصببغير بمثلببه فببي

)].6413رقم (
 إن الشيطان قد قعد لبن آدم في أطرقببه كلهببا،ا قعببد
له في طريق السببلم قببال: تسببلم وتببترك ديببن آبائببك
وأجدادك فعصاه فأسلم،ا وقعد لببه فببي طريببق الهجببرة
قال: تهبباجر وتببترك أرضببك وسببماءك فعصبباه وهبباجر،ا
وقعد له في طريق الجهاد وقال: تقتل ويقسببم المببال
وتنكح الزوجة فعصبباه وجاهببد. فمببن فعببل ذلببك فقتببل
كان حقا  على الله أن يدخله الجنة،ا وإن غرق كان حقا
على الله أن يدخله الجنة،ا وإن مات كان حقا  على الله

) [صببحيح الجببامع الصببغير رقببم (2أن يببدخله الجنببة .(
6152.[(

فهي نعمة عظيمة ل يدركها إل الذي يهبها ويمنحها لببه
رب العالمين سبحانه،ا ول يببدرك نعمتهببا إل مببن ذاقهببا

وعاشها.
أهمية الهجرة والعداد:

فأما الهجرة...فإنها نعمة عظيمة من الله....  
(والببذين هبباجروا فببي سبببيل اللببه ثببم قتلببوا أو مبباتوا
ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهببو خيببر الرازقيببن

ليدخلنهم مدخل يرضونه وإن الله لعليم حليم).
)95-85(الحج: 

(والذين هبباجروا فببي سبببيل اللببه ثببم قتلببوا أو مبباتوا)
-يعني يستوي القتل والموت- في أثنبباء الهجببرة. فعببن
فضالة بببن عبيببد كببانوا فببي الغببزوة فببي البحببر فقتببل
أحبببدهم بقذيفبببة منجنيبببق،ا ومبببات أحبببدهم ودفنبببوا
ودفنوهم; فجلس فضالة بن عبيببد -وهببو أحببد الصببحابة
المجاهببدين المعروفيببن- فببوق رأس الميببت فقببالوا:
تجلس فوق رأس الميت وتترك الشهيد؟ قال: واللببه ل
أبالي من أي الحفرتين بعثت; من هذه الحفببرة: حفببرة
الميت أو حفرة الشهيد -ل أبالي يعنببي: ل أهتببم سببواء



بعثني الله من قبر ميت في الهجرة أو من قبر مقتول
في الهجرة- لن الله عزوجل يقول:

(والببذين هبباجروا فببي سبببيل اللببه ثببم قتلببوا أو مبباتوا
ليرزقنهببم اللببه رزقببا  حسببنا ،ا وإن اللببه لهببو خيببر
الرازقيببن ليببدخلنهم مببدخل يرضببونه وإن اللببه لعليببم

حليم).
قال: فببإذا كببان اللببه عزوجببل سببيرزقني رزقببا  حسببنا
ويدخلني مدخل  أرضاه -يعنببي الجنببة- فمبباذا أريببد بعببد

ذلك سواء من هذه الحفرة أو من هذه الحفرة.
وأما العببداد: فهببو كالوضببوء للصببلة،ا وهببو علمببة نيببة
الستمرار في الجهبباد (ولببو أرادوا الخببروج لعببدوا لببه
عدة) العداد: هو علمة العزيمة الصادقة علببى الجهبباد.
وهذا المكان الذي أنت فيه خير مكان للعداد،ا وكل يوم
يمر عليك إنمببا يمببر عليببك بببأجر وخبببرة،ا فل تسببتعجل
على الجبهة ول تستعجل علببى القتببال،ا فببأنت إن شبباء
الله في ثواب وخير،ا ولعل الله عزوجببل يرزقببك الجببر

في النوم والنبه في النوم واليقظة. 
نحن في هذا المكان نقوم بفريضتين: فريضببة العببداد
في سبيل الله،ا وفريضة الرباط في سبيل الله. ونحببن
ل نعتبببر مرابطيببن كببامل  لكننببا شبببه مرابطيببن،ا فلببو
اعتبرنببا أننببا فببي نصببف رببباط; فنحببن نقببوم بفريضببة
وبنصف فريضة،ا بينما الذين يذهبون إلى القتببال بببدون
إعداد هبؤلء قبد عصبوا مبن ناحيبة أنهبم: تركبوا الخبذ

بالسباب وتركوا العداد الذي هو فريضة. 

قيمة الرباط:
والله عزوجل أمرنا بالعداد كما أمرنا بالصلة والصببوم

فقال:
(واعدوالهم ما استطعتم مببن قببوة ومببن رببباط الخيببل

ترهبون به عدو الله وعدوكم)
)06(النفال: 

فالعداد يرهب أعداء الله عزوجل ويرعبهم ويخيفهببم،ا
يرعبهم كثيرا  ويرهبهم،ا ولعلنا نرجع إلى هذه النقطببة

فنقف عندها طويل .
ثم الرباط; والرباط: أن تقيم في ثغر تخيف فيببه عببدو
الله ويخيفك أعداء الله،ا وتكون على خطر أن يهاجمببك
أعداء الله،ا وعلى استعداد أن تهاجم أعداء الله. فالذين



في داخببل حببدود أفغانسببتان الن يعتبببرون مرابطيببن،ا
(ورببباط يببوم فببي سبببيل اللببه خيببر ممببا طلعببت عليببه

)[رواه مسببلم]. يعنببي: أفضببل مببن3الشمس وغربت)(
صنعاء وما فيها،ا وعمان وأموالهببا،ا والقبباهرة وأبنيتهببا،ا
ودمشببق وبسبباتينها،ا والريبباض وكنوزهببا... رببباط يببوم

واحد!!. 
فل تأسف يا أخي على وظيفة تركببت بهبا راتببا  قببدره
أربعببة آلف أو خمسببة آلف درهببم،ا واللببه ل تسبباوي
لحظة واحدة في سبيل الله... ل والله،ا ومببا الوظيفببة؟
الوظيفة: أنك تخببدم عنببد فلن وفلن شببهرا  كببامل  ل
تجرؤ أن تتكلم كلمة حببق ل ترضببي صبباحب الشببركة أو
صاحب السلطان أو صاحب الدارة،ا ل تجرؤ أن تخالفه،ا
كل شهر يعطيك في آخره أربعة أو خمسة آلف درهببم
وهنببا (لغببدوة -أي ذهبباب فببي الصببباح إلببى الجهبباد- أو
روحة -ذهاب في المساء- إلببى الجهبباد خيببر مببن الببدنيا

) [قطعببة مببن الحببديث رواه البخبباري4ومببا عليهببا)(
ومسلم وغيرهما]. مساكين الناس... والله مببا محببروم
أكثر ممن حرم نعمة الجهاد،ا والله وما من مصيبة تحببل
على مسلم أعظم على قلبه من أن يحرم اليمببان،ا ثببم

بعد اليمان; أن يحرم نعمة تذوق حلوة الجهاد.
رى ما من مصيبة تحل على قلب إنسان أعظم من أن ي
عرضه ينتهببك ول يببدافع عنببه،ا أو مبباله وأرضببه أو دينببه
يداس ويهان ول يتمعر وجهببه غضبببا  للببه عزوجببل،ا مببا

في مصيبة أكثر من هذه المصيبة..
ليس من مات فاستراح بميت        إنمببا  الميببت  ميببت

الحياء
وأعببراض المسببلمات كلهببا عرضببنا; كببل المسببلمات
أعراضهن عرض واحببد،ا لن المسببلمات كلهببن أخواتببك
وأمهاتك وبناتببك; إن كببانت أكبببر منببك فهببي أمببك وإن
كانت أصغر منببك فهببي ابنتببك،ا وإن كببانت فببي عمببرك

)5فهبببي أختبببك (والمسبببلمون تتكافبببأ دمببباؤهم).(
[المسلمون تتكافئ دماؤهم ... حببديث حسببن رواه أبببو

)].9712داوود،ا انظر صحيح الجامع الصغير رقم (
وعببرض الفلسببطينية ليببس أقببل مببن عببرض اليمنيببة،ا
وعرض السببعودية ليببس أشببرف مببن عببرض الفغانيببة،ا

كلها أعراض مسلمات. وكما يقول بن المبارك:



كيببف القببرار وكيببف يهببدأ مسببلم     والمسببلمات مببع
العدو  المعتدي

القائلت إذا  خشين   فضيحة      جهد   المقالببة   ليتنببا
لم   نولد

إذا كان الجاهليون يفدون أعراض جيرانهببم بببأرواحهم;
الواحد منهم يموت ول ينتهك عرض جارته وهو جاهلي،ا
ول يطمع في شيء من الخرة; إنما هو الشرف والباء
والرجولة فكيف وأنت تطمع في جنة عرضها السموات

والرض. على أي شيء حريص؟
فالرباط: هببو النتظببار الطويببل للمعركببة،ا وقببد يرابببط
النسان سببنة ول يشببهد معركببة،ا والرببباط ثقيببل علببى
النفببس ومتعببب لهببا -انتظببار منتظببر- سببتة أشببهر مببا
أطلقت طلقببة،ا لكببن هببذا ليببس عبثببا  وليببس هببدرا  ل
يذهب سدى،ا فإنما هو في ميزانك ثقيل يوم القيامة. 

 رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سببواه
)[رواه6مببن المنببازل يصببام نهارهببا ويقببام ليلهببا .(

النسائي والترمببذي وقببال حببديث حسببن غريببب،ا انظببر
الببترغيب والببترهيب للحببافظ المنببذري المجلببد الثبباني

]. كل يببوم بببألف،ا كأنببك تصببوم ألببف يببوم.246صفحة 
عندما تجلس يوم في جاجي،ا في المأسدة تفطر علببى
قيماق (قشطة) وعلى مربا وتتغببدى علببى الرز وعلببى
غيببره وتتعشببى علببى فببول،ا ل تصببوم; تلعببب أو تمببرح
وتمزح وتلعب رياضة مببا إلبى ذلببك وتطلببق نببار،ا أجببرك
أعظم من أجرك لو جلست في مكة أو جدة أو عمان أو
دمشق أو غير ذلك  (أفضل من صيام ألببف يببوم وقيببام

ألف ليلة) أي نعمة أعظم من هذا؟
فيا  بائعا   هذا  ببخس  معجببل        كأنببك ل تببدري ول

أنت تعلم 
فإن كنت ل تببدري فتلببك مصببيبة       وإن  كنببت تببدري

فالمصيبة أعظم 
وأما القتال  فقيام ساعة -سبباعة واحببدة- فببي الصببف

)[رواه الحاكم بمثله7للقتال خير من قيام ستين سنة (
وقببال صببحيح علببى شببرط البخبباري،ا انظببر الببترغيب

]. وإذا مببت وأنببت258والترهيب المجلد الثاني صببفحة 
مرابط ل يختببم علببى عملببك،ا ول تعببذب فببي القبببر ول

تسئل. 



فبببي الحبببديث الصبببحيح (أن الطائفبببة الولبببى مبببن
المهاجرين يقفببون علببى ببباب الجنببة،ا فيسببألهم خزنببة
الجنة هل حوسبتم؟ هل حوسبببتم فببي الموقببف وفببي
الميببزان؟ مررتببم علببى الصببراط; عرفتببم حسببناتكم
وسيئاتكم؟ فيقولون: علببى أي شببيء نحاسببب؟ -يوجببد
شيء نتحاسب فيه- حملنا سيوفنا على عواتقنا وقاتلنا
حتى لقينا الله عزوجل. يوجد بعد هذا شيء بقببي منببا.
يوجد حساب علينا،ا قال: فيدخلون الجنة ويقيلون فيها

) [رواه الطبببراني8أربعين سنة قبل أن يأتي النباس).(
بنحوه وإسناده حسن].

حامل سيفه على عاتقه،ا حامل الكلشببنكوف حيببث مببا
سمع هيعة طار إليها. زوجتك في اليمن أيببن زوجببتي؟
ر. أولدك ل يوجبد يوجد جهاد... حيث الحور العين تنتظ
أولد جنة حيث الحببور،ا وظيفتببك،ا أرضببك،ا بلببدك مبباذا؟

هناك جنة المهم أنا أبحث عن الجنة.
سئل رسول الله ص هل يفتن الشهيد في قبره؟ قال:

)[صبحيح9(كفبى ببارقبة السبيوف فبوق رأسبه فتنبة)(
]. ثببم بعببد المدفعيببة يوجببد4483الجامع الصببغير رقببم 

سؤال وجواب منكر ونكير؟! يكفي!. 
كل قذيفة كأنهببا سبؤال مببن منكببر ونكيبر،ا كبل قذيفبة
هاون فوق رأسه. مرزبات الحديببد هببذه الببتي يضببربون
بها منكر ونكير -الملئكة- مرزبات الحديد،ا هذه سيتبعها
في الدنيا،ا طن كامل يلقون فوق رأسه القذيفة،ا وهببل

بعد هذه القذائف فوق الرؤوس مرزبات حديد؟.
 نعم: صببدقوا يببا إخببوة -فببي بعببض المعببارك- فعل  إن
أحببدنا ل يسببتطيع أن يقضببي حبباجته... السببماء ترمببي
بشواظ من النار. حيثما تحركت تلحقببك الحمببم،ا نقبباط
المراقبة فوق هذه الجبال،ا والطيران نازل والراجمببات

Bومببدفعيات الميببدان و (  .M  . ) (بببي إم  ل ويببك14 
وشصت ويك) ما إلى ذلك نازلة فيك. 

الدنيا كلها والجبال تهتزلله من تحببت أقببدامنا -الجبببال
العالية- ترون هذه الجبال العالية المكسوة بالثلج؟ هذه
تهتز،ا هدير ليل  نهارا .ليل نهبار صبدى القبذائف يبتردد
بيببن أوديتهببا وشببعابها،ا هببدير القببذائف (كفببى ببارقببة

)[قال الحافظ المنببذري:01السيوف فوق رأسه فتنة)(
رواه الطبببراني فببي الكبببير بإسببنادين روات أحببدهما



ثقات،ا انظر الترغيب والترهيب المجلد الثاني صببفحة (
244.[(

وكل ميت يختببم علببى عملببه إل الببذي يمببوت مرابطببا ،ا
يبقى عمله ينمببو إلببى يببوم القيامببة. اللهببم أمتنببا فببي

الرباط والشهادة في سبيل الله.
علمة الخذلن: 

ل خسارة أكبر من خسارة أولئببك الببذين يصببلون النهببر
عطشى ويرجعون عطشى،ا وهذه علمة عدم التوفيببق،ا

وعلمة الخذلن من الله عزوجل. 
من علمات عدم التوفيق والخذلن أن يسلط الله عليك
واحدا  من المرجفيببن -جهل - قببد يكببون مخلصببا  لكنببه
جاهل أو غبي،ا وقببد يكببون غيببر مخلببص فيكببون حاقببدا

على دين الله أو على هذا الجهاد.
من علمات الخذلن; أن يجمعك الله عزوجل مببع واحببد
من هؤلء،ا وبعد محبباولت سببنوات متواصببلة سببنتين أو
ثلث -ثلث سنوات وأنت تحاول حتى وصلت إلببى أرض
الخير إلى أرض الثواب،ا إلى أرض الجببر- ثلث سببنوات
فيلتقي بك ثلث ساعات،ا ينهي كل شببيء فببي عقلببك،ا
ويهد عزيمتك،ا ويغير إرادتببك،ا وتتنكببر لنفسببك،ا وترجببع
إلى بلدك. هذه علمة الخذلن من الله عزوجل،ا وعلمة
عببدم التوفيببق مببن اللببه وعلمببة عببدم الرضببا مببن رب

العالمين. 
والله ل يوجد مصيبة أكبر من مصببيبة هببذا الببذي وصببل
النهببر ورجببع عطشببان،ا رجببع دون أن يببذوق،ا دون أن
يؤجر،ا دون أن يرابط،ا دون أن يطلق سهما  واحدا  في
سبيل الله،ا طلقة واحببدة فببي سبببيل اللببه مببا أطلقهببا
ومن رمى بسهم في سبيل الله بلغ أو لم يبلغ كان لببه

].6308) [صحيح الجامع الصببغير رقببم11عدل محررة (
كل طلقة كأنك أعتقت عبدا ،ا في الرباط،ا في العببداد،ا
في الجهاد كل طلقة بإعتاق عبببد،ا فببأي مصببيبة أعظببم
من أن تحرم الجر؟ وكببانوا يقولببون للببذي يمببوت ابنببه

وللذي تفوته الجماعة هذا الكلم:
ليس العزاء لمببن فببارق الحببباب      إنمببا العببزاء لمببن

حرم الثواب
يقببول ميمببون بببن مهببران: لقببد فبباتتني صببلة العصببر
فوقفت ليعزيني الناس -فبباتتني صببلة العصببر جماعببة
وقفت ليعزيني الناس- فما عزانببي إل واحببد أو اثنببان;



لن مصيبة الدنيا على الناس أعظم من مصببيبة الببدين،ا
قال: ولو مات ابني لعزاني اللوف،ا لمبباذا؟ لن مصببيبة

الدنيا على الناس أعظم من مصيبة الدين.
وكان عمببر رضببي اللببه عنببه يقببول إذا أصببابته مصببيبة:
الحمد الله إن لم تكن أعظم،ا الحمد لله إن لم تكن فببي
ديننا،ا الحمد لله أن ثبت الجر  فاشكروا الله على هببذه

النعمة،ا إنكم لن تحصوا ثناء عليه.
 (اعملوا آل داوود شكرا)

)31(سبأ: 
وإذا فتح الله لك بابا  مببن النعمببة فافتببح لببه بابببا  مببن

العبادة،ا لن العبادة تحفظ النعم.
إذا كنت في نعمة فارعها      فإن المعاصي تزيل النعم
واسببألوا اللببه الثبببات،ا اسببألوا اللببه الثبببات علببى هببذا
الطريببق،ا فمببا مببن طريببق دلكببم اللببه عليببه أفضببل ول
أعظم ول خير من هذا الطريق الذي أنتم فيه،ا أنببا أكبباد
أقسم -ول أقسم- أن أكثر بقعة فيها من صفوة البشر
هي هذه البقعة التي فتحها الله للببه   -سبباحة- للجهبباد
في سبيله،ا وللتجارة ابتغاء مرضبباته. وأكبباد أقسببم -ول
أقسم- على أنه: إن كان لله أوليبباء فببي الرض فخيببرة

أوليائه فوق أرض الجهاد.
)21قال: (من عببادى لببي وليببا  فقببد بببارزته بببالحرب)(

[قطعة من حديث رواه البخبباري]. مببن عببادى لببي وليببا
فكيف بمن يعببادي أوليبباء اللببه؟ مببا حببال هببؤلء اللهببم
أعذنا،ا اللهببم أعببذنا،ا اللهببم احمنببا،ا اللهببم ثبتنببا،ا عونببك
اللهم،ا اللهم اعصمنا. كيف بمن ينصببب نفسببه موظفببا
للتشببكيك فببي هببذا الجهبباد المبببارك العظيببم؟ مببا مببن

مصيبة أعظم من هذه المصيبة.
يا إخوان والله عزوجل جمع بين الكفر وبين الصببد عببن
سبيل الله،ا وكلمة في سبيل الله إذا أطلقت فالمتبببادر

منها الجهاد قال:
(إن الذين كفروا ويصببدون عببن سبببيل اللببه والمسببجد

الحرام)
)52(الحج: 

(الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم) 
)1(محمد: 



والناس في عهد رسول الله ص،ا كانوا يأتون ليحملهم،ا
فإذا قال: (ل أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض

من الدمع حزنا  أل يجدوا ما ينفقون).
(ليس على الضعفاء ول على المرضبى ول علببى البدين
ل يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا للببه ورسببوله،ا مببا
على المحسنين من سبيل،ا والله غفور رحيببم ول علببى
الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت ل اجد ما أحملكم عليه
تولببوا وأعينهببم تفيببض مببن الببدمع حزنببا ال يجببدوا مببا
ينفقببون. إنمببا السبببيل علببى الببذين يسببتأذنونك وهببم

أغنياء،ا رضوا بأن يكونوا مع الخوالف)
)39-19(التوبة: 

مع النساء والولد.. أليس عيبا ،ا (رضوا بأن يكونوا مببع
الخوالف) مع الولد الصغار.

كتببب القتببل والقتببال علينببا       وعلببى الغانيببات جببر
الذيول

هذه وظيفتك تلمع قبتك وتلبس جاكيتك وتلمع حببذاءك
وتركببب سببيارتك،ا وتطلببع كببل يببوم تشببم الهببواء هببذه

وظيفتك مثلك مثل النساء؟
(رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع علي قلوبهم وهم

ل يعلمون)
)39(التوبة: 

والية الثانية:
(وطبع على قلوبهم فهم ل يفقهون)

)78(التوبة: 
(وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهببدوا مببع رسببوله
استأذنك أولوا الطول وقببالوا ذرنببا نكببن مببع القاعببدين
رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهببم

ل يفقهون)
) 78-68(التوبة: 

أولوا الطول منهم -أصحاب الغنى منهببم-،ا أعببوذ بببالله;
طبع على قلوبهم،ا ترك الجهاد يؤدي إلببى الطبببع علببى

القلوب. 
مالك يا أخبي...؟ يقببول: أنبا مبدير شبركة،ا كيبف أتبرك
الشركة وأروح أين؟ أقعد مع الولد الصغار فببي صببدى
أو في الجبال مع الفغان؟! واحد يدخن،ا واحببد ينسببور،ا
وهم غيببر فبباهمين السببنة،ا أنببا الببذي أفهببم كببل شببيء

الحمد لله الله يبارك في عمرك بارك الله فيك!!. 



هو نسي على أنببه تببرك فريضببة مببن الفرائببض،ا وتببرك
الفريضة هذه بالذات قارنها الله بالطبع على القلوب.

أهل الثغور أفقه الناس:
ولذلك واحد مطبوع على قلبه والله عزوجببل يقببول: ل
يفقه ول يعلم،ا تببذهب وتقببدم رأيببه فببي الجهبباد،ا وهببو

تارك للجهاد على الناس الذين في أرض المعركة.
 الله عزوجل قال: ل يعلبم ول يفقبه كيبف تسبأله عبن
الجهاد؟ وإذا رأى فتوى تحث على الجهاد نصببب نفسببه
مفتيا  من أجل أن يدحض هذه الفتببوى. يببأتي مببن هنببا
بدليل ومن هنا بدليل ومببن هنببا بببدليل ومببا إلببى ذلببك،ا
يقول: هذا هو العلم،ا هذا فلن ليس عالمببا  وفلن كببذا
وفلن كببذا هنببا العلببم،ا ولببذلك كببانوا إذا حصببلت لهببم
مشكلة فقهية في بغداد في دمشق،ا العلماء مجتمعببون
يقولون: أرسلوها إلى أهل الثغور،ا لماذا أهل الثغور ما
لهم؟ لنهم أقرب إلى الله فيوفقهم الله للجابببة. الن
أهببل الثغببور يرسببلون إلببى أهببل الببدثور والقصببور،ا
يسألونهم وهم في القصور عن الجهاد في سبيل الله،ا
انقلبت الية ما هذا؟ ابن تيمية رحمه الله يقول: وأمور
الجهاد إنما يطلب فيها برأي أهل الدين الصحيح الببذين

هم على علم بما عليه أهل الدنيا.
يعني يؤخببذ بببرأي العبالم الصببادق البذي يعبرف طبيعببة
المعركة وحاجاتها،ا ول يؤخذ برأي الببذين ينظببرون فببي
ظبباهر النصببوص -حببافظ مجموعببة مببن الحبباديث- ول
برأي أهل الدين الصببحيح الببذين ليسببوا علببى علببم بمببا

عليه أهل الدنيا.
ل بد أن تسببأل عالمببا  صبادقا  وفببي أرض الجهبباد عببن
حكم الجهاد،ا لن العالم البعيد ل يعرف طبيعة المعركببة
-ل يعرف- تأتي تقول له: وأنت فببي عمببان; تقببول لببه:
رض عيبن أم فبرض كفايبة؟ يقبول لبك: هبل الجهباد ف
فرض كفاية لماذا فرض كفاية؟ لن الجهاد ليس بحاجة
إلى رجال. يقول: أنا سبمعت مبن سبياف سبنة الواحببد
وثمانين -الخ ل زال يحلم بعده- سببنة الواحببد وثمببانين
سمع من سياف قبببل سببت سببنين فببي الحببج،ا موقببف
الحج في منى،ا كلف خاطره وجلس استمع إلى سببياف
ربع ساعة -على أننا بحاجة إلى مال ولسنا بحاجببة إلببى

رجال-.



طيب الدنيا كلها تنقلب يا أخببي،ا بيببن يببوم وليلببة تغيببر
وجه الرض -في ست سنوات- تعال أنت اسألنا،ا اسببأل
الناس الذين في أرض المعركة،ا ومسببتجدات فببي أرض
المعركة تستجد كل ساعة،ا هببذا الخ الببذي أفتبباك وهببو
مفت كبير -مفتن- نرجو اللببه عزوجببل أن ل تكببون مببن
الفتنة فيقول لك: هذا وعشر سنوات قد مضببت عليببه،ا
وإجازته في العطلة ثلثببة أشببهر أو أربببع يقضببيها فبي
تركيا أو في مصر أو في سويسرا أو فببي أوروبببا،ا ومببا
ترك في أمريكا ول بريطانيا ول في السعودية ول فببي
الكويت ول في أبو ظبي ول في أبو غزال مببؤتمرا  ول
ندوة إل وحضرها،ا ولم يشر ف ولببو مببرة واحببدة ليببرى
الجهبباد بنفسببه!! كيببف تتجببرأ علببى الفتببوى يببا أخببي؟
لنفببرض أنببك أعلببم علمبباء الرض،ا كيببف تتجببرأ علببى

الفتوى وأنت في هذه الحالة؟!!
والحمد لله; نرجو الله أن يتقبل،ا هذا هو العببام السببابع
في الجهبباد،ا وأنببا أخببالط صببغيرهم وكبببيرهم،ا قائببدهم
وجنديهم،ا قببادتهم فببي الببداخل،ا قببادتهم فببي الخببارج;
كثير منهم التقيت بهم وجلسببت معهببم ومببا إلببى ذلببك
وكل يوم يأتينا من الداخل -أو دائما  يأتينا مببن الببداخل
من إخواننا أو مببن دخولنببا نحببن- تقببارير عببن الببداخل،ا
وكل يوم يتبدى لنا صفحة جديدة فببي المعركببة،ا فببأنت
تتجرأ على هذا الجهبباد،ا يببا أخببي،ا أنببت مببا رأيببت يتيمببا
واحبببدا  ول جريحبببا  واحبببدا  ول زرت الحبببدود مثبببل

نيكسون،ا نيكسون زار الحدود وكارتر!!. 
الصببببليبيون المبشببببرون،ا المبشببببرات المريكيببببات،ا
السويسريات،ا الفرنسيات تجدهن منتشرات في داخببل
أعماق أفغانستان،ا وإذا سببألت تقببول لببه: يببا أخببي أنببا
رأيت فرنسية يقول لببك: هببذه مبشببرة!! لمبباذا ل تكببن
مبشببرا  أنببت فببي دينببك؟ هببي مبشببرة للكفببر منصببرة
ورضيت وهي بنت أن تتكبد هذه المشاق وتتجببرع هببذه
الغصص،ا حضرتك وسعادتك وسماحتك ماذا تجرعت في

سبيل الله إل البيبسي كول؟!!
نعم تقول: أليس عيبا ؟ يأتي الواحد إذا وصل بيشبباور،ا
تقببول لببه: هنالببك اثنتببان وعشببرون منظمببة صببليبية
تشتغل في داخببل أفغانسببتان تعببال معببي لننظببر فببي
أسببواق بيشبباور،ا لنببرى أن المريكببان أكببثر مببن كببل
المسلمين القادمين من العالم السلمي... يقول لببك:



)  ولماذا أنت ل تكون مسلم تحضر من أجلCIAهؤلء (
)!!.CIAنصرة السلم؟!.. (

عباد الشياطين جاءوا بمخططاتهم ومكائدهم ليسرقوا
ثمبار هبذا الجهباد; لمباذا ل تكبون أنبت مبن حمباة هبذا
الجهاد المبارك لماذا؟ عندما تقول له: المريكان كثروا
في بيشبباور وفببي إسببلم آببباد،ا والطببائرة ل تنببزل ول
تطلع إل وفيها أمريكان يقول لك: ما قلنببا لببك إن هببذا

م الخK.G.B) وال- (CIAعبببارة عببن لعبببة بيببن ( .) يفه
الكريم!! فوق أنه جالس فببي بيتببه وصببار بطنببه نصببف
متر قدامه من أكل الببرز... جيببوبه منتفخببة ل يفكببر إل
في الزيادة السنوية... وفي الراتب وفي الدرجة وفببي
السيارة وفي الثلجببة وفببي الغسببالة وفببي الببدرابزين
وفببي بلط الببدار وفببي حديقببة الببدار وفببي الجببرس
الكهربائي وما إلى ذلك،ا هذا تفكيره وهذا شببغله وهببذا

عمله!!. 
فوق هذا كله; يقعد الخ الكريببم يحلببل تحليل  سياسببيا
فهمان -اللببه يحفظببه مببن العيببن- قببال لببك هببذه لعبببة

.)K.G.B)  يعني المخابرات الميركية و (CIAالمريكان (
يعنببي المخببابرات الروسببية؟ هببي عبببارة عببن عمليببات
مصالح ومقايضات وما إلببى ذلببك،ا وإذا كببان فلسببطينيا
يقول لك: هي للتغطية على قضية فلسطين...! نعببم و

والله....!!
(إنها ل تعمى البصار ولكببن تعمببى القلببوب الببتي فببي

الصدور).
)64(الحج: 

الصفات التي يحتاج إليها المجاهد:
يا أيها الخوة: الجهاد يحتاج إلى صفات،ا منها: العزيمببة
الصببادقة الببتي ل تنظببر إلببى انتقبباد النبباس ولببومهم
وعتبهببم،ا ومنهببا حببب المببؤمنين والببذل لهببم،ا ومنهببا

الغلظة والشدة على الكافرين،ا ومنها حمل السلح.
(يا ايها الذين آمنوا مببن يرتببد منكببم عببن دينببه فسببوف
يأتي الله بقببوم يحبهببم ويحبببونه أذلببة علببى المببؤمنين
أعببزة علببى الكببافرين يجاهببدون فببي سبببيل اللببه ول

يخافون لومة لئم)
)45(المائدة: 

واللوم من من ...؟ الحبة ومن الصدقاء ومببن الهببل،ا
من الذين حولك من الناس الطيبين (ول يخافون لومببة



لئم) وهذا ليس منك (ذلك فضل الله يببؤتيه مببن يشبباء
والله واسع عليببم) ولببذلك أنببا دائمببا  أقببول لهببم: ضببع
رجلك على البنزين واجعل السرعة مائببة وخمسببين ول
تنظر هكذا وهكذا،ا ول يهمك (ول يخافون لومة لئم). 

مراقبة الجهزة العالمية:
فلذلك أنتم غرباء وأكاد أقسم لكم -ولببو أقسببمت لكببم
كنت صادقا - إن أعداء الله في الرض كلها،ا ل يرهبون
منطقة أكثر من منطقة أفغانستان،ا وإن أعداء الله في
الرض كلها ل يرهبون جنسأ أكثر من الجنس الفغاني،ا
وإن أعداء الله في الرض كلهببا ل يرهبببون أناسببا  الن
مثببل الفغببان أو أكببثر الببذين وفببدوا مببن بلد بعيببدة
ليشتركوا في الجهاد مع الفغان،ا لو أقسمت لكببم لمببا

كنت حانثا . 
أنتم تظنون أنكم جالسون هنا والناس غببافلون عنكببم;
هنالك أجهزة عالمية الن تخطببط،ا كيببف القضبباء علببى
الجهاد؟ وكيف نفرق هؤلء الشباب من أرض المعركة؟
هنالك أجهزة تفكر ليل نهار،ا كيف نشوه الجهاد وأهله؟
وكيف يمكن أن ننف ر الشباب الذين أقبلبوا علبى اللبه

إلى هذا الجهاد من التمسك بهذه الفريضة؟ 
ولببذلك فببي البدايببة كببان المريكببان مرتبباحين،ا كببانوا
مسرورين; أن روسيا قد انزلقت في داخل أفغانستان،ا
وأن هببذا الجببرح سببتنزف منببه دمبباء روسببيا،ا كمببا قببال
غورباشوف أخيبرا : أعبترف أن أفغانسبتان هبو جرحنبا
الدامي. وكما قال ميببتران قبببل فببترة: إن أفغانسببتان

سرطان في جسد روسيا سيأكلها.
 ففرنسا... بريطانيا... أمريكا مسرورة; لنها سببتحطم
الشعب الفغاني،ا وهو أصلب شببعب مسببلم علببى وجببه
الرض،ا وأكبببثر شبببعب يتحمبببل التقشبببف والجفببباف،ا
ويسببتطيع أن يصبببر أكببثر مببن غيببره ومعببروف بشببدته
وبصلبته في الحروب،ا وتحطببم روسببيا فببي آن واحببد،ا
لكنها وجدت على أن الجهاد قببد بببدأ يببؤثر علببى العببالم

السلمي كله.
والجهاد نار ونببور،ا نببار يحببرق الظببالمين،ا ونببور يضببيء
ر،ا وببدأت النبار قلوب المؤمنين،ا ولذلك بدأ النبور ينتش
تقترب من بيوتهم فصاحوا: كل يببوم يسببقط طائرتببان
لروسببيا،ا كببل يببوم يببدمر لهببا حببوالي عشببر دبابببات أو
آليات،ا ويقتل حببوالي خمسببون; يقتببل ويحببرق ويجببرح



ويؤسر خمسون من الروس ومن الفغببان،ا هببذا شببيء
طيببب بالضببافة إلببى أنهببا تنفببق يوميببا  حببوالي سببت
وثلثين مليون دولر هذا شببيء ممتبباز لمريكببا،ا وحببتى

تبقى روسيا فقيرة. 
روسيا الن -القمببح المريكببي- ترجببو القببذافي ليببدفع

لمريكا ثمن القمح المريكي. 
نعببم الن القببذافي يببدفع لمريكببا ثمببن القمببح ويأخببذ
السببلح مببن روسببيا،ا حببتى أمريكببا ترسببل القمببح إلببى

روسيا،ا ما عندهم ثمن القمح،ا ل يوجد خبز. 
فروسيا استنزفت وتريببد أن تخببرج مببن هببذه الورطببة،ا
لكن أمريكا وجدت على أن الجهاد هذا بنى التوكل فببي
قلوب المؤمنين،ا أعاد الحياة للمة المسلمة،ا أعاد الثقة
بالله عزوجل والذي زاد رعبها نفيركببم أنتببم إلببى أرض
الجهاد،ا والذي زاد في رعبهببا أكببثر; أن الشببعوب الببتي
ظنت أنها أغرقتها بببالترف والمتبباع والمببوال،ا انتفببض

منها قسم كبير وجاءوا إلى أرض القتال والنزال.
حملة التشكيك:

هي ظنت أن الشباب في الجزيرة وفي السعودية وفي
) [اسببم أكلببة31غيرها قضينا عليه،ا يبحث عن الكبسببة(

مشهور في السعودية].،ا يبحث عن البنت،ا ويبحببث عببن
السيارة،ا خلصنا عليببه قضببينا عليببه،ا وإذا بهببذا الشببباب
يسبق غيره إلى أرض المعركببة،ا بببدأت تعيببد حسبباباتها،ا

كل المخططات فشلت!!. 
يقولببون: فتحنببا لهببم بببانكوك،ا لمبباذا مببا ذهبببوا إلببى
بانكوك؟ نعم: بانكوك المريكان الذين فتحوها،ا الجيببش
المريكي حول بانكوك إلى مركببز الخطيئببة فببي الرض
-مركز الفاحشة- لما كان فببي فيتنببام بسبببب فاحشببته
بهببؤلء البنببات،ا تحببولن إلببى مببا تحببولن إليببه; فهببم
مجرمون،ا مصاصو الدماء فببتركوا الفسبباد فببي بببانكوك
وفي مانيل وفي غيرها،ا وفتحوا الطريق لها وكبل يبوم
نصف الجرائد إحجببز إحجببز فببي رحلببة بببانكوك -دعايببة-
وكل يوم يأتي في الطائرة اثنببان ميتببان -مببن بببانكوك

معدل- اثنين كل يوم..
لماذا ل يذهبون؟ لمبباذا ل يببذهبون هنبباك؟ كيببف تركببوا
دنياهم؟... تركوا المتاع... تركوا زهرة الدنيا ونعومتها،ا
تركببوا زينببة الببدنيا وأموالهببا وجبباءوا يعيشببون علببى
الجفاف في رؤوس الجبال... معنى ذلك: هنالببك غلببط



في التخطيط،ا راجعوا الحسابات ل بد أن نشككهم بهذا
الجهاد،ا كل يوم على التلفيزيون المريكي وأنببا هنبباك،ا
يقولون: المعونببات المريكيببة سببنويا  للجهبباد سببتمائة

مليون دولر. 
صبباروخ اسببتنجر يسببقط الطببائرات،ا صببار الجهبباد هببو
استنجر،ا ثم يأتون ويصورون في أرض المعركببة يببأتون
بمجموعببة مببن الحشاشببين،ا يببأكلون الحشببيش وبعببدها
قالوا لهم: إذهبوا واضببربوا وصببوروهم وعرضببوا علببى
التلفيزيببون المريكببي،ا هببذا هببو الجهبباد الفغبباني،ا
مجموعة حشاشين مببن قطبباع الطببرق يحمببون مببزارع

الحشيش.
صاروخ استنجر صحيح هو السلح المريكي الوحيد بيببن
أيدي المجاهدين،ا لكن أمريكا ما قببالت أننببي آخببذ ثمببن
كل صاروخ سبعين ألف دولر،ا هببذه نسببيتها،ا هببذه فببي
الهببامش علببى الصببفحة الثانيببة،ا هببي تقببول: أنهببم
مجموعببة مببن الحشاشببين،ا لببو كببانوا مجموعببة مببن
الحشاشببين لمبباذا ل يقبلببون بعببودة ظبباهر شبباه الببذي
تعرضونه يببا أمريكببا منببذ ثلث سببنوات حببتى يكببون حل
للقضببية؟ لمبباذا ل يرضببون بأنبباس عبباديين؟ لمبباذا ل
يقابلك زعماء الجهاد؟ واحد من زعمبباء الجهبباد -الشببيخ
سياف- يقول للمريكان: نحن نعلم أنكم أعداء الله في
الرض وأعداء البشرية وأخبث الشعوب،ا وأنتم تكرهون
إقامة دولة السلم وسببنقيمها رغببم أنببوفكم. واللببه!!
المسؤول المريكي قال نحن نحببب دولببة السببلم مببن
الخببوف،ا قببال لببه: إن لنببا ربببا  فببي السببماء يعتبببركم
طببواغيت فببي الرض وهببو أقببوى منكببم وأكبببر منكببم

وسنعتمد عليه بإذنه.
)41عقيدته كيف سياف؟ أشببعرية؟ يقببول إن لنببا ربببا (

[قال ذلك للحضببور مازحببا وحازئببا بمببن يشببككون فببي
عقيدة الفغان].

المهببم... هنبباك نبباس يشببيعون عببن الشببيخ سببياف
يقولببون: هببو مببن الشببيعة إسببمه عبببد الرسببول،ا ولمببا
تعرف على السعودية من أجل الفلببوس سببم ى نفسببه
عبد رب الرسول،ا مسكين الشيخ سببياف،ا حببتى الغببرب
يببؤلب عليببه الشببعب الفغبباني يقببول: الشببيخ سببياف

وهابي!!.



المسيرة المباركة

 ل بد أن ينتصر الحق إن وجببد أهل  يتمسببكون بببه إلببى
نهاية الطريق. 

ولكببن بعببد اليببذاء والبلء وبعببد الشببدة واللواء وبعببد
الشهداء والدماء وبعد الجماجم والشلء; نواميس اللببه

ماضية ل تتخلف وسننه ثابتة ل تتغير. 
طريق شائك:

إن الدعوات تبدأ بالمحن ويتجمببع حولهببا النبباس،ا ومببن
خلل الشدة والبلء تتمحص الصفوف وتصفو النفوس،ا
وعلى الطريق يسببقط مببن يسببقط ويرجببع مببن يرجببع
ويثبت من يثبت،ا وهذه الفئة الثابتبة هبي البتي يجعلهبا
الله عزوجل ستارا  لقدره،ا وأداة لنصرة شريعته،ا ويمك

ن لها في الرض.
(وعببد اللببه الببذين آمنببوا منكببم وعملببوا الصببالحات
ليستخلفنهم في الرض كما استخلف الذين من قبلهم
وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضببى لهببم وليبببدلنهم مببن

بعد خوفهم أمنا يعبدونني ليشركون بي شيئا).
)55(النور: 

هذه المسببيرة المباركبة،ا مسببيرة الفخبار،ا مسببيرة أمببة
السببلم الببتي كببانت أفغانسببتان رأس حربتهببا والببتي
برزت فيها الدعوة في أفغانستان; قمببة فببذة أصبببحت
أسوة لكل من أراد أن يسير،ا ومثال  ونموذجا  لكل مببن

يحتذي. 
يدرك كل من عايش أوائل هذه الحركة المباركببة وسببار
مع خطواتها الولى،ا ويدرك معي الستاذ برهان الببدين
رباني; يوم أن كانوا في بيشاور; حيث كببانوا مجموعببة
من الفتية -حول الستاذ- في غرفة منزويببة ليببس لهببا
ساحة ول سببطح،ا يببأتي يوميببا  فببي الظهيببرة يسببألهم
أعندكم شيء؟ وغالبا  يكون الجواب ل،ا فيطوون بقيببة

النهار جائعين. 
يدرك معي الستاذ رباني ويدرك كل مببن عايشببوا هببذه
المسيرة المباركة،ا يوم أن كانوا يببأتون إلببى السببعودية
ليعر فوا بقضيتهم فل يجدون أجرة فندق; بل ينام في
سببرير أحببد الطلب فببي أحببد المنببازل الداخليببة فببي

الجامعة. 



يدرك معي الستاد رباني يوم أن كانوا يبعثون الطلئببع
الولى إلى أفغانستان -دكتور محمد عمر إلى بدخشببان
ومولوي حبيب الرحمن إلى لغمان وأحمد شبباه مسببعود
إلى بنجشير- يوم أن كانوا ينطلقون كببل واحببد بقنبلببة
أو قنبلتين ليس معه سواهما،ا يهجم بهما على معسببكر

كبير لداوود. 
ويدرك معي الستاد رباني وكل من عاشوا تلببك اليببام
التي كان صبرها نورا  لهذا الجهاد على طببول الطريببق
-يدركون- كيببف كببانوا ل يجببدون بندقيببة يحرسببون بهببا
خيببامهم،ا فيحرسببون خيببامهم بالعصببي وبالحجببارة،ا

وتبدلت الرض غير الرض. 
أما الخيام فإنها كخيامهم           وأرى نساء الحي غير

نسائهم
نقلة بعيدة:

فتح الله عليهم وقامت الدنيا تحترمهم،ا وتقف أمببامهم
إجلل  وإكبارا  واحترامببا ،ا يببوم أن قببالوا للببدنيا: نحببن
هنا،ا نحن مسلمون... لن نذل رأسنا إل لببرب العببالمين،ا
لقببد رفعببوا رؤوسببهم فرفعببت بهببم ملييببن الببرؤوس
المسببلمة فببي العببالم. لقببد وقفببوا علببى أقببدامهم
فاشرأبت العنبباق فببي كببل الرض; تحيببي فيهببم هببذه
الببروح وتلتقببط أنفاسببها،ا تتببابع هببذا الجهبباد المبببارك
خطوة خطوة وحركة حركة،ا تنتظر صدور مجلببة الجهبباد
أو البنيببان المرصبوص،ا أو فلمببا  أو غيببر ذلبك. شبريطا
قاله أحببد المجاهببدين أو أحببد الببذين رأوا أرض الجهبباد،ا

أرض النزال والبطال.
أقبل العالم السلمي يلتف حببولهم،ا بببل أقبببل الكببافر
والمسلم يريد أن يخدمهم،ا لم يكن أحببدهم يجببد واحببدا
من  الرسميين في العالم يستقبله فببي مطببار أو فببي

فندق أو في مقابلة في مكتبه. 
والن: قببوى الرض جميعببا  تطلبهببم لببتراهم وتسببمع
منهم كلمات،ا ريجان بنفسه كم حاول -وحاول وحبباول-
حتى استطاع أن يحظى بجلسة معهم،ا بعببد أن رفضببوا
كثيرا  أن يجلسوا مع سيد الرض كمببا ينظببر إليببه أهببل
الجاهلية،ا وتكتببب الصببحف بعببد مقابلببة الوفببد لببه; أول

وفد في الرض يقول في وجه ريجان ل!!. 
الن فتح اللببه عليهببم والنصببر قبباب قوسببين أو أدنببى،ا
وثمار النصر دانية جنيببة،ا وتكببالب العببالم كلببه ليقطببف



هذه الثمار،ا وغاب عنها أهلها الحقيقيببون -يسببتبعدون-
وكل الرض التي وقفت تحييهم. 

الن: شعوبها ل زالت معهم،ا وإن كببانت ساسببتها كلهببا
قد وقفت هائبة خائفة من نظرة زعيم الرض،ا تخشببى

أن تخالف نظراته أو كلماته.
ولكببن; إن الببذي نصببرنا ونحببن ضببعاف ينصببرنا ونحببن

أقوياء -إن شاء الله- إن ربنا رب الرض والسماء.
(وما كان اللببه ليعجببزه مببن شببيء فببي الرض ول فببي

)44السماء إنه كان عليما قديرا) (فاطر: 
أدركوا خطر هذا الجهاد عنببدما وجببدوه مدرسببة يتتلمببذ
عليهببا العببالم السببلمي أجمببع،ا عنببدما وجببدوها قمببة
ومنارة سامقة يسير علبى هببديها المبدلجون مبن أبنباء
المة السلمية جميعا ،ا عندما وجدوا الجهبباد الفغبباني
تحببول مببن قتببال قببوم إلببى جهبباد إسببلمي عببالمي،ا
وأصبحت انعكاساته وصداه يتردد علببى أفببواه الشببعوب
المظلومة; فتنتفض أرمينيا وأذربيجان وبولنببدا والرض
المباركة في سبباحة المسببجد القصببى; خيبببر خيبببر يببا

يهود. دين محمد سوف يعود.
الحقد الدفين على عقيدة الجهاد:

نعم إن هنالك خطورة عالمية مببن هببذا الجهبباد،ا ولببذلك
سلكوا طرقا  شتى ليقتلوا عقيببدة الجهبباد الببتي بببدأت
تنمببو فببي نفببوس أبنبباء المسببلمين. صببواريخ اسببتنجر
أصبحت حديث السببامر للصببحفيين فببي مشببرق الرض
ومغربها،ا حتى كأن هذا الجهاد السلمي المبارك أصبح

) -وهو صراعC.I.Aعبارة عن لعبة أمريكية تسيره أيدي (
المنافسات الدولية والمقايضات المميببة- يصببور رجببل
من الحشاشين من قطاع الطببرق،ا مببن قنببدهار اسببمه
الحاج عبد القدير يأكل الحشيش،ا وبعدها يصورونه وهو

يهجم على إحدى المعسكرات. 
يصورون أن الجهاد الفغبباني عبببارة: عببن عبببد القببدير
وأمثاله; مجموعة من الحشاشين قبباموا يببدافعون عببن
مببزارع الحشببيش الببتي تريببد الشببيوعية أن تجتثهببا

وتمنعها.
الحقد الكامن على الجهاد الذي يجري فببي عببروق هببذا

)- عنببدما تجببد أنI.R.Cالشعب -تجدوه في مستشببفى (
ي المائبة مبن النسباء اللبواتي دخلنبه سبعة وثلثيبن ف

اجتثت أرحامهن حتى ل تنجب أبدا . 



الحقد الكامن والدفين على عقيدة القتببال الببتي بببدأت
تجري في نفوس البطال من أبناء المة،ا تجدها عنببدما
يسبببتقبل الصبببليبيون جريحبببا  علبببى حبببدود قنبببدهار
فيقولبون لبه: أنتبم مجبانين; أنتبم تريبدون أن تقباتلوا
روسيا؟ هذه قطعت رجلك الن; ستعيش طيلببة حياتببك
عالة وطاقة معطلببة -عالببة علببى غيببرك- ل تجببد لقمببة

العيش. 
تجدها في مستشفى هنا في بيشاور،ا حيث قطع ثلثببة
آلف وخمسمائة قدم من أقدام المجاهببدين -بببإعتراف

نشرتهم- حتى ل يعودوا إلى الجهاد. 
نجدها الن: في المؤامرة العالمية; يريببدون أن يحولببوا
أفغانستان إلى أرض منزوعة السلح،ا إلى بلببد كألمانيببا
واليابببان،ا لن الببدول العالميببة عنببدما وجببدت الشببعب

م) ودخل بعببدها4191اللماني دخل في حرب عالمية (
بأقل من خمس وعشرين سنة ربع قرن حربببا  عالميببة
أخرى،ا قالوا: ل طريق لخماد جذوة القتببال المسببتعرة
فببي نفببوس الشببعب اللمبباني إل أن نمزقببه،ا فنقسببم
الشعب اللماني إلببى قسببمين: قسببم لروسببيا وقسببم
لمريكا،ا وكذلك نغرقها بالموال والمشاريع الصببناعية،ا
ونجعلها منطقة منزوعة السلح،ا معزولببة عببن القتببال،ا

وكذلك اليابان.
يريدون أن يغرقوا -كمببا سببولت لهببم شببياطينهم- الن
أفغانسببتان فيمببا لببو نجحببوا،ا ول أظنهببم بببإذن اللببه

ينجحون،ا وسيرد الله كيدهم في نحورهم.
(والله غالب على امره ولكن اكثر الناس ل يعلمون).

)12(يوسف: 
يريدون من صندوق النقد الدولي أن يغرقوا أفغانستان
بببالموال،ا بالمشبباريع الصببناعية،ا بالمشبباريع الزراعيببة
وينزعوا السلح،ا ويبقوها دولة بل وزارة دفبباع،ا لمبباذا؟
لن الشعب الفغاني عانوا منه خلل قرن ونصف -هذه
هي الحرب الرابعة التي يخوضها الشعب الفغاني- ضد

الشعوب الوروبية وينتصر عليها في الحروب الربعة.
الحروب التي خاضها هذا الشعب:

م) أباد الشببعب الفغبباني المسببلم الجيببش2481سنة (
) ألفا ،ا بيببن ج دلببك وبيببن خببورد71البريطاني بكامله (

كابل ولم يتركوا إل واحدا  -دكتور برايدن- حتى يحببدث
للبشرية عما يعانيه أو يلقيه أعداء الله،ا عندما يلقببون



جنببود اللببه ومبباذا كببانت النتيجببة؟ جبباءوا بأسببير عميببل
للنجليز -دوست محمد خان أسير في الهند في دلهبي-
واشترطوا عليه ليمل كوه عببرش كابببل; أن يقتببل ابنببه
وزير أكبر خان -الذي خاض الجهبباد ضببد النجليببز وذبببح
الجيش،ا وذبببح مبباكنتن القائببد البريطبباني بيببده- وقبببل
دوست محمد خان وقتل ابنببه بطريقببة سببرية،ا ل يعلببم

حتى الن أنه مات سما  على يد والده.
م) بعببد أن أبيببد الجيببش البريطبباني فببي0881وسببنة (

خورد كابل -أربعة آلف- جاءوا بأمير أسير مهبباجر فببي
رش أفغانسببتان،ا بخارى عبد الرحمبن خبان وسبلموه ع

ليبقى ألعوبة بأيدي البريطانيين.
م) بعبد أن اخبترق الجيبش السبلمي9191وفي سنة (

الفغبباني الحببدود الهنديببة ووصببل إلببى تببل،ا وخشببي
النجليز أن يصل إلى دلهي مرة أخرى،ا أعلببن تشرشببل
استقلل أفغانستان من لندن،ا وجاءوا برجل ل ديببن لبه
(أمان الله خان) الذي أراد أن يسير بأفغانستان كسيرة

أتاتورك في تركيا.
من يقطف الثمرة:

والن بعد أن تروت وفاضت سهول الهلمند وشواطىء
هببري رود وسببهول قنببدهار بشببللت الببدماء،ا بعببد أن
ارتفعت تلل الشببلء والجمباجم فبي أرض أفغانسبتان
جبببال ،ا يريببدون أن يعببودوا بأفغانسببتان إلببى النقطببة
الولى التي بدأ منها هذا الجهبباد،ا يببوم أن خببرج ظبباهر
شاه من تلك البلد من أفغانستان ذليل  حقيرا  مهينا .
الن ظاهر شاه فببي إيطاليببا يحببرس حراسببة الملببوك،ا
حراسة عليببه أكببثر مببن الحراسببة فببي كابببل،ا يمنببع أي
أفغاني الن أن يدخل إيطاليببا حمايببة للملببك،ا يمنببع أي
إنسان على جوازه تأشيرة باكسببتان أن يببدخل إيطاليببا

حماية للملك.
لماذا يعدونه ويعدون أمثاله؟ أمثال عبد الحكيم طبيبببي
-هذا الرجل- يحدث اثنببان مببن قببادة الفغببان: كنببا فببي
سويسرا راكبين معه في سببيارة فمررنببا علببى مقبببرة
للنصارى نظر إليها وقال للقائدين الفغببانيين أنظببروا
هذه أكاليل الزهور فوق القبور; آه على ميتة بين هببذه
القبببور!! يقولببون لببه: مقبببرة نصببرانية تتصبببب عليهببا
اللعنببات ويشببويها العببذاب الرببباني ل يتوقببف،ا يقببول:



أنظببروا الزهببور والجمببال والربيببع،ا هببذا مببن السببماء
المقترحة لستلم أفغانستان!!.

وكببثير أمثببال هببؤلء العلمببانيين الن يقولببون: دولببة
ائتلفية،ا ما معنببى دولببة ائتلفيببة؟ دولببة يشببترك فيهببا
المجاهدون والشيوعيون،ا مثل دولة يكببون رئيسببها أبببو
جهل ورئيس الوزراء رسول الله ص!! أي دولة هذه؟!..
وزير الصحة فيها أبو بكر الصديق ووزيببر التربيببة فيهببا
أبو لهب!! هكذا الحكومة الئتلفية. الحكومة الئتلفيببة
يعني: حكومة يختلببط فيهبا الكفبر والسببلم،ا يخرجببون

سلطة جديدة اسمها (شيوعي إسلمك).
حكومة حيادية،ا ما معنى حكومة حيادية؟ حكومة حياديببة
معناه: أن يأتي أولئك أمثال عبد الحكيببم طبيبببي الببذي
يتمنى أن يدفن فببي مقببابر النصببارى مببن أجببل أكليببل
الزهور فببوقه; أن يببأتي هببو وأمثبباله يشببكلون الدولببة،ا

أولئك الذين ل غيرة لهم ول رجولة ول وفاء ول دين.
عشببر سببنوات متواصببلة،ا والببدماء تسببفك والجمبباجم
تسقط والعراض تنتهك،ا لم ينبض لهم عرق ولم تسل

لهم دمعه من عين ول قطرة من عرق.
مببن هببؤلء؟ مببا هببي الدولببة المحايببدة؟ أيببن الطببرف
الثالث؟ ليببس هنالببك إل طرفببان كفببر وإسببلم،ا إيمببان
وإلحاد،ا شيوعية ومسلمون،ا ليس هنالببك طببرف ثببالث،ا
حزب الشيطان وحزب الرحمن،ا جنببد اللببه وجنببد لينيببن
وستالين،ا ليس هنالك وسط بين هذين الجنببدين،ا  إنمببا
هما حزبان; إما أولياء الرحمببن وإمببا أوليبباء الشببيطان،ا
ومحايدة وطرف ثالث وغير ذلك كله هراء،ا كله ألعيببب
سياسببية تببزوق ويجعببل لهببا الببديكور فببي كببواليس
السياسببة،ا ووراء الكببواليس السياسببية وفببي الببدهاليز
الدولية،ا وتقدم للشعوب المظلومة التي ل يخطببط لهببا
إل بانتهببباب حقوقهبببا أو سبببفك دمائهبببا أو انتهببباك

أعراضها.
الجهبباد يجببب أن يسببتمر ل محالببة،ا أغلقببت باكسببتان
حدودها،ا فرب العالمين ل يغلق أبببوابه،ا قطعببت الببدول
السلمية مساعداتها وانقبضت يد المسببلمين عببن مببد
هببذا الشببعب المسببلم ليواصببل جهبباده،ا فللببه خزائببن

السموات والرض،ا بيده المقاليد هو الغني



(قل اللهم مالك الملك تببؤتي الملببك مببن تشبباء وتنببزع
الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل مببن تشبباء بيببدك

الخير إنك على كل شيء قدير).
)62(آل عمران: 

(هم الذين يقولون ل تنفقوا على من عند رسببول اللببه
حببتى ينفضببوا وللببه خزائببن السببموات والرض ولكببن

المنافقين ل يفقهون)
)7(المنافقون: 

بيده النصر،ا إليه يرجع المر كله،ا يدبر المببر،ا ل معقببب
لمشيئته،ا ل راد  لمره،ا إليه ترجع المور.

والله غالب على أمره ولكن اكثر الناس ل يعلمون).
)12(يوسف: 

يا قادة الفغان:
يا قادة الفغان اتقوا الله في الببدماء! اتقببوا اللببه فببي
الدموع والشلء،ا أدخلوا واصلوا جهادكم ونحببن معكببم،ا
إن شاء اللببه لببن نخببذلكم،ا نحببن معكببم بببإذن اللببه; لببن
نخذلكم (والمسلم أخ المسلم ل يسببلمه ول يظلمببه ول

) [روايببة البخبباري ومسببلم دون لفببظ (ول1يخببذله)(
يخذله)]. لن نببترككم فببي منتصببف الطريببق بببإذن اللببه
ونرجو الله الثبات،ا ونرجو الله لببو ألقببى النبباس جميعببا

السلح أن ل نلقيه من أيدينا.
يا أيها الخوة:

(ولينصرن الله من ينصره،ا ان الله لقوي عزيز).
)04(الحج: 

(إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم)
)12(يوسف: 

توكلوا على الله،ا وواصلوا مسيرتكم المباركة،ا والنصببر
قيد خطوات.

(والله معكم ولن يتركم أعمالكم)
)53(محمد: 

(اليس الله بكبباف عبببده ويخوفونببك بالببذين مببن  دونببه
ومن يضلل الله فماله من هاد ومن يهد الله فماله مببن
مضل،ا اليس الله بعزيز ذي انتقببام ولئببن سببألتهم مببن
خلق السببموات والرض ليقببولن اللببه قببل أفرأيتببم مببا
تببدعون مببن دون اللببه ان أرادنببي اللببه بضببر هببل هببن
كاشفات ضببره أو أرادنببي برحمببة،ا هببل هببن ممسببكات

رحمته)



)73-63(الزمر: 
ل يمسببكون رحمببة اللببه ول يببردون الضببر مببن اللببه إذا

(قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون).
وأنتم أيها الشباب العرب: طلقوا الببدنيا ثلثببا  وسببيروا
واخترقوا الحدود وإنما هي إحدى الحسنيين،ا إما النصببر
وإمببا الشببهادة بببإذن اللببه. وإخببوانكم فببي الجبهببات
ينتظرونكم،ا أولئك الرابضون في قمم الهندوكوش في
المغاور والكهوف،ا يعدون العدة لمثل هذه اليببام ليببوم

كريهة وسداد ثغر ويعاهدون الله ويبلون.
يببا قببادة الفغببان: بهببذه الببدماء،ا بهببذه الشببلء،ا بهببذه
الرامل،ا بهؤلء اليتام،ا بدم دكتور محمد عمر ومولببوي
حبيب الرحمن ورباني عطيش ومهندس حبيب الرحمن
وغلم محمد نيازي،ا هذه الدماء لم تسفك كلها من أجل
ظاهر شاه،ا ومن أجل إرجاع الملك ظاهر شبباه; قببامت
ضببد ظبباهر شبباه،ا وقببام الفغببان ضببد داوود الفغبباني
وتراقي وحفيظ الله وببببرك الفغببانيين،ا لببم تقببم ضببد
روسيا ليست القضية قضببية روسببيا ول قضببية نجيببب،ا
إنما هي قضببية السببلم أو ل إسببلم. قضببية أن يحكببم
الله أو يحكم الشببيطان،ا قضببية أن تحكببم سببنة رسببول
الله ص أو يحكم رأس المال ومبببادىء مبباركس ولينيببن

وستالين وإنجلز.
يا أيها الخوة: اتقوا الله،ا سببيروا وتوكلببوا عليببه ونحببن

معكم إن شاء الله،ا ونرجو الله أن يثبتنا أجمعين. 
حتى ل تكرر المأساة:

نحن كشعب... أنا مببن الشببعب الفلسببطيني،ا واللببه مببا
ضبباعت قضببية فلسببطين إل عنببدما سببلمناها للببدول
العربيبببة،ا فإيببباكم أن تسبببلموها لباكسبببتان أو لغيبببر
باكستان،ا أنتم ممثلوا القضية،ا أنتم أبناؤها أنتببم الببذين

قدمتم التضحيات.
م) أطببول6391وكما تفضل الستاد رباني فببي سببنة (

إضببراب فببي التاريببخ أوقفتببه الببدول العربيببة وخببدعت
الشعب الفلسطيني.

م) طلببب اليهببود مببن8491عنببدما هببزم اليهببود سببنة (
الببدول الغربيببة أن تضببغط علببى الببدول العربيببة حببتى
تضغط على الشعب الفلسطيني ويقبل الهدنببة،ا وخببدع
الشببعب الفلسببطيني وقبببل الهدنببة،ا لتنهببال بببواخر
السلح على إسرائيل وتعود حملتها وكرتها مرة أخرى.



لم تخرج الدول العربية السبع من فلسطين إل بعببد أن
تأكببدت مببن قيببام الدولببة اليهوديببة فيهببا،ا كببان قائببد
الجيببوش العربيببة السبببعة فببي فلسببطين جلببوب باشببا
النجليببزي،ا وكببان أمببامه عقبببة كبببيرة أبنبباء الحركببة
السببلمية الببذين جبباءوا مببن مصببر ومببن سببوريا ومببن
العراق ومببن الردن،ا وتببآمرت عليهببم الببدول وأحبباطت
بهم دبابات العرب وخي رتهم بين معركة يقتلون فيهببا
أو يستسببلمون،ا لينقلببوا مببن أرض الشببرف إلببى وراء

السجون في غياهب الظلمات.
وكل مرة تريد إسرائيل أن تتقدم،ا ل بد أن توكل للدول
العربيببة أن يضببربوا أبنبباء الحركببات السببلمية فببي

المنطقة المجاورة.
م) ضربت الحركة السلمية في مصر علببى5591سنة (

يد عبد الناصر،ا لتتقدم إسرائيل بعدها بعدة أشهر. 
م) علق سيد قطب وإخوانه علببى العببواد6691وسنة (

باسم الخيانة،ا لتتقدم إسرائيل بعد ذلك بتسعة أشهر. 
والن: في كل مرة يريببدون أن يتوسببعوا،ا أو يببوق عببوا
سلما  أو ينتقلوا وثبة جديدة،ا ل بببد أن تنتقببل التقببارير
ليدي الدوائر السياسية المحيطببة بإسببرائيل مببن بنببي
يعرب; أن في جيوشكم أناس متطرفببون،ا مبن أصبحاب
اللحى،ا من هؤلء المتزمتين،ا نظفببوا الجيببوش،ا نظفببوا
الخارجيببة،ا نظفببوا العلم،ا نظفببوا التربيببة،ا نظفببوا
الجامعات من هؤلء المتطهرين من هؤلء المتزمتين!!
أنتببم يببا أبنبباء أفغانسببتان: إيبباكم أن تسببلموا قضببيتكم
للدول،ا فالدول تخضببع للضببغوط وأنتببم أحببرار إن شبباء
الله من كل القيود والضببغوط،ا لببو تنكببرت الرض كلهببا
فببرب العببزة يرعبباكم ويحفظكببم ويكلكببم وينصببركم،ا
سيروا على بركة الله،ا والله معكم ونحببن مببن ورائكببم،ا

وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
من يحكم أفغانستان؟

يا من رضيتم باللهلله ربا وبالسلم دينببا وبمحمببد نبيببا
ورسول،ا اعلموا أن الله قد أنزل في محكم التنزيل بعد

أعوذ باللهلله من الشيطان الرجيم:
(ألم تر كيف ضرب الله مثل كلمة طيبببة كشببجرة طيبببة
أصلها ثابت وفرعها في السماء،ا تؤتي أكلها كببل حيببن
بإذن ربها ويضرب الله المثال للناس لعلهببم يتببذكرون



ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الرض
ما لها من قرار،ا يثبت الله الذين آمنببوا بببالقول الثببابت
في الحياة الببدنيا وفببي الخببرة ويضببل اللببه الظببالمين

ويفعل الله ما يشاء)
)72-42(إبراهيم: 

نعم،ا (ويضل الله الظالمين ويفعل اللببه مببا يشبباء) رب
العزة إليه يرجع المر كله،ا بيده المر،ا ما من شببفيع إل
من بعد إذنه،ا أنزل هذا الدين واختببار لنببا خيببر الرسببل،ا
وق دنا البشرية بهذا الدين يببوم أن تمسببكنا بببه،ا واللببه
عزوجل هو الحق ويحب أن ينصر الحق،ا ولكببن يريببد أن
ينتصر هذا الحق بقدرات البشر وطاقبباتهم وجهببودهم،ا
فإذا انتهت السباب البشرية تدخلت يببد الرحمببن لتببدير

القدر من خلل ستار البشر.
وقضية أفغانستان إنما هي تفسير واقعي لهذه اليببات
الكريمة; كلمة طيبة زرعت في الرض الخصبببة الطيبببة
في أفغانستان فأنبتت واسببتوت علببى عودهببا وارتببوت

) [السببماد:1بدماء أبنائها وغذيت بأجسببادهم سببمادا  (
هي المواد التي تبذر في الرض لتقوية الزرع]. فبببدت

أكلها جنية دانية في هذه اليام.
ليست كبقية التجارب:

والمراقببببون مبببن بعيبببد متخوفبببون علبببى مسبببتقبل
أفغانستان،ا أيكون البديل الغربي هببو الطببرح المتوقببع
لفغانستان؟ أو السلم سيسببتلم الحكببم ويقببف فببوق
سدته،ا البعيدون عن أفغانستان متخوفون ونحن معهم،ا
إذ أن التاريخ يطرح تجربتين حديثتين،ا ثم يسرق الحكببم
من أيدي المسلمين بعد أن وصل إلى أيديهم وتمسببكوا

به.
تجربة الجزائر التي يضربونها مثل ،ا مليون شهيد فببوق
ذرى الوراس ل زالت دماؤهم ونجيعهم وميضببا  ونببورا
للجيال التي جاءت إلى الجزائر،ا ثم يخرج علينببا الحكببم
في الجزائر بدولة ديمقراطية شببعبية حببرة ليببس فيهببا

اسم إسلم ول عروبة!!. 
وتجربة عبد الناصر يببوم أن دفببع مببن قبببل المسببلمين
إلببى الحكببم ثببم ذبببح المسببلمين والحركببة السببلمية،ا

وتفرد الشيطان الرجيم يذرع الرض شرقا  وغربا . 
هذان الطرحان معقولن ومقبولن لدى البعيببدين عببن
أرض أفغانستان،ا أما عندنا فهي بعيببدة كببل البعببد عببن



القضببية المطروحببة الن،ا القيببادة الببتي كببانت تمسببك
الزمام في الجزائر لم يكن فيها واحببد يقببول: نريببد أن
نحكم السلم،ا لم يكن في القيادة العليا الببتي طرحببت
في الجزائببر; لببم يكببن واحببد يطببرح الطببرح السببلمي
كقيم ومبادىء،ا حياة وقانون يطبق علببى النبباس وفببي
عالم البشر. الطببرح القببومي كببان مطروحببا  والطببرح
الشببتراكي المعتببدل،ا والطببرح الشببيوعي المتطببرف،ا
وكان أشدهم تطرفا  فيما بعد (بومدين) الذي قال: لم
نصنع البارود مرة أخرى إنها اشتراكية ماركسية،ا علمية

لينينية ل نحيد عنها.
أما الن فببي أفغانسببتان فالقضببية قضببية أخببرى،ا لقببد
انتهببت الشببيوعية فببي داخببل أفغانسببتان،ا ولببم يعببد
بمقببدورها أن تتنفببس التنفببس الطببيعي وهبي تلفببظ
أنفاسها في هذه اليام الخيرة،ا فقطعببا  وفببي نظببرة
البشر لببم يعببد للشببيوعية أي جببذور،ا لقببد اسببتلت مببن
جببذورها مببن أعمبباق الشببعب كلببه،ا الشببيوعية زائلببة ل
محالة بإذن اللببه ول يمكنهببا السببتمرار،ا إنببه عبببث ضببد

طبائع الشياء. 
فطرح الشيوعية في داخل أفغانستان الن مفروغ منه
ول مجال لمناقشته،ا وبقي الطرح الغربي الذي يتخوف
الناس منه أن يكون هو البديل بعد هذه التضحيات التي
فاقت خيال البشر أحيانا ،ا إن الخيببال البشببري لببو أراد
قبل عشر سنوات أن يتصور آمال  عراضببا  تصببل إليهببا
أفغانستان لم يكن بمقدوره أن يصل في الخيال وفببي

بنات الفكار إلى الواقع الذي تعيشه أفغانستان الن.
لهم عذاب في الحياة الدنيا:

ما رأيببت آيببة -مببن سببورة فصببلت- مجسببدة فببي عببالم
الواقع وفي دنيا الناس أكثر منها في هببذه اليببام فببي

الشيوعيين.
(فأذاقهم الله عذاب الخزي في الحيبباة الببدنيا ولعببذاب

الخرة أخزى وهم ل ينصرون). 
)61(فصلت: 

في الثالث عشر من صفر الماضي وقبل عشرين يومببا
تقريبا  جمعني الله عزوجل بقدره وفي قرية من قرى
بنجشير اسمها (بارندي) وعلى مقربة من القرية الببتي
كانت مسقط رأس البطل أحمد شاه مسعود،ا اجتمعببت
مع مجموعة من قادة كابل: محمد أنور،ا صوفي رسول،ا



محب الرحمن،ا أختر محمببد،ا مجموعببة كبببيرة مببن قببادة
كابل وبحضور جمع كبير من المجاهدين في خطم أحببد
الجبببال فببي داخببل بنجشببير،ا قلببت لهببم: حببدثونا عببن
الشببيوعية ومببا هببو واقعهببا الن... وحببول كابببل الببتي
كببانت قبببل عشببر سببنوات يقببف الشببيوعي فيهببا فل
يستطيع مسببلم أن يظهببر نفسببه أنببه يصببلي أو يصببوم
ويتظاهر النبباس بالفطببار خوفببا  مببن أن يعببرف أنهببم
يقومون بفريضة الصيام فببي هببذا الشببهر. قلببت لهببم:
واتقببوا اللببه فيمببا تقولببون،ا إذ نحببن ننقببل للعببالم
السلمي،ا وأنتم مسئولون عن كل كلمة غدا  بين يببدي

الله عزوجل.
وكان عبد الله أنس ورباني يتناوبببان الترجمببة لببي مببن
الفارسببية إلببى العربيببة،ا فتببولى أخببتر محمببد الترجمببة
لكلم هببؤلء القببادة،ا قببال أخببتر محمببد: لقببد كببان

) [الشببيوعيون الببروس]. قبببل سببنوات2الشببيوعيون(
يقولون للشيوعيين المحلييببن: ل يمكنكببم أن تثببب تببوا
أقببدامكم فببي هببذه البلد،ا مسببتقبل هببذه البلد إمببا أن
يكون بأيدينا أو بأيدي هؤلء البسماش -البسماش يعني
الشببرار،ا الببذين يعيشببون فببوق الجبببال،ا ويشببيرون
للمجاهدين-. ومرت السنوات القليلة وجبباءت بمصببداق

ما كان يتوقعه الروس في تلك اليام. 
إن الببروس قببد شببعروا أنهببم قببد خببدعوا مببن الحببزب
الشيوعي الفغاني،ا ويعيشببون آلمببا  حبيسببة وغصصببا
كمينة،ا تجرعوها عبر هببذه المسببيرة المريببرة الببتي لببم
يروا مثلها في حياتهم،ا ورأوا أن السبب الحقيقي لهذا
كله هو خدعة هذا الحببزب الشببيوعي الفغبباني لهببم،ا إذ
صور لهم أن أفغانسببتان طعببم سببائغ وصببيد سببمين ل
يكلفكم شيء إذا تخطت أساطيلكم البرية نهر جيحون،ا

أو قطعت أساطيلكم الجوية نهر جيحون (آمو دريا).
ودارت اليام ومرت السببنون،ا وكببل لحظببة منهببا بسببنة

والخسارة تلو الخسارة،ا والهزيمة تلو الهزيمة. 
م)2891يقول أحمد شاه مسعود: وفي محادثات سنة (

وقببد أشببرت إليببه فببي خطبببة سببابقة; كببان (ميببر داد)
الشيوعي البنجشيري المعروف معنا فببي الهدنببة الببتي
عقدناها،ا وانطلق رئيس اللجنة علبى سببجيته فبي ليلبة
ثالثة بعببد بببدء المفاوضببات يقببول: أنببت ل تعلببم اللم
الببتي نعيشببها،ا إننببا نعيببش حالببة نفسببية عجيبببة وهببذا



الرجل الحمق -وكان قببد مببات (بريجنيببف)- قببد ألقانببا
فببي هببذه المحرقببة،ا ثببم تركنببا كببل همنببا الن فببي
أفغانستان أن نحببل القيببد الببذي وضببعه بريجنيببف فببي

أرجلنا. 
قال أحمد شبباه: وهممببت أن أسببجل هببذا الكلم ولكببن
رأيتها خسة ترتفع عنها أمانة المجببالس،اثببم أشبار إلببى
(مير داد) قال: إن هؤلء (وطن فروش) -يعني: بببائعوا
الوطن- هم الذين ألقونا في هذه المهلكببة،ا وزجببوا بنببا
فبببي هبببذه المحرقبببة،ا وهبببذا الشبببيوعي الفغببباني
البنجشيري (ميببر داد) ابتسببم ابتسببامة الببذليل الحقيببر

المهين. 
قال أختر محمد: لقد آن للببروس الن أن ينفسببوا عببن
أحقبببادهم الكمينبببة الخبيثبببة ضبببد الحبببزب الشبببيوعي
الفغاني،ا وكانوا ينتظرونها منذ سببنوات أن يعلببن أحببد
رؤسائهم عببن قبببوله للنسببحاب،ا وأعلببن غورباتشببوف
في العام الماضي أننا سننسحب من أفغانستان -سواء
قبل الغرب،ا وقعوا معنببا المعاهببدة أم لببم يوقعببوا- لن
غورباتشبببوف أدرك مبببن أعمبباقه أنببه ل يمكنبببه أبببدا
الستمرار في غزو هببذا الشببعب البببي الببذي تحطمببت

على صخرة بطولته كل بطولت الغازين. 
بيع الدواب وخزي الكلب:

ومنببذ أن أعلببن غورباتشببوف عببن انسببحابه مببن داخببل
أفغانسببتان كببف الببروس أيببديهم وقببالوا للمجاهببدين:
دونكم بني جلببدتكم،ا أقتلببوهم،ا إذبحببوهم نحببن ضببيوف
عندكم في هذه اليام وما هي إل أيام ونودعكم ونعببود
إلى بلدنا. وكان قد ترامى إلى مسامعي من قبببل; أن
الببروس يبببيعون الشببيوعيين الفغببان،ا وظننتهببا قصببة
عابرة حصلت مع أحد الببروس المسببتهترين،ا ثببم مضببت
مع أيامها وإذا بها الن قاعدة متبعة،ا إذ أن الببروس لببم
يبق لهم في داخل أفغانستان سوى أربعة أشهر،ا وهببم
يريدون بعض الهدايا لزواجهم بعد هذا العببذاب المريببر
الذي عانوه،ا ويريدون أن يجمعوا بعببض العملببة الصببعبة
في جيوبهم،ا وليس أمامهم إل أن يبيعوا ما اسببتطاعوا

من أفغانستان. 
قال أخببتر محمببد: لقببد فشببل الفغببان الشببيوعيون أن
يبيعوا أفغانستان للروس،ا فباعهم الروس للمجاهببدين.
قال: لقد خرجببت التسببعيرة الخيببرة لبببيع الشببيوعيين



-رجالتهم الكبيرة- ثمن الواحد منهم ثلثببة آلف روبيببة
) دولرا ،ا وثمن الضابط الشيوعي ألفي51أفغانية أي (

روبيبببة أفغانيبببة أي عشبببر دولرات،ا وثمبببن الجنبببدي
) روبيبببة0001) إلبببى (005الشبببيوعي أو المليشبببيا (

أفغانية أي دولران ونصف إلى خمس دولرات.
الروس يبيعون الن الطريق العام الموصل من موسكو
إلى كابل; في الصباح يببذهب إليهببم بعببض المجاهببدين
ويشترون الطريق لمدة ساعتين،ا لكم مببا مببر فببي هببذا
الطريق من السيارات الببتي تببأتي لببتزود حكومببة كابببل

الشيوعية من موسكو.
قلت لختر محمد وصوفي رسول ومحمد أنور وغيرهم:
هل اشتريتم أنتم؟ أما صوفي رسببول فهببو قائببد كبببير
ومحمبببد أنبببور فقبببال: أننبببا نسبببتحيي أن نشبببتري
الشببيوعيين،ا نحببن ل بببد أن نأسببرهم بعرقنببا،ا وهنالببك
بعض القادة الصغار يشترون مثل نوروز وعبببد القيببوم

وغيرهم. 
وقال أختر محمد: لقد اشتريت أكثر من عشببرين مببرة;
لنه أصغر في قيادته من صوفي رسول،ا اشتريت أكببثر
من عشرين مرة الشيوعيين واشتركت مرة فببي شببراء
الطريبببق العبببام لمبببدة سببباعتين،ا ولسبببوء حظبببي أن
السببيارات الببتي أمسببكنا بهببا كببانت محملببة بالسببمنت

فحزنت كثيرا .
ويوم أن يتأخر بعض المجاهدين من الذهاب إليهم يبببدأ
الببروس يطلقببون الرصاصببات المؤشببرة مببا لكببم قببد
تأخرتم هذا اليوم عنا؟!! يبيعون الطريق العام الواصببل
بين كابل إلى موسكو يبببيعونه لمببدة سبباعتين بخمسببة
آلف روبيببة باكسببتانية،ا أي حببوالي مببائتين وخمسببين

دولرا ،ا ولك ما أخذت من السيارات.
والمجاهدون يأخذون السيارات،ا فببإن كببانت السببيارات
مملوكة خاصة وسائقها صبباحبها أو غيببر صبباحبها فببإن
صاحبها يقول للمجاهدين: إن الحكومببة الشببيوعية فببي
كابل ما تعطيني أجرة سيارتي فاعطوني إيصال  أنكببم
أخببذتم الحمولببة حببتى آخببذ أجرتببي مببن الحكومببة،ا
والحكومة فببي كابببل ل تببدفع الجببرة إل إذا كببان قائببد
المجاهببدين قببد وق ع علببى ورقببة للسببائق أننببا أخببذنا

حمولته. 



محمد ظفر وعبد البصير قادة سالنج يحدثان في نفببس
الجلسة،ا والستاذ رباني وعبد الله أنس شاهدان -ولعل

عبد الله أنس في هذه الخطبة- هما يترجمان لي. 
قببال: لقببد أمسببكنا بممببر سببالنج،ا وليببس هنالببك ممببر
واصل إل ممر سالنج بين الشمال وبين كابل،ا وحطمنببا
في شهر واحد أربعمائببة سببيارة حببوالي أربعيببن دبابببة

) آلية. قال: وانقطعت المؤن063ومسطحة،ا وحوالي (
عن كابل وبببدأ النبباس يببأنون ويضببجون مببن قلببة ورود
المعونة إلى كابل،ا وجاءنا أمر من أحمد شاه أن نسببمح
للشاحنات أن تصل إلى كابل،ا وبدأنا نسببمح للشبباحنات
أن تصببل إلببى كابببل ليأكببل النبباس،ا فعلمنببا أن وزيببر
التمببوين قببد اتصببل بموسببكو وقببال لهببم: ل ترسببلوا
الشاحنات من خلل سالنج،ا أفرغوها في بل خمري ثببم

بعد ذلك نفكر كيف ننقلها. 
قببال عبببد البصببير: وعلمنببا باتصببال وزيببر التمببوين،ا
فاتصلت بوزير التموين،ا قلت له: إن أفرغت الشاحنات
في بل خمري لن يصلكم حبببة قمببح واحببدة،ا ولببن تمببر
سببيارة واحببدة،ا وإذا بببوزير التمببوين يببرد علببي ،ا المببر
إليكم ماذا تريدون منا أن نفعل؟ ننزلها في بل خمري؟
كمببا تشبباءون!! نتركهببا تمببر مببن ممببر سببالنج كمببا
تشاءون؟ خذوا ما شئتم واتركوا لنا ما أردتم. قلت لببه:
يمنع تفريغها في بل خمري -مدينة كبببيرة  فببي بغلن-

قال لكم ذلك: لن نفرغها بعد اليوم في بل خمري. 
ولذلك الن الشيوعيون في داخل أفغانسببتان يخببافون
من الببروس أكببثر مببن المجاهببدين،ا لنببه إن أمسببك بببه
باعه،ا وهؤلء الشيوعيون يعيشون حالة نفسية عجيبة.

يحدثني عبد الحي حقجو أكبر قائد فببي بغلن تقريبببا :
لقببد بيببع قائببدان مببن قببادة الشببيوعيين للمجاهببدين
بخمسبببة آلف روبيبببة الواحبببد،ا فجببباء أهلهمبببا لقائبببد
المجاهدين واشتروا بنصف مليون روبية -الواحد- لنهم
علموا أنه سيذبحهم فافتببدوهم بالمببال مقابببل عشببرة
أضبببعاف ممبببا دفعبببوا; عشبببرة أضبببعاف لن الروبيبببة
الباكسببتانية عشببرة روبيببات أفغانيببة،ا فخمسببة آلف

خمسين ألف روبية أفغانية،ا نصف مليون روبية. 
فقدت الشيوعية وجودها في أفغانستان:

الحببزب الشببيوعي الن ل يمكببن أن يعيببش فببوق أرض
أفغانسببتان،ا انتهببت الشببيوعية إلببى البببد،ا إن الشببعب



الفغاني كلببه الن مببا مببن فببرد فيببه إل وفببي أعمبباقه
مرارة،ا وفي صدره حقد كمين على هؤلء الشببيوعيين،ا
ينظر إلى المسجد المدمر،ا أو إلى المدرسة المحطمببة،ا
أو إلببى الب الببذي غبباب تحببت الببتراب،ا أو إلببى الخ
الشهيد،ا ويبحث عببن السبببب فل يجببد سببببا  لهببذا كلببه
سوى الشيوعيين الفغان،ا وهو يعببد اليببام الببتي فيهببا
يخرج الروس ويسببقط فيهببا الحكببم الشببيوعي لينفببرد
بهؤلء حتى يفترسهم افتراس السد للحمر الوحشببية،ا
ولو وقف غدا  الحاكم المسببلم فببي داخببل أفغانسببتان
وقال للقوميين والستميين والشببيوعيين والبرشببميين
والخلقيين وغيرهم: إذهبوا فأنتم الطلقاء; فلن يفلتوا
من قبضة الشعب أبدا . لببن يبقببى شببيوعي واحببد فببي

داخل أفغانستان حيا .
وكما قال يونس خالص: نحببن الفغبان إن أخببذنا بثأرنببا
بعد مائة عام نكون قد اسببتعجلنا،ا ولببذلك هببم يببدركون
هذه الحقيقة،ا ويعلمون أنه لم يعد لهم بقاء فوق أرض
أفغانسببتان،ا ومجلببس الببوزراء الشببيوعي فببي داخببل
أفغانستان يبحث أيببن المسببير؟ وأيببن المهببرب؟ وهببل
نجببد لنبا محيصبا ؟ ولببذا فقببد أصبدر الحبزب الشبيوعي
-مجلس الوزراء- أصدر قرارا  بببإخراج جببوازات السببفر
للشببعب وذلببك مببن أجببل أن يأخببذ الشببيوعيون الببذين
يريببدون الفببرار جببوازات السببفر ليخرجببوا إلببى البلد
الشرقية الشيوعية،ا والخبار التي تتوارد مببن كابببل أن
دائببرة الجببوازات غاصببت بطببوابير الشببيوعيين الببذين
يريدون أن يأخذوا الجواز ليهربوا بجلببودهم وعظببامهم
مببن داخببل أفغانسببتان،ا ويبقببوا محببافظين علببى هببذه

الحياة الخسيسة الخبيثة.
(فأذاقهم الله عذاب  الخزي في  الحياة الدنيا ولعببذاب

الخرة أخزى وهم ل ينصرون).
)61(فصلت: 

وفببي اليببام الخيببرة جبباء قببادة الحببزب الشببيوعي
بببوزرائهم وكتبببوا التماسببا  لغورباتشببوف: أن يببؤخر
انسبببحابه مبببن أفغانسبببتان،ا وتقبببدم أحبببد البببوزراء
لشببيفرنادزه وزيببر الخارجيببة السببوفياتية تقببدم لببه

بالطلب فرفض أن يستلم الطلب بيده. 
ولذلك ل نقاش الن أن الشيوعية قد انتهت في داخببل
أفغانسببتان،ا والفلح الفغبباني والنسببان العببادي فببي



داخل أفغانستان قبببل بضببعة عشببر عامببا  عنببدما كببان
يسببمع كلمببة كببافر كببان يتبببادر إلببى ذهنببه النصببراني
الغربي،ا وليس عنده أنبباس خببارجين عببن الببدين سببوى
كافر ويهودي،ا والكافر هو النصراني الغربي واليهببودي
هو اليهودي،ا ما كان يدور بخلده أن هؤلء الطلبة الذين
يرفعون الشعارات الوطنية في داخل كابل،ا في داخببل

الجامعة; هؤلء الكفار خارجون من الملة.
أما الن فكلمة كافر ل تطلق أول  إل علببى الشببيوعي،ا
وشيوعي تببرادف كببافر وكببافر تببرادف شببيوعي،ا وكببل
أفغبباني الن إذا دعببا بعببد صببلته إذا دعببا بعببد طعببامه:
اللهبببم انصبببرنا علبببى الشبببورويين يعنبببي البببروس
والبرشميين والخلقيين،ا البرشميين والخلقييببن جناحببا

الحزب الشيوعي في داخل أفغانستان.
ولذا ل مجال لمناقشة اسببتمرار الشببيوعية فببوق أرض
أفغانسببتان،ا واطمئنببوا مببن هببذه الناحيببة،ا والحكببم
الشيوعي ساقط ل محالة باذن اللببه،ا المببدن الشببمالية
الن والجنوبية تتهاوى الواحدة تلو الخرى،ا مدينة جببرم
في بدخشان بمجرد أن علموا أن رببباني قببادم،ا وذهببب
نجببم الببدين للقببائه،ا وخببرج أحمببد شبباه مسببعود مببن
بنجشير; هرب الشيوعيون من داخببل مدينببة جببرم ولببم
تطلق عليهم طلقة واحدة،ا وسقطت مدينة جرم في يد
نجم الدين لنه هو الببذي يحيببط بهببا،ا فجئببت مهنئببا  لببه
فرد علببي حزينببا  قببال: تهنئنببي بببذهاب غنببائمي الببتي
كببانت معببدة لببي،ا وبخببروج الشببيوعيين سببالمين،ا لقببد
ذهبت الغنائم التي كانت محضرة لي،ا لو شنت غببارة أو
حملببة علببى هببذه المدينببة ذهبببت الببدبابات وذهبببت
الكلشينات وذهبت المدافع كلها مع الشيوعيين،ا وهذه

خسارة كبيرة لي.
مدينة كندز سقطت في يد المجاهببدين،ا وأعلببن عببارف
خان -أكبر قائد فيهببا- وهببذا حببدثني إيبباه عببارف خببان،ا
أعلنت العفو العام عن الشيوعيين حتى أطمئن ضببباط
الشيوعيين في المدن الخرى حتى يستسلموا،ا وعادت
الدولببة بأسبباطيلها البريببة والجويببة ودكتهببا ثببم دخلببت
الساطيل البرية بالدبابات والمدرعات وأعطوا السببلح
مببرة أخببرى للضببباط الشببيوعيين،ا فرفببض الضببباط
الشيوعيون أن يتسلموا السلحة،ا قالوا: لن نقاوم مرة



أخرى،ا لقببد أعلببن المجاهببدون عنببا العفببو مببرة واحببدة
فنخشى أن ل يعلنوا مرة ثانية ويذبحونا إن قاومناهم.

الن يوميا  المراسلت بين الضباط والطيارين وغيرهم
نريد أن نلتقي بقادة المجاهدين،ا المراسلت من رئيس
الدولة نجيب بالشرطة الصوتية،ا بالسببجلت الرسببمية،ا
أريد أن ألتقي بكم،ا أريببد أن أجلببس معكببم حببتى علببى
مستوى صغير من القادة،ا وهم يرفضون أن يردوا عليه

كلمة واحدة استصغارا  لشأنه واحتقارا  لمره.
جاء رجل إلى أحمد شاه برسببالة مببن نجيببب: إن شببئت
كابيسا وبروان نسلمك إياها تدخل من شئت فرفض أن
يرد عليه،ا إستصغارا  لشأنه واحتقارا  له،ا فأرسببل إليببه
إن أخاك قببد وصببل إلببى قبضببتنا،ا وقببد اختطفنبباه مببن

بيشاور،ا فقال: اقتلوه نريد أن يستشهد. 
أسببطورة الشببيوعية فببي داخببل أفغانسببتان انتهببت إن
شبباء اللببه إلببى البببد،ا لببم يعببد أبببدا  الن فببي وسببع
الشيوعية أن ترفع رأسببها،ا والشببيوعيون الفغببان الن
ناكسوا رؤوسهم مببن الببذل،ا ل ينظببرون إلببى سببادتهم
الببروس،ا ول يسببتطيعون أن ينظببروا إلببى المجاهببدين

-هكذا- يعدون الساعات التي يجدون فيها مصرعهم. 
ظن الغرب:

والن لننتقل إلى الطرح الغربببي الببذي هببو مببن أقببوى
الطروح بالنسبة لقضية أفغانستان في نظببر البعيببدين
عبببن القضبببية; ل زال النببباس يتعببباملون مبببع قضبببية
أفغانسببببتان مببببن خلل الوراق الببببتي توضببببع وراء
الكواليس السياسية،ا أو فوق الموائد الدوليببة،ا توقببع أو
ل توقع،ا وينظرون إليهببا مببن خلل رحلت أرماكوسببت
وكوردوفيز وغيرهببم،ا وهببم يغيببب عببن نظرهببم قضببية
عميقة; أن الشعب الفغاني شعب متببدين،ا ول يمكنهبم
أبدا  بعد هذا الجهاد الطويل وبعببد أن أبببرزت القيببادات
في داخل أفغانستان وبرز في  الشمال والجنوب قادة
الشببعب،ا مسببتعد أن يمببوت دون أن يجرحببوا بجببرح أو
يشاكوا بشوكة،ا لقد رأيناهم في الشمال مستعدون أن
يموتببوا دون أن يمببس قائببدهم أي أذى أو يشبباك بأيببة

شوكة. 
والسنوات العشر قببد تكفلببت أن تنضببج هببذه القيببادات
التي طرحت وجودها الببواقعي والببتي فرضببت قيادتهببا
الساسبية علبى أعمباق القلبوب،ا هبذه القيبادات البتي



أبببرزت مببن خلل الحببداث،ا ل يمكببن أبببدا  أن يغببض
الطرف عنها،ا ونحن نبحث قضية أفغانسببتان مببن خلل

الطروح المريكية أو غيرها!!. 
لقد ظنت أمريكا والغرب في بداية المببر أنببه بإمكانهببا
أن تتعامل مع قضية أفغانسببتان كورقببة ضبباغطة علببى
الببروس،ا تقابببل وتقببايض قضببية نيكبباراجوا أو غيرهببا،ا
وكانت النظرية السياسية المريكية ل بد من أن يسع ر
هذا الحرب قليل  حتى يستنزف الببروس،ا ونسببتطيع أن
نقايض في أماكن القمار الدولية على مصائر الشببعوب
ومسببتقبلها،ا ويجببب أن تكببون الخطببوط كلهببا بأيببدينا،ا
ويجبببب أن ل ينبببال المجاهبببدون ثمبببار الجهببباد،ا هبببذه
الخطوط الرئيسية الثلثة التي كانت السياسببة الغربيببة

مبنية عليها،ا ولكن الله عزوجل يمكر..
(ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين)

)45(آل عمران: 
(فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرنبباهم وقببومهم
اجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لية

لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون).
)35-15(النمل: 

مببا كببان يببدور بخلببد المريكببان والغربييببن أبببدا  أن
المجاهببدين سببيحققون فببي دنيببا الواقببع وفببي عببالم
الناس هذه النتصارات الببتي فبباقت الخيببال،ا مببا كببانوا
أبببدا  يتصببورون هببذا; وإل ل يمكببن أبببدا  أن يسببمحوا
لحدود مفتوحة خلل عشر سببنوات; أن تبقببى مفتوحببة
تمد المجاهدين بأموال المسلمين،ا وعروقهببم بالحيبباة،ا

ل يمكن أبدا  إل وأن يضغطوا.
موقف رجل:

وعندما استلم ضببياء الحببق فببي الفببترة الخيببرة -وقببد
فشل الغرب والمريكان بالذات أن يضببغطوا عليببه مببن
خلل رئيس وزرائه جونيجو،ا وأمسك بقبضببته الحديديببة
البلد،ا ليقف حتى آخر نفس مع المجاهببدين،ا لنببه أدرك
كعسببكري أن أكبببر إنتبباج أنتجببه وقببدمه للعببالم هببو
الموقف المشرف الذي وقفه بجانب الجهاد الفغبباني،ا
ول يمكن له ول للحاشية الببذين حببوله مببن العسببكريين
وهم يدركون هذا الجهد الضخم أو هببذا النتبباج الضببخم
وهذه الثمار بجانب الجهاد الفغاني،ا ل يمكنهم أبدا  أن

يفرطوا فيه. 



ولذلك عندما أمسك الحكم بقبضببته وجببد الغببرب أنببه ل
منبباص مببن التخلببص منببه،ا ول بببأس أن نتخلببص مببن
السببفير المريكببي أو غيببره مببن أجببل الطاحببة بضببياء
الحببق وقتلببه،ا لعلنببا نسببتطيع مببرة أخببرى أن نمسببك
الخيوط بأيدينا،ا ولعلنا ننال شيئا  من ثمببار أفغانسببتان
وجهادها العظيم. ولكن العسكريين في باكستان كذلك
يدركون هذه الحقيقة،ا ويدركون أنه ل يمكنهم أبدا ،ا أن
يفرطببوا بهببذا العمببل المشببرف الطيببب الببذي وقفببوه
بجانب هذا الجهاد السلمي المبارك العظيم،ا إل إذا فر

ط العاقل بعقله،ا أو فر ط الصائد بصيده.
ومهما تغيرت الحكومة السياسببية فببي داخببل باكسببتان
فإنها لن تؤثر بإذن الله كثيرا  علببى مسببتقبل السببلم
في داخل أفغانستان،ا لن الجهاد السلمي فببي داخببل
أفغانستان قد تخطى مرحلة الخطببر،ا وخببرج مببن عنببق
الزجاجببة. ولببذا المريكببان والغربيببون تنببازلوا تببدريجيا
درجة درجة،ا كانوا في البداية يرفضببون إل أن يطرحببوا
رجل  مبببن صبببنع أيبببديهم وترببببى وراء كواليسبببهم
السياسببية. ثببم قببالوا: ل بببأس بحكومببة مختلطببة مببن
المجاهدين وغيرهم،ا بحيث يدخل أحببد الغربييببن الببذين
تربببوا علببى أيببديهم أفغبباني البشببرة غربببي التفكيببر

والعقل. 
وهم خاطئ:

إن المريكان الن يتعاملون مع الشببعب الفغبباني كمببا
أرادت فرانسا أن تتعامل مببع الشببعب الجزائببري،ا وهببم
مخطئون كبل الخطبأ واهمببون كبل البوهم،ا ومبن خلل
قراءتهببم للبحبباث والتقببارير البريطانيببة الببتي تببدير
السياسة الغربية كلها والتي تولت بنفسها،ا نجد تببدمير
السبببلم والمسبببلمين فبببي العبببالم السبببلمي خلل

القرنين الخيرين.
ول زالت السياسة الغربيببة كلهببا تقتببات وتعيببش علببى
موائبببد المخبببابرات البريطانيبببة،ا وتتبببوجه بايحاءاتهبببا

م) كببان هنالببك9291وبتوجيهها،ا قرأوا أنه فببي سببنة (
رجل من العيار ومن الفتوة اسمه (ب ه سببقاو) وبعببد
أن أطاحوا بأمان الله خان،ا بعد مظاهرات عنيفة وقتال
طويل استمر أربع سنوات،ا وأطيح بأمان الله خان الذي
أراد أن يغببر ب أفغانسببتان وأخببرج زوجتببه لول مببرة
سافرة أمام الشبعب الفغباني،ا فلبم تنتبه المظباهرات



حتى أطيح بهذا الصنم وإلى البد; فجاء رجل اسمه (ب
ه سقاو) وهذا من العيارين،ا والعيارون أناس في داخل
أفغانسببتان هببؤلء مببن الفتببوة،ا يببرون أنببه ليببس مببن
الرجولة أن تشتكي من شيء أو تئن مببن شببيء،ا حببتى
إن بعضببهم كببان يحتببذي كحببذوة الفببرس،ا يببدقون فببي
كعبه حذوة كحذوة الفببرس بالمسببامير فل يئببن  أبببدا ،ا

ويسير وهو لبس حذوات الفرس.
هذا زعيم العيارين مسك كابل،ا ثم قال بعد فترة: أنا ل
أستطيع أن أحكم هذا البلد،ا أنا رجل بسيط وهو متدين
وإن كان أميا  إل أن الشعب الفغاني يشهد له بببالورع،ا
وقال: كل همي أن ل أموت حتى أغزو موسببكو وحببتى
أسقط بريطانيا وأذلها،ا فبحثوا عن صنيع من صببنائعهم
فجاءوا بنادر خان والد ظبباهر شبباه وأدخلببوه مببن خلل
تري منجل ومن خلل القبائل البشتونية وأوصلوه إلببى
كابببل،ا ثببم بخدعببة بسببيطة جبباء لبعببض العلمبباء وقببال:
إذهبوا (لب ه سقاو) وليؤمن لي ووقع لهم على طرف
المصحف،ا وهذا كناية أنني لن أخونه وأغببدر بببه; وخببدع
(ب ه سقاو) ووضع في سجن نادر شاه قليل  ثم علقه

على العواد.
إن المريكان الن يتعبباملون مببع قببادة الجهبباد كتعامببل
نادر خان والنجليز مع (ب ه سقاو) يريدون أن يوقعببوا
علببى طببرف المصببحف ليوقببع لهببم حكمتيببار وسببياف
ورباني وخالص وغيرهم; على أنكم ل بأس أن نتعامببل

معكم،ا وأن نتعاون على مصير أفغانستان.
لقد تغير الزمان وتطور،ا والذين يمسكون بزمام المور
-الن- سواء علببى السبباحة السياسببية فببي بيشبباور،ا أو
على الساحة العسكرية الواقعية في داخل أفغانسببتان;

هؤلء يدركون أبعاد المخطط العالمي.
يقول لي أحمد شاه: والله ما قدمنا هذه التضببحيات ول
بذلنا هذه الجهود إل مببن أجببل أن نببرى السببلم قائمببا
يحكم،ا ولو قدمناه من أجل تحرير أفغانسببتان ل يمكننببا
أن نصبر هذا الصبر الطويببل،ا ول أن نتصبببر علببى هببذه
المببرارة الببتي تجرعناهببا عبببر عشببر سببنوات،ا وسببواء
انتصرنا أو لم ننتصر،ا فاللهلله عزوجل يبوجب علينبا أن
نواصببل جهادنببا فببي أي مكببان حببتى تقببوم حكومببة

السلم. 



هببذه القيببادات الببتي فببي داخببل أفغانسببتان تعيببش
للسببلم وتضببحي مببن أجلببه،ا وتببدرك أبعبباد المببؤامرة
العالميببببة وأخطارهببببا،ا ول زال الغببببرب والمريكببببان
يتعاملون مع قشور القضية الفغانية،ا ولم يصببلوا إلببى
العماق. ولقد صدقت وهي كذوبة محطببة بريطانيببا أو
(بي بي سي) قالت: لقد أخطأت بريطانيا عندما أرادت
أن تفرض قيادة على الشعب الفغاني ل يوافق عليهببا
ول يريدها فهزمت وقتل من قتل،ا وضحى بجيش كامل

بين ج دلك وبين خورد كابل.
ثببم تجبباهلت روسببيا هببذه القضببية وأرادت أن تفببرض
قيادة على الشعب الفغاني ل يريدها ول يرتضيها مببن
قبلببه فتحطمببت علببى صببخرة مقبباومته،ا وتجرعببت مببا
تجرعت من هزائم وآلم. والن وبعد هبباتين التجربببتين
الكبيرتين يأتي الغرب مببرة ثالثببة ليتعامببل مببع الشببعب
الفغبباني كمببا تعاملنببا معببه وسببيجد نفببس المصببير،ا
الهزيمة والخسران وقببد صببدقوا وهببم كبباذبون،ا أقببول

قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الخطبة الثانية:

إن الحمد لله والصلة والسلم على رسول اللببه سببيدنا
محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن واله.

أفغانستان تقوم وحدها:
وبقي عرض أخير يتخوف منببه القتصبباديون،ا يقولببون:
لبو أعلببن العبالم غببدا  حصباره القتصببادي والسياسببي
على أفغانسببتان فستسببقط الحكومببة السببلمية الببتي
قببامت علببى رؤوس الرمبباح والسببل،ا وتقببارير المببم
المتحدة وغيرها،ا والتقارير التي قدمت من عبد المجيد
زابلي للملك ظاهر شاه وهو يطلب القروض الخارجية،ا
وكان وزيرا  للتخطيط عند ظبباهر شبباه،ا تقببول لببه: إن

) مليونا  من البشر.57أرض أفغانستان تكفي لعاشه (
وأفغانستان تستطيع الكتفاء الببذاتي بالقمببح والسببكر
والرز،ا وليضرب العالم كله حصاره عليهببا وهببي ليسببت
بلدة أو دولة ساحلية حتى يخبباف عليهببا،ا عاشببت طيلببة
حياتها في عزلببة عببن العببالم،ا وتسببتطيع بإسببلمها أن
تعيش في عزلة أشببد،ا ومببن الناحيببة إلقتصببادية المببر
يطمئببن بببإذن اللببه عزوجببل،ا وهنالببك اليورانيببوم فببي
قندهار،ا وهنالك الحديد الببذي ل مثيببل لببه فببي باميببان،ا
وهنالك الذهب على شواطئ جيحون،ا وهنالك اللجببورد



في بدخشان،ا وهنالك الزمرد في بروان،ا وهنالك الغبباز
في جوزجان،ا وآبار البترول لم تفتح خوفا  من أن تؤثر
على البار البتروليبة الروسببية،ا وإل فأفغانسبتان فيهبا

البترول.
ولذا والحمببد للببه تسببتطيع أفغانسببتان أن تحيببا بببذاتها
وبإسببلمها ولربهببا عزيببزة كريمببة بجهادهببا. فليطمئببن
المتخوفون سواء كانوا صببادقين أو كبباذبين ليطمئنببوا،ا
فإن كانوا صادقين نطمئنهم،ا وإن كانوا كاذبين نقتلهم
بحسدهم وإن شاء الله ل أظن أن تمر سببتة أشببهر قببد
تصل إلى السنة إل ويكببون الحكببم  بيببد المجاهببدين إن

شاء الله. 
اطمئنوا:

لن يستطيع الشيوعيون الفغان بأي حال من الحوال،ا
وحسب النظرة البشرية القصيرة أن يواصلوا وجببودهم
فوق أرض أفغانستان،ا ول بديل فببوق أرض أفغانسببتان
سببوى السببلم. ولببن تجببد الن فببي أفغانسببتان مببن
مشارقها إلى مغاربها ومببن جنوبهببا إلببى شببمالها رجل
معروفببا  يفتببح فمببه ببنببت شببفه أننببا ل نريببد السببلم
حاكمببا  وقانونببا ،ا ودسببتور حيبباة،ا سببواء مببن القببادة
السياسيين الذين يمكنهم أن يرضوا ولببو إلببى حيببن أن
يتعاونوا مببع بعببض الفغببان الببذين عاشببوا فببي الغببرب
وسواء كذلك من الجهة الخرى أولئبك البذين يرفضبون
وجود هؤلء فوق سدة الحكببم بببأي حببال مببن  الحببوال

ولو ليوم واحد.
فالكل متفق على أن السلم هو الحبباكم وهببو الشببرع
الذي يجب أن ينفذ،ا ولذا ل مجال للمقارنببة بيببن تجربببة
عبد الناصر،ا تجربة الخوان المسلمين مع عبببد الناصببر،ا
أو تجربة الجزائببر مببع قادتهببا،ا ل مجببال للمقارنببة فببي
داخل أفغانستان،ا لن القبضة مائببة فببي المائببة وحببتى
الن بيببد السببلميين،ا وبيببد أبنبباء الببدعوة السببلمية

والعلماء. 
فبباطمئنوا،ا يقببف سببيد أكبببر مببن أكبببر علمبباء فرخببار،ا
ويعيش بين المجاهدين قال: إن سبب بيعتنا لرباني أن
عالم الحديث الذي كان قبل أن يموت،ا قببال: إن رببباني
رجبل عببالم خريببج الزهبر،ا فبببايعوه وادخلببوا الجمعيبة،ا
وبناء على توصية عالم دخلت هذه المنطقة فببي ضببمن
عهد عالم وبايعته على الموت،ا فيذكر هذا أمامي وفببي



خطبباب عببام كيببف أدخببل هببذه المنطقببة فببي إطببار
الجمعيببة؟ فالشببعب السببلمي فببي أفغانسببتان شببعب
متببدين ل يببؤمن بببالوراق،ا ول زال الغببرب يتعامببل مببع

الجلد الفغاني.
  

)1الحل المنشود (

إن الحمببد للببه نحمببده ونسببتعينه ونسببتغفره ونعببوذ
باللهلله من شببرور أنفسببنا ومببن سببيئات أعمالنببا مببن
يهده الله فل مضل له ومن يضلل فل هادي له،ا وأشببهد
أن ل إله إل الله وحده ل شببريك لببه وأشببهد أن محمببدا
عبده ورسوله،ا بلغ الرسالة وأدى المانببة ونصببح المببة،ا
فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصببحبه وسببلم
وبعببد: يقببول اللببه عزوجببل: بعببد أعببوذ ببباللهلله مببن

الشيطان الرجيم:
(اليس الله بكبباف عبببده،ا ويخوفونببك بالببذين مببن دونببه
ومن يضلل لله فما له من هاد،ا ومن يهد الله فماله من
مضل،ا اليس الله بعزيز ذي انتقام. ولئببن سببألتهم مببن
خلق السببموات والرض ليقببولن اللببه قببل أفرأيتببم مببا
تببدعون مببن دون اللببه إن آرادنببي اللببه بضببر،ا هببل هببن
كاشفات ضببره،ا أوأرادنببي برحمتببه هببل هببن ممسببكات

رحمته،ا قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون)
)83-63(الزمر: 

ما هو الحل المنشود؟
عنوان مخيمكم الحل المنشود،ا ما هو الحببل المنشببود؟
البببذي تنشبببد إليبببه النفبببوس بهبببذه التكتلت وهبببذه
الجتماعببات،ا مببا هببو الحببل الببذي طرحتببه الببدعوات
السلمية في الساحة؟ ما هببو الحببل الببذي تهفببو إليببه
القلوب وترنوا إليه النفوس والعيببون والبصببار؟ الحببل
باختصار: ونحن نعمل فببي التجمعببات السببلمية إعببادة
حكم الله في الرض مببن جديببد،ا أليببس هببذا هببو الحببل
الذي طرحببه البنببا منببذ أول يببوم -رحمببه اللببه- يببوم أن
قام؟ لماذا قامت دعوة البنا كأول محاولة بعببد سببقوط
الخلفة؟ لتنظيم أول محاولة هي محاولة الستاذ البنا،ا

م) بعد سقوط8291لماذا كان توقيت دعوة البنا سنة (
الخلفة بأربع سنوات؟ هي محاولة جادة،ا محاولة جببادة



عاجلة،ا لعادة صرح الخلفة الذي هدم علببى يببد الببذئب
الغبر مصطفى كمال أتاتورك في ثلث مببارس سببنة (

م)،ا إذن نحن علببى مسببتوى الجماعببة نريببد دولببة4291
إسلمية.

يقول البنا: أيها الخوان أنتم لستم حزبا  سياسيا ،ا ول
جمعية خيريببة،ا ول هيئببة وضببعية لحببزب مببن الحببزاب،ا
كحببزب مببن الحببزاب،ا أو هيئببة وضببعية لغببرض مببن
الغراض،ا أنتم نور جديد يسري في هذه المة،ا فيحييها

بالقرآن ويبدد ظلمات الجاهلية بنور السلم.
إذن هذا النور الجديد الذي كببان يرمببي البنببا مببن وراءه
هو إعادة صرح الخلفة التي هدمت قبل أربببع سببنوات،ا

يوم أن بدأ بدعوته المباركة في السماعيلية.
ما هي الدولة؟ نحن على المستوى الفببردي كببل واحببد
يريد أن ينجو بنفسه،ا يريد أن يدخل الجنة،ا فل بد ونحن
نعمل أن ننشد الغرضين،ا ننشد أن ننجببو بأنفسببنا،ا يببوم
أن يقول النبياء كلهم. اللهم سلم سلم،ا يوم القيامببة،ا
ونريببد كببذلك أن نقيببم للسببلم دوحببة سببامقة تتظلببل
تحتها البشرية مرة أخرى من لفببح الجاهليببة،ا ومببا هببي
الدولة؟ قطعة أرض عليهببا أنبباس يحكمببون بببدين اللببه،ا

يطبقها حاكم.
خطوات على طريق الدولة المنشودة:

كيف قامت هذه الدولة أول مرة؟
وقف رسول الله ص في مكة،ا ونادى بالناس أن قولببوا
ل إلببه إل اللببه،ا فببدعا إلببى التوحيببد،ا توحيببد اللوهيببة،ا
وتوحيد الربوبية،ا وتوحيد السماء والصببفات،ا فل بببد أن
تنطلق الدعوة من التوحيد كما انطلقببت دعببوة رسببول
الله ص ومعلوم أن توحيد الربوبية هو توحيببد المعرفببة
والثبات،ا توحيد نظري في القلببوب والذهببان،ا أن تقببر
وأن تعترف أن الله خالق رازق محي مميت إليببه يرجببع
المر كله،ا يدبر المر مببا مببن شببفيع إل مببن بعببد إذنببه،ا
يجير ول يجار عليه،ا هذا كله توحيد فببي القلببوب،ا نقببل
صورة التوحيد النظري هذا الذي في القلوب إلى عببالم
الواقع يسببمى توحيببد اللوهيببة،ا فتوحيببد اللوهيببة هببو
التوحيببد العملببي،ا أو توحيببد العبوديببة،ا التوحيببد الول
يسمونه توحيد الله بأفعاله،ا وتوحيد اللوهية توحيد الله
بأفعالنا -بأفعال خلقه- فإذا صمنا نصوم لله،ا وإذا قمنببا



نقوم لله،ا وإذا تحاكمنبا تحاكمنببا للبه وحببده،ا وإذا نبذرنا
نذرنا لله وحده،ا وتمثلها الية القرآنية:

(قببل إن صببلتي ونسببكي ومحيبباي وممبباتي للببه رب
العالمين ل شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين)

)361-261(النعام: 
توحيد السماء والصفات قاعدتها: أن نثبت لله السماء
الحسنى والصفات العليا التي ثبتت فببي الكتبباب وفببي
السنة الصحيحة،ا دون تحريف ول تعطيل ول تأويببل ول
تشبيه ول تمثيل،ا السببماء الببتي موجببودة فببي الكتبباب
نسبمي اللبه بهبا،ا ل نزيبد عليهبا ول نشبتق منهبا،ا اللبه
عزوجل سمى نفسه الجبببار،ا ل نسببميه الجببابر،ا فاسببم
عبد الجبار جائز،ا اسم عبد الجابر غير جببائز،ا لنببه ليببس
من أسماء الله الجابر،ا وهكذا الله عزوجل اسببمه سببتير
كما جاء في السنة النبوية،ا إن الله سببتير فل نقببول يببا
سباتر،ا لنبه: ليببس مبن أسببماء اللبه سبباتر،ا ول نشببتق،ا
يقببول ابببن حببزم: نشببتق مثل  الرحمببن علببى العببرش
استوى،ا ل نسميه المستوي،ا يقول أجمعت المببة علببى
أنه ل يجوز لحد أن يسمي ابنببه عبببد المسببتوي،ا ول أن

يقول يا مستوي أغثني. 
دعوة التوحيد هذه يلتف حولها مجموعة من الناس كمبا
التببف فببي مكببة تقببوم الجاهليببة فببي وجههببم بخيلهببا
ورجلها،ا تطاردهم،ا تنفيهم يتعرضون للسحق للتشببريد،ا
للتجويع إلى آخره للضطهاد والتعذيب،ا يثبت من يثبببت
في وجه الجاهلية،ا يسقط من يسقط،ا يرتببد مببن يرتببد،ا
وآخر طريق الله عزوجببل يفتببح علببى البقيببة الصببامدة
الصببابرة،ا ويمكببن لهببم فببي الرض ويجعلهببم سببتارا

لقدره.
ورسول الله ص بعد أن تكونت حببوله فئببة مببن النبباس،ا
بدأ يبحث عن قطعة أرض يقيم عليها دين الله عزوجل،ا
ينصر فيها دين اللببه،ا عببرض نفسببه علببى القبائببل مببن
يؤويني منكم لبلغ دعوة الله،ا وكانت النصببرة علببى يببد
نقباء الوس والخزرج،ا الذين بايعوا رسول الله ص ليلة
العقبة،ا بعد اثني عشببر عامببا  مببن البعثببة،ا انتقببل إلببى

المدينة وبدأ الجهاد..
(أذن للببذين يقبباتلون بببأنهم ظلمببوا وإن اللببه علببى

نصرهم لقدير)
)93(الحج: 



الرسول ص وضع أمامه مخطط،ا أن هنالببك صببنم كبببير
يجب أن ينهار وهو صنم قريش،ا فإذا انهار صنم قريش
إذا انهارت مقاومة قريش،ا دخل النبباس فببي ديببن اللببه
أفواجببا،ا فعقببد معاهببدات مببع النبباس الببذين حببوله مببع
اليهود،ا مع غيرهم،ا ثم حدد وجهبة الصبراع،ا حببدد العببدو
الول في نظره،ا وهو قريش وبدأ معاركه ضببد قريببش،ا
وعلى الطريق يضرب بني قينقاع،ا يخبرج بنبي النضبير،ا
يقتل بني قريظة،ا هذا كلببه علببى الطريبق،ا لكببن العببدو
الذي أمامه ويخطببط لببه ليببل نهببار هببو قريببش. انتصببر
رسول ص،ا بدأت الحكام تنزل،ا يطبقها تببدريجيا  علببى
المجتمع المسلم،ا تم نزول القرآن،ا تم تطبيق السببلم
علببى بقعببة أرض كنمببوذج مببن النمبباذج للبشببرية،ا إذا
أرادت أن تعيد دين الله عزوجل،ا ثم اختاره الله عزوجل
إلى الرفيق العلى،ا إلببى الجنببة،ا وكببل محاولببة لعببادة
دين الله من جديد،ا ل بد أن تكببن مقتفيببة هببذا المنهبباج
الذي قامت به أول مرة،ا القببانون الببذي قببامت بببه أول

مرة،ا الدولة السلمية.
دعوة التوحيد هذه،ا الدعوة بعد فترة،ا بعد تجمببع النبباس
أشعلت فتيل الجهاد; ثم التف النبباس تببدريجيا  حولهببا،ا
وبقيت هي رأس الحربة التي توجه بقيادة رسببول اللببه
ص،ا الدعوة قتل كثير من أبنائها،ا بقيببت قيببادة رسببول
الله  ص وحفنة من حوله،ا الناس التفوا حولها تببدريجيا

انتصر،ا دخل الناس في دين الله أفواجا.
الن القانون كذلك دعوة اسببلمية تببدعو إلببى التوحيببد،ا
الدعوة تشبعل فتيببل الجهبباد،ا الشببعب المسببلم بهبويته
على القل يلتف حولها على الطريق،ا يقتببل كببثير مببن
أبناء الدعوة السلمية وهي الببتي تمثببل رأس الحربببة،ا
والنبباس يلتفببون تببدريجيا  حولهببا حببتى تنتصببر هببذه
الحركة،ا ثم بعدها يحكم دين الله في الرض،ا يكون مببن
أبنببباء البببدعوة القائبببد والمفبببتي والقاضبببي والميبببر

والخليفة وغير ذلك. 
دعوة إسلمية بدون أن يكون الجهاد ركنا  مببن أركانهببا
وجزء من كيانها،ا ليست حركة إسلمية; إنما هي جمعية
خيرية تدعوا لمساعدة اليتام والرامببل والمسبباكين أو

تدعو للخلق الطيبة ومنع التدخين.
فل بببد أن يكببون الجهبباد جببزء مببن كيانهببا وركنببا  مببن
أركانها وما لم يكن الجهاد ركنا  من أركانهببا فإنهببا لببن



ترى النور،ا ولن تقف على أقدامها في يوم من اليببام،ا
لنه ل يمكن لعداء الله أن يتركوك،ا فل بد أن يقاتلوك،ا

فإن لم تكن قويا  أكلتك الذئاب.
الحركببة السببلمية الحديثببة -نأخببذ حركببة السببتاذ البنببا
كنموذج- كيف حاول أن يطبق هذا القانون،ا دعوة تربية
على التوحيد ثم إشعال فتيل الجهاد،ا ثم الشعب يلتببف
من حولهم لن الدعوة السببلمية ل يمكنهببا وحببدها إن
لم يلتببف حولهببا الشببعب أن تقيببم دولببة إسببلمية،ا لن
المعركببة طويلببة والخسببائر باهظببة والتضببحيات كببثيرة
وأعداد أبنبباء الببدعوة دائمببا  قليببل،ا وإن الكببرام قليببل،ا
فالذين ينتظرون من الببدعوة السببلمية أن تصببل إلببى
عشرة في المائة من الشعب أو خمسة في المائببة مببن
الشعب دون أن يكون هنالك جهاد وعنببدما تصببل عشببر
في المائة أو عشرين في المائة نقيببم دولببة إسببلمية،ا
هؤلء ل يدركون طبيعة المجتمعات ول سببنن الببدعوات
ول قانون الله في الحياة. ل يمكببن للببدعوة السببلمية
أن تصل إلببى خمسببة فببي المائببة ول إلببى عشببرة فببي

المائة من الشعب،ا ل يمكن أبدا .
أنظروا إلى أصحاب رسول الله ص،ا أصحاب رسول الله
ص ثلثة عشر عاما  في مكة حوله مائببة تقريبببا ،ا مائببة

) رجبل،ا البذين313رجل،ا جاهببد،ا الببذين شبهدوا ببدرا  (
) رجببل،ا الببذين شببهدوا الخنببدق (007شببهدوا أحببد (

)،ا الذين شهدوا فتببح0041)،ا الذين شهدوا خيبر (0003
)،ا لمبباذا الفببرق الشاسببع؟ صببلح الحديبيببة00001مكة (

)،ا فتح مكة عشببر آلف0041سنة ست هجري،ا حضره (
لماذا؟ لن قريش بعليائها وتفاخرها وكبريائهببا جلسببت
واعترفت برسببول اللببه ص،ا أنببه دولببة فببأعطته كيببانه،ا
صلح الحديبية أعطت لرسول الله ص هيبة سياسية في
الجزيرة العربية،ا فالناس بدأوا يدخلون فببي ديببن اللببه،ا
لن المانع هو غرور قريش ومحادتها لدين الله عزوجل
فعندما تطامنت قريش من كبريائها ونزلت من عليائها
وجلست على مصاف،ا على قدم المساوات مببع رسببول

الله ص إذن محمد ص يستحق أن يوقف معه.
فتحت مكببة،ا وهزمببت قريببش سببنة ثمببان هجببري،ا فببي
رمضان،ا غزوة تبوك حصلت في جمببادي أو رجببب سببنة

ري بعبد ( هر،ا فتبح مكبة اشبتركت فيبه9تسبع هج ) أش
عشرة آلف،ا غزوة تبوك اشترك فيها ثلثون ألفا ،ا هذه



العداد التصاعدية الكبيرة،ا كانت بسبب النتصارات في
المعببارك،ا سببنة عشببرة هجببري أو آخببر عشببرة هجببري،ا

) ألفا .411الرسول ص،ا حج معه (
 ل يمكن للناس أن يدخلوا معك إل إذا كنببت قويببا ،ا أمببا
فببي فببترة الستضببعاف والمحببن ل يمكببن للنبباس أن
يقبلوا أن يكونوا ضعفاء معك ويمتحنون،ا لن الجمبباهير
تقف متفرجة لنتيجة المعركة (إذا جاء نصر الله والفتح
ورأيت الناس يدخلون في دين اللببه أفواجببا) بعببد نصببر
الله والفتح،ا يدخل الناس في دين الله أفواجا،ا أما فببي
فترة الستضعاف وفي فترة المحن،ا ل يببدخل معببك إل

الفذاذ القلئل،ا المستعدون للتضحية والموت.
تجارب خاضها الخوان:

كيف طبق هذا القانون؟ من خلل حركة السببتاذ البنببا،ا
الستاذ البنا رأى قضية فلسببطين،ا فأرسببل مجموعببات
من عنده إلى فلسطين،ا وعندما كان النجليببز واليهببود
متخوفين جدا  من حركة البنا قبل أن تظهببر بالميببدان،ا
فعنببدما رأوا الحركببة السببلمية تحمببل السببلح،ا وفببي

الواقع وتواجههم وجها  لوجه ضج العالم الغربي كله.
فببي جامعببة مببن جامعببات أمريكببا،ا تحتفببظ بالوثببائق
والجرائد،ا نسيت الن اسمها بالضبط،ا صورة البنببا يببوم
أن قتل تحته عبارة قتل أخطر رجل في العببالم،ا وكببان
هببذا الخبببر هببو سبببب دخببول سببيد قطببب فببي حركببة
الخوان المسلمين يوم قتل البنببا،ا رآى أمريكببا تحتفببل
بقتل البنا فقال ل بببد أن تكببون دعببوته علببى الحببق،ا ل
يمكن أن يكون هذا الكيد العالمي إل لرجل صادق محببق

فيها.
الحقيقة،ا الحركة السبلمية فبي فلسبطين نعببم كببانت
هببي تقريبببا  الحركببة الوحيببدة الشببعبية فببي الميببدان،ا
وقدمت الكببثير وضببربت نمبباذج رفيعببة حببتى أن دايببان
يقول لمعروف الحضببري -كببان معببروف الحضببري أحببد
ضباط الخوان الذين اعتقلوا،ا ثم صببار تبببادل أسببرى-:
في اليوم الذي صار فيه تبادل السرى جاء دايان يقول
لمعروف الحضري،ا اليببوم نسببلمك للمصببريين كتبببادل،ا
فقال له أريد أن أسألك سببؤال  لمبباذا كنتببم تهبباجمون
كل المعسكرات إل معسكر الخببوان المسببلمين؟ -هببذا
معروف الحضببري- قببال: لننببا جئنببا نعيببش،ا والخببوان



المسببلمين جبباءوا يموتببوا،ا والببذين يريببدون المببوت ل
يغلبون ول يقهرون.

الحقيقة -ل أدري ما هي نظرة الستاذ البنا- مببا ألقببت
الدعوة بثقلها في فلسببطين،ا نعببم هببي كببانت الحركببة
الوحيدة،ا لكن كان بالمكان أن ترسل عشببرة آلف مببن
هببؤلء الشببباب مببن مصببر،ا وينتصببرون علببى اليهببود
ويقيمون دولة إسلمية في فلسطين وتسقط العروش
في المنطقة تلقائيا ،ا بعد هذا النصر المؤزر،ا لكببن فببي
نظرهم قصروا،ا إل أنه يغفببر للسببتاذ البنببا أنببه أرسببل
برقية لجامعة الدول العربيببة المجتعببة -مببؤتمر القمببة-
المجتمببع فببي عاليببة،ا قببال: أريببد أن أدخببل فلسببطين
بعشرة آلف مسلح فأذنوا لي. فقامت قيامة الدنيا وما
قعدت،ا واجتمع السفراء الثلثة القائم بأعمال السفارة
المريكية،ا والسببفير الفرنسببي،ا والسببفير البريطبباني،ا
في فايببد،ا وقببرروا حببل الجماعببة فببي سببت ديسببمبر (

م)،ا ثم وضع الخوان فببي داخببل السببجون وتببرك8491
البنببا خببارج السببجن وقتببل خببارج السببجن بعببد هببذا

بشهرين.
طين،ا أن نطهرهبا كان بالمكان أن نستغل قضبية فلس
من اليهود وكانت الدعوة السلمية آنبذاك أقبوى فبترة
مرت بها. وكان بالمكان أن نستفيد من هذه الطاقببات
المتفجرة حماسا  من أبناء الدعوة السلمية في مصر،ا
وأن يقطعوا العريش وأن يخببترقوا سببيناء ويصببل إلببى
بئر السبع وخان يونس،ا ويمكن أن يكتسببحوا فلسببطين
كلها ويسقط كببل السبباطيل،ا كببل هببذه الهببالت الببتي
كانت في ذلك الوقت. ولكن تصريح السببتاذ البنببا كببان
متأخرا  جدا  بالنسبة لفلسطين. فلم نستفد من قضية
فلسطين إل أننا أعببذرنا إلببى اللببه ببعببض المجاهببدين،ا

وقدمنا بعض الشهداء إلى رب العالمين.
ضربت الحركة،ا ووضعت في السجون،ا حتى تتببم قضبية
فلسطين وبعببد أن قتببل البنببا بيببومين وقعببت معاهببدة
رودس،ا وانتهت،ا واعترفت مصر بقيام دولة اليهود،ا ثببم
بعببدها بعشببرة أيببام تقريبببا  اعببترفت الردن،ا وبعببدها
بشهر اعترفت سوريا،ا لن سوريا دائما  ثورية،ا آخر من

)[هذه للسخرية].1يعترف باليهود!!(
فكانت التجربة،ا والستاذ البنا نقببل عنببه أنببه يرمببي أن
يقيببم دولتببه فبي مصبر،ا دولببة السببلم،ا وعنببدما ببدأت



المعركببة،ا علببى هببؤلء الشببباب،ا الببذين يتببآمر عليهببم
العالم،ا إن معركتهم مع فاروق ومببع جنببد فبباروق ومببع
شرطة فاروق ومبا إلبى ذلبك. والبنبا كبان يرسبل إلبى
فلسببطين أناسببا  وآخببر دفعببة أرسببلها بعببد توقيببع
النقراشببي للهدنببة،ا فببي شببهر ديسببمبر كببذلك سببنة (

م)،ا قببال عبببد البببديع صببقر رحمببه اللببه: -وكببان8491
سكرتير الستاذ البنا- أرسلنا آخر دفعة إلببى فلسببطين
وودعها السببتاذ البنببا بحمبباس بببالغ،ا ثببم أخببذني بيببدي
ودخلنببا إحببدى الغببرف فببي دار الخببوان،ا قببال: انتهببت
قضية فلسطين. فقلت له أنت مسؤول أمبام اللبه عبن
دماء هببؤلء الشببباب،ا الببذين أرسببلتهم إلببى فلسببطين،ا
فقال لي: يا مسكين أنا ل أستطيع أن أمنع شابا  يريببد
أداء الفريضة أن يؤديها،ا والشيء الثبباني: إن المخطببط
العببالمي -حسببب النظببرة البشببرية- يقببول: إن قضببية
فلسطين قد انتهت،ا لعل هؤلء الشببباب يكونببون بقببدر

من الله جزء من إفشال المخطط العالمي 
انتهببت هببذه التجربببة،ا تجربببة فلسببطين لببم نسببتغلها
الستغلل الكبافي،ا وكببانت قبد قصبرت الطريببق علينببا
كثيرا ،ا ولكن لله عزوجل حكمة وقدر يجري بتببدبير مببن
العزيز الحكيم،ا ثببم جبباءت تجربببة أخببرى بعببدها بقليببل،ا
تجربة قناة السويس وجاهد فيهببا الخببوان وكببانوا هببم
الوحيدين الواقفين أمام النجليز،ا ولكن كذلك لم يلقوا
بثقلهم في معركة القناة،ا ثم صار تنظيم الضببباط فببي
داخل الجيش،ا وسلم عبد الناصر تنظيببم الضببباط،ا ولببم
يراقب الرقابببة الكافيببة،ا ولببم يؤخببذ عببل-ى يبديه،ا أخببذ
بسرية العمببل العسببكري فببي داخببل الجيببش،ا فببانطلق
ينظم لنفسه وقام بانقلبه،ا بعد أن حلف للخوان على
المصببحف أننببي سببأحكم بالكتبباب والسببنة،ا وكببان فببي
نفس الوقت مرتبطا  بالسببفير المريكببي،ا وأخببذ عليببه
العهود أن يضببرب الخببوان،ا وأن يهببدم الزهببر وينهببي
وجببوده،ا ويفرغببه مببن محتببواه،ا وأن يضببمن سببلمة

إسرائيل.
وأنزل الخببوان عشببرة آلف مسببلح والقيببادة خليطببة،ا
خليطبة مبن القيبادة هبذه الكببرى،ا اثنبان أو ثلثبة مبن
الخوان القيادة العسكرية الكبرى،ا الرجل الذي يشببرف
اهره نصبفه للسبلم على هبذا التنظيببم كلبه،ا رجبل ظ
والخوان،ا قام بببالنقلب أنببور السببادات وخالببد محيببي



الدين وزكريا محيي الدين وما إلى ذلك. حمى الخببوان
بعشر آلف مسلح النقلب وعملوا له دعايببة سياسببية،ا
ركزوا أركانه،ا فعندما تركببز عبببد الناصببر،ا ذبببح الخببوان
بالفئة والطغمة الذين من حوله،ا لمبباذا؟ الخليببط الببذي
كببان يقببود هببذه العاطفببة الببتي هببي عصببارة قلببوب
الخببوان،ا كببان يجببب أن تكببون القيببادة نقيببة صببافية
متميزة،ا لنك تريد أن تسلمها دمبباء النبباس وأعراضببهم
وأموالهم،ا نحببن مببا نجحنببا،ا الخببوان هببم الببذين قبباموا
بالنقلب،ا يعني الحركة القاعدة الشعبية لهببذه الحفنببة
من الضباط هي الخوان وفاروق كتب في مببذكراته إن
الخوان المسلمين هم الذين قلبببوا عرشببه،ا ولببم يكببن
رجالت الثببورة إل ألعوبببة بأيببديهم ولقببد أراد الخببوان
المسلمون ضربي فببي عببرض البحببر،ا لببول أنببي أمببرت

ربان السفينة فغيروا اتجاهها.
ضربت الحركة وتوبعت في كببل العببالم السببلمي،ا بببل
توبعت في العالم كلببه،ا ضببر ب،ا سببح ق،ا إبببادة وبقيببت
الحركببة مصببادرة سياسببيا  وراء القضبببان،ا لن قلبهببا
النابض وجسببدها الضببخم فببي مصببر،ا وبعببض أطرافهببا
تتحرك في الردن،ا وهنا وهناك،ا فما لم يكن القلب حيا
والجسد قويا  ل تستطيع الطراف أن تتحرك،ا إصبببع أو

إصبعين أو غير ذلك.
جاءت محاولة سوريا،ا الخوان دخلوا المعركببة وحببدهم،ا
مببا التببف الشببعب حببولهم اللتفبباف الحقيقببي،ا كببانت
القيببادة السياسببية خببارج الميببدان،ا وتريببد أن تببوجه
الميدان على بعد مئات الميال،ا فلم تستطع،ا مببا التببف
الشعب اللتفاف الحقيقي،ا كانت تضحيات ل نظير لهببا
من أبناء الحركة السلمية في سوريا،ا بطولت فريببدة،ا
لكببن القيببادة السياسببية كببانت بعيببدة عببن القيببادة

العسكرية ثم حصل ما حصل ودمرت حماه.
تجربة أفغانستان:

ثم جاءت تجربة أفغانسببتان،ا تجربببة أفغانسببتان تجربببة
فريدة حتى الن في عالم الحركات السلمية،ا القيببادة
السياسببية هببي الببتي بببدأت إطلق النببار،ا وهببي الببتي
قررت القرار،ا رباني،ا وسياف،ا وحكمتيار،ا حكمتيببار هببو
كان مسئول الجنبباح العسببكري فببي الببدعوة السببلمية
فببي داخببل كابببل،ا المسببئول الول عببن الببدعوة كببان
رباني،ا كان اسببمها الجمعيببة السببلمية مسبباعد رببباني



سياف،ا مسئول الجناح العسكري إنجنير حبيب الرحمن،ا
وهبو الميبن العببام للحركببة السببلمية،ا ببدأوا يتصببلون
بالضباط لعمل انقلب،ا والحمببد للببه أن فشببل النقلب
حتى ل يصيبنا ما أصاب الخوان في مصر وتعود تجربببة
عبد الناصر من جديد. اتصل بالضببباط وبقببدر مببن اللببه
ولحكمة اكتشف اتصاله،ا مسببك حبببيب الرحمببن،ا ألقببي
فببي السببجن،ا ثببم أعببدم بعببدها،ا فهببذا إنجنيببر حبببيب
الرحمن،ا وكان أحمد شبباه مسببعود هببو الببذي يجمببع لببه
ضباط لن كثير من أهل بنجشير ضباط ويسلمهم إيبباه.
لما وضببع إنجنيببر حبببيب الرحمببن فببي السببجن،ا أرسببل
رسالة من السجن سلم الضباط الذين معببك لحكمتيببار،ا
فاستلم حكمتيار الجناح العسكري. بعد أن اعتقل حبيب
الرحمن اكتشفت إتصببالت حكمتيببار بببالجيش ففشببل،ا
دست الحكومة عليه ضابطا  من الضببباط وكلمببا حببددوا
ساعة الصفر تفشل،ا يفشل النقلب لن الدولة تنقببل
اللواء أو الفرقة المحددة للقيام بببالنقلب فببي داخببل
كابل تنقلها قبل ساعة الصفر بيوم واحد،ا فشلت ثلث
انقلبات رتبهببا حكمتيببار،ا هبباجر حكمتيببار ورببباني إلببى
بيشاور وفي بيشاور أصببر حكمتيببار أن يسببتمر العمببل
العسبببكري وصبببار يرسبببل مجموعبببات إلبببى داخبببل
أفغانستان،ا وكببان مببن بيببن هببذه المجموعببات مولببوي
حبيب الرحمبن وكبذلك أرسبل دكتبور محمبد عمبر إلبى
بدخشان،ا وأرسل أحمد شاه مسعود هذا إلببى بنجشببير،ا
وهو الوحيد الذي أحرق الدبابة مببن دبابببات داوود،ا كببل
أبناء الحركة السلمية ألقوا في السجن مسكوا،ا كببانت
محاولت جبادة،ا مخلصبة لكنهبا لبم تكبن علبى مسبتوى
النضج الكافي في ذلك الوقت،ا ونجى من نجى،ا ووضببع
مببن وضببع فببي السببجن،ا اسببتمرت القيببادة السياسببية
للحركة تقتل،ا لكن على مستوى بسيط،ا إغتيالت وغير
ذلك،ا حتى قام انقلب داوود،ا عندما قام انقلب داوود،ا
القيادة السيايسببة غلم محمببد نيببازي وسببياف وضببعوا
فببي السببجن،ا غلم محمببد نيببازي يعتبببر الب الروحببي
للحركببة السببلمية ومؤسسببها،ا سببياف كببان مسبباعدا
لرببباني حكمتيببار ورببباني نجببو وجلسببوا فببي بيشبباور،ا
نصببف قادتهببا أو معظببم قادتهببا ألقببوا فببي السببجون،ا
وظل في بيشاور رببباني وحكمتيببار وحببولهم مجموعببة

من الشباب،ا فئة قليلة جدا  من الشباب.



عندما قام انقلب تراقي،ا أفببتى العلمبباء أن هببذا كببافر
ول بد مببن الجهبباد،ا بببدأ النبباس يثببورون،ا عببالم القريببة
يقوم يجاهد في سبيل الله يلحقه أهل القريببة،ا نظببروا
فببي السبباحة مببن فببي السبباحة ليببس فببي السبباحة إل
حكمتيار ورببباني،ا فكببانوا ينضببمون إمببا لحكمتيببار وإمببا
لرباني،ا فنشأ حزبان في داخل أفغانستان همبا الحبزب
والجمعيببة،ا ول زال الحببزب والجمعيببة همببا يعتبببران
العمود الفقري للجهاد،ا وكل ما نشأ بعدهما لم يستطع
أن يقف على قدم المساواة معهما،ا تطور الجهاد عامببا

م) قبببل5891-4891بعد عام،ا أصابه فتببور فببي سببنة (
ثلث سنوات،ا ثم واصل الجهاد مسيرته المباركة،ا يعنبي
فتبببور نوعبببا  مبببا بالنسببببة للنتصبببارات والتضبببحيات

والخسائر من العدو بالرواح والموال والمعدات.
عنببدما وصببل الجهبباد إلببى مسببتوى يحببرك فيببه المببة
السلمية كلها وأصبح مثال  حيا  لكببل المسببلمين فببي
الرض،ا وبدأ المسلمون يتأثرون بببه،ا وبببدأوا يتوافببدون
إليه،ا وصار التاجر يأتي من السعودية أو من الكببويت أو
من المارات يحمل في جيبه الموال ليسلمها يببدا  بيببد

للقادة،ا بدأ الغرب يراجعون حساباتهم.
سياسة المريكان تجاه الجهاد:

What Weأحد اليهود قدم تقريرا  -من كبارهم- عنوانه (
Have Doneما الذي عملنا؟ (

)We  Have  Awaken  The  Agintا العملق،ا ن أيقظن ) نح
المريكان بالذات والغربيببون أحبببوا أن تشببتعل الحببرب
بين روسيا وبين الشعب الفغاني،ا الخسائر من الشعب
الفغببباني عبببدوهم الصبببلي ومبببن روسبببيا عبببدوهم
التقليببدي،ا وكببانوا يريببدون قضببية أفغانسببتان كورقببة
ضاغطة علبى روسبيا،ا بحيببث تكبون مقايضبة،ا مقايضبة
ومبادلببة،ا أخرجببوا مببن نيكبباراجوا،ا نقببول لباكسببتان أن
تغلق حدودها أمام الجهاد الفغاني،ا وكببانوا يريببدون أن
تبقببى الخيببوط كلهببا بأيببدي الغببرب وكببانوا سياسببتهم

متمثلة بثلث خطوط 
الخط الول: أن يكون الجهاد فقط إشغال  لروسيا. 

ثانيا : أن تبقى الخطوط كلها خطوط بيد المريكان. 
والخببط الثببالث: أن ل يصببل المجاهببدون إلببى ثمببرة
جهادهم،ا لكن فلت المر من أيببديهم،ا وأسببباب كببثيرة،ا
منها يقظة المسببلمين،ا منهببا المببوال السببلمية الببتي



جاءت إلى الساحة،ا وأفلتت الخيببوط مببن يببد الغربييببن،ا
عوامببل كببثيرة منهببا وجببود ضببياء الحببق فببي السبباحة،ا
وضياء الحق الرجل المظلوم الذي لببم يظهببر فببي هببذا
العصر رجل مثله في عالم السياسببة،ا فلببت مببن أيببادي
المريكان ضياء الحق. وكنا نقول للمسببلمين هنببا،ا فببي
باكستان: يا مسلمون قفوا مع هببذا الرجببل،ا أنتببم مبباذا
تريدون؟ أعظببم قضببية،ا أخطببر قضببية فببي الرض هببو
واقف بخيله ورجله وأعصبابه ودمبه وقلببه معهبا،ا فبإذا
انتصر السلم في أفغانستان كببان انتصببارا  لكببم فببي
باكستان،ا وإذا هزم السلم في أفغانسببتان،ا أنتببم أول

من يذبح في باكستان. 
الشيوعيون ما خضدت شببوكتهم ول أخمببدت أنفاسببهم
ول أطفببأت نيرانهببم فببي داخببل باكسببتان إل بسبببب
الجهببباد السبببلمي فبببي أفغانسبببتان،ا فبببإذا هبببزم
المجاهدون،ا ل سمح الله،ا قادة الشبيوعية سبتقيم لكبم
انقلبا  شيوعيا  عندكم،ا وأول من يذبح هم المسببلمون

في باكستان.
لكن كذلك المسببلمون لببم يسببتفيدوا مببن وجببود ضببياء
الحق،ا وللسف يريدون دعاية،ا يريدون شعبية،ا أما عمق
القضية الحقيقية وأصالتها التي تعملون مببن أجلهببا أن
تنخرطببوا بهببا،ا يعنببي خببائفين مببن بعيببد أن النبباس
يتهموهم،ا يتهموهم بالعمالة لضياء الحق وما إلى ذلك.

وكان ضياء الحق في الشهر الخيببرة،ا يببدرك كمببا كببان
يقول يسر لبعض خلنه المقربيببن،ا لقببد أمضببيت أوراق
قتلي من المريكان،ا أنا سببمعتها مببن أحببد السياسببيين
الذين سمعوها من فم ضياء الحببق إلببى آذانهببم،ا قببال:
خرج المر بقتلي ولعل هذا هو السببب البذي كبان مبن
أجله ضياء الحق يصر على اصطحاب السفير المريكببي
معه في كل مكان حتى يمببوت معببه،ا نعببم،ا كببأنه يقببول
لهم: تحبون أن تضحوا برجلكم! أنا ميببت ميببت وليمببت

أحد منكم معي.
والحقيقببة أن الشببعب الفغبباني شببعب ذو وفبباء وذو
كرامة،ا فكانت في رحلتي هذه إلببى الشببمال الجمبباهير
خارجة تستقبلنا،ا هببي تسببتقبل السببتاذ رببباني رئيببس
الجمعية،ا صور الستاذ رباني مرفوعة بيد الطفال،ا بيد
الرجال وبجانبها صور ضياء الحق،ا وفعل  هببم يعتبببرونه
شهيد الجهاد الفغاني. وما قتل ضياء الحق إل من أجل



الجهاد الفغاني. لعل أمريكا تستطيع أن تضع يدها مرة
أخرى على الخيببوط،ا بببأن تضببع رجل  ضببعيفا  سياسببيا
مثل جونيجو أو امببرأة لعوبببة،ا ضببائعة،ا مسببتهترة،ا مثببل
خنازير وتدير -هي اسمها بي نظير يعنببي ل نظيببر لهببا
في قلة الحياء،ا بي: يعني ل- لعلهببم يعيببدون قبضببتهم

على الجهاد الفغاني مرة أخرى.
موقف مشرف:

الن،ا أين وصل الجهاد السببلمي فببي أفغانسببتان بعببد
معاهببدة جنيبف،ا بعببد معاهببدة جنيبف كنبا متخببوفين أن
يخنبببق الجهبباد الفغبباني،ا وفعل  هببؤلء السياسبببيون

الباكستانيون مساكين.
(يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم)

)4(المنافقون: 
نعببم،ا يظنببون كلمببا نظببر إليهببم المريكببان،ا قضببية
أفغانستان نريد أن تحل كما نريد. يقولون: خلص،ا كما
هي بنببود اتفاقيببة جنيببف،ا يقببول جونيجببو: نعببم. ضببياء
الحببق ل يقبببل،ا ل مسبباومة علببى أنضببج ثمببرة أثمببرت
بغراس،ا أو شارك ضياء الحق في غراس شجرتها وهي
شجرة الجهاد الفغاني،ا وأكبر إنجاز عملببه ضببياء الحببق
والفئببة العسببكرية الببذين حببوله أنهببم وقفببوا الوقفببة
المشرفة بجانب الجهاد الفغاني،ا ارفع هببذا مببن تاريببخ
ضياء الحق ماذا يبقى له،ا ل يبقى لببه شببيئا ،ا محبباولت
فببي داخببل باكسببتان مببع البلببوش،ا ومببع السببند،ا مببع
البنجاب،ا ومع عبد الولي خان،ا مع البشتون،ا يحرث فببي
بحر،ا ويزرع في الهواء. نعم أكبر عمل وفقه الله له أن
يعمله أن يعمل بعمل مثمر أن يقف بجانب المجاهببدين

الفغان.
ويبدو والله أعلم -بنيته- كما يظهر لنا،ا أن الرجببل كببان
مخلصا  وصادقا  وكان يقف وقفة المسلم تجاه الجهاد
السلمي،ا هو رابببح مببن وقببوفه بجببانب الجهبباد،ا رابببح
كثيرا  لكن أنا سببمعته عببدة مببرات،ا يتكلببم فببي نببدوات
وفي جلسات،ا كنت تحس أن الرجل عندما يتكلببم ليببس
رئيس دولة إنما يتكلم كخطيب منبر،ا داعية من الببدعاة،ا
يتكلم من قلبه ليست مكتوبة الكلمة له بورقببة. ولببذلك
إن بعض الخطب التي ألقاها ضياء الحق والتلفبباز يبببث
على العالم،ا ل يستطيع كبار الببدعاة أن يخطبببوا مثلهببا
وهم في أجواء ضيقة. قبل أن يمسك الحكم مرة أخرى



) [يعنببي قبببل عببزل جونيجببو وإسببقاط2بيببده بقليببل(
حكومته].،ا كان هنالببك فببي كراتشببي مببؤتمر إسببلمي،ا
وأحد الدعاة المحسوبين على الدعوات السلمية وقف
وببببدأ يمبببدح غورباتشبببوف وقبببال: يجبببب أن نشبببكر
غورباتشوف لنه رجل محب للسلم،ا وقد قرر جادا  أن
ينسحب من أفغانستان،ا فوقف ضياء الحق بعببده قببال:
لماذا نشكر غورباتشوف؟ غورباتشوف كلص دخببل بيتببا
فأحرق متاعه وقتل أهله وخرج،ا هل يستحق الشببكر أم
يستحق اللعنة؟ هذا كلم رئيس جمهوريببة؟! هببذا ليببس

كلم رئيس جمهورية! هذا كلم خطيب.
والحقيقة يبدو أنببه فببي الفببترة الخيببرة،ا الرجببل كببان
أصفى أيام حياته،ا يبببدو فببي آخببر ثلث أشببهر عاشببها.
ونرجو الله أن يكون قد تقبله شهيدا  -إن شاء الله- مببا
قتببل إل مببن أجببل الجهبباد الفغبباني،ا والببذي قتلببه هببم
المريكان،ا أما الروس والهند وما إلببى ذلببك ليببس لهببم
دخل والله أعلم. أكثر من خمببس وتسببعين فببي المائببة
من التقريرات السياسية تشير أن المريكان هم الببذين
خربوا طائرته،ا بحيث تحطمت بمجرد أن أقلعت،ا كيببف؟
عن طريق الشيعة،ا عن طريق السماعيلية،ا عن طريببق
البهائية،ا عن طريببق القاديانيببة،ا ل نببدري،ا حببتى الن ل

نعلم لكن خربت طائرته بإشارة (سي آي إي).
وأمببا أنببه ضببحوا برجلهببم،ا لن ضببياء الحببق ممسببك بببه
-بالسفير المريكي- ثم السببفير المريكببي الخيببر هببذا
الذي قتببل معببه،ا اسببمه روفائيببل هببذا يهببودي،ا يهببودي
باسم نصراني،ا خدم في تركيا وخدم في إيران،ا وخببدم
فببي باكسببتان،ا وحرقببت أوراقببه،ا وانتهببت مهمتببه،ا فل
بببأس أن يضببحى بببه،ا مببن أجببل الطاحببة بضببياء الحببق

وقتله.
أين وصببلنا؟ أيببن وصببل الجهبباد الفغبباني بعببد معاهببدة
جنيف؟ بعد معاهدة جنيف بببدأ جونيجببو يريببد أن يطبببق
بنود المعاهدة وضياء الحق يتناسى،ا قال له جونيجو أنببا
سأرفع تقريرا  للمم المتحدة ولروسيا والمريكان أنك
ل تريد تطبيق المعاهدة بالحقائق التاليببة،ا فقببال ضببياء
الحببق: كمببا قببال لببي أحببد المقربيببن إليببه: قببال أنببا ل
أستطيع أن أعيش بقية عمري ذليل ،ا نعم،ا ل أستطيع.

وفي ليلة من الليالي أطاح بهم بركلة قدمه،ا فقبال لبه
مجلس الشورى: فأنت حللببت مجلببس النببواب،ا مجلببس



الشورى هذا دون حضور جونيجو،ا قال بسيطة أنا أخببب
ره بالتليفون،ا رفع التليفون وقال: جونيجو: قال: نعببم
قال: إبق في دارك مسببتريحا ،ا انتهببى،ا ختببم -مثببل مببا
قالوا الفغان- ختم يعني: سبحان ربببك رب العببزة عمببا

يصفون  . 
كنا نخاف أن تغلق الحدود فبقيت الحدود مفتوحببة،ا كنببا
نخبباف مببن تعببتيم العلم العببالمي وإرجبباع القضببية

السلمية الفغانية إلى حيز النسيان.

)2الحل المنشود (

فتح طالقان:
كل منطقة يخرج منها الروس تتضعضع،ا يهجمببم عليهببا
المجاهبببدون يحتلونهبببا أو تسبببقط بأيبببديهم المراكبببز
والقواعد الشببيوعية،ا الواحببدة تلببو الخببرى،ا ويحيطببون
بمراكز الولية. والن يحيطون بمراكز معظم الوليات،ا
لم يبق إل مراكز الوليات،ا وسقطت  الوليات تببدريجيا
والحمببد للببه،ا سببقطت مدينببة طالقببان،ا وصببلينا فببي
مسجدها ركعتين،ا سقطت مدينة طالقان بشهيد واحببد;
بشهيد واحد!! مدينة سيد جمال آغا وليد قائد من قببادة
الحزب في الشمال حببول طالقببان،ا قلببت لببه: مببا أكبببر
معجببزة رأيتهببا فببي الجهبباد الفغبباني؟ قببال: سببقوط
طالقان بشهيد واحد،ا هببذه أكبببر معجببزة. قببال: أتصببل
في  أخي -أخببوه اسببمه سببيد ميببرزا- قببال: أرسببل لنببا
أسلحة،ا نحن الن محيطون بطالقان،ا قال فجهببزت لببه
ذخائر في سببيارات وعلببى الخيببول ومبا إلببى ذلببك،ا ثببم
اتصلت به قلت له،ا السببلحة جبباهزة والببذخائر حاضببرة،ا
قببال أنببا أتكلببم لكببم مببن داخببل طالقببان،ا لقببد احتللنببا
طالقان. ثم عقب بكلمة يدل على اعتزازه بدور الخوة
العبرب فبي داخبل أفغانسبتان،ا قبال أنبا أعتبببر الفاتبح
الحقيقي لمدينة طالقان هو أبو إبراهيم العراقي -أحببد
إخواننا من حفظة القرآن المهندسين- قلت له: كيببف؟
قببال: كببان يكتببب المنشببورات واللصببقات والعلنببان
وندخلها (يا أيهببا الشببيوعيون استسببلموا،ا أخرجببوا مببن
الشيوعية الكافرة وما إلى ذلك) قال: عنده طابع اسمه
بسام -بسام هذا يطبع الن فببي مكتبنببا- فيكتببب تحببت



العلن بسام،ا فضباط الجيش يسئلونني،ا من هو بسام
هذا إسم حزب جديد؟ إسم حركة جديدة؟ قببال: ونتيجببة
هذه العلنات والشيخ جعفببر يشببهد أنببه كببان الضببباط
يأتون في الليل ويبايعون ويعاهدون على أن يسببقطوا
الحكم فببي داخببل طالقببان،ا والحمببد للببه رب العببالمين
عنببدما جبباءت سبباعة الصبببح اشببتركت كببل الحببزاب

المحيطة بطالقان وأسقطت المدينة بشهيد واحد.
والحقيقة،ا فتح طالقان يدل علببى أن بإمكببان الحببزاب
أن تنسق فيما بينها،ا وأن تتعاون فيما بينها،ا وأن تفتببح
مدنا  دون أن يحدث بينها اختلفات أو اشتباكات أو غير

ذلك.

فتوح مستمرة:
كنا متوجهين نحو كران ومنجان،ا وصلنا كران ومنجببان،ا
قائببد المنطقببة تلببك اسببمه نجببم الببدين جبباء يسببتقبلنا
وخرج أحمد شاه مسعود من بنجشير يسببتقبلنا،ا بمجببرد
أن علببم الشببيوعيون فببي مدينببة جببرم أن أحمببد شبباه
مسعود تحرك من بنجشير ونجببم الببدين تحببرك ورببباني
تحببرك،ا هربببوا مببن المدينببة ولببم يطلببق عليهببم طلقببة
واحدة،ا وسقطت مدينة جرم دون أن يطلق فيها طلقة

واحدة.
فجئت وهنئت نجم الدين،ا قلت له: نهنئك بالفتببح (فتببح
جرم)،ا لنه ليس حببول جببرم -مدينببة جببرم- إل القببوات
التابعة له،ا فوجدته حزينا  قلببت لببه: لمبباذا؟ قببال: لقببد
هرب الشيوعيون بببأرواحهم وسببلحهم،ا وكنببا نريببد أن

نشفي صدورنا منهم،ا ونأخذ أسلحتهم.
ثببم سببقطت مدينببة بهببارك قبببل إسبببوع،ا ثببم سببقطت
مدينة فيببض آبباد قبببل ثلثببة أيبام،ا ثببم سبقطت مدينببة
كبيسة بالمس. وإن شاء اللببه،ا ل يمببر شببهرين تقريبببا
إل ومدن الشببمال معظمهببا بيببد المجاهببدين،ا ول أظببن
المر يزيد على ستة أشهر حتى ترون كابببل ببباذن اللببه

بيد المجاهدين.
(ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو

العزيز الرحيم)
)5-4(الروم: 

أقببول قببولي هببذا وأسببتغفر اللببه لببي ولكببم والسببلم
عليكم ورحمة الله وبركاته



ينطلقون من عقيدة:
الحقيقة قبل بدأ السئلة كنببت أريببد أن أكمببل وأوضببح
الصورة،ا الصورة الن في داخل أفغانستان،ا الن الحمد
لله الشيوعية احترقت ورقتها وإلى البببد واللببه أعلببم.
يعني والله أعلم لمائببة سببنة ل تسببتطيع الشببيوعية أن
ترفع رأسها في داخل أفغانستان،ا احترقت نهائيا . لن
الشعب الفغاني يقاتل عن عقيدة وينطلق من عقيدة.
وإذا أحبك إنما يحبك انطلقبا  مبن عقيبدته وإذا عباداك
إنمببا يعاديببك مببن عقيببدته،ا ليببس التعامببل مببع الشببعب
الفغاني تعامل  سياسبي. ولبذلك كبل أوراق السياسبة
الدولية محكوم عليها بالفشل لنها تتعامل مع الشببعب
الفغبباني مببن خلل الببدهاليز السياسببية،ا ومببن وراء
الكببواليس الدبلوماسببية،ا ولببذلك كببل مببا يخطببط ضببد
السببلم وضببد شببعب الفغببان وضببد الجهبباد الفغبباني
محكوم عليه بالموت. الشعب الفغاني الن وهببو يقببف
وراء رباني وسياف وحكمتيببار وخبالص ل يقبباتلون مببن
منطلق سياسي وإنمببا يمشببون وراء رببباني لنببه عببالم
مببن العلمبباء ومخببالفته تعتبببر موبقببة مببن الموبقببات
وجريمة من الجرائم الشرعية فببي نظببره. ولببذلك الن
سبببواء القبببادة فبببي داخبببل أفغانسبببتان أو القبببادة
السياسببيون الببذين فببي بيشبباور (رببباني وحكمتيببار
وسياف وخالص) هؤلء يعتبرون قادة دينيين فببي نظببر
الشعب الفغاني،ا ويتعاملون معهم من منطلق إيمانهم
أن هؤلء أئمة وقادة وعلماء. ولذلك مبباذا يصببنع ظبباهر
شبباه إذا رجببع لببداخل أفغانسببتان؟ ول يسببتطيع ول
تستطيع أي قببوة دوليببة الن أن تفببرض علببى الشببعب
الفغاني قيادة من عندها،ا لماذا؟ لن الجهاد فببي هببذه
المببرة يختلببف عببن كببل الجهبباد الببذي قببام بببه شببعب
الفغان من قبل. الجهاد فببي هببذه المببرة يقببوده أبنبباء
الحركة السلمية والعلمبباء،ا وأبنبباء الحركببة السببلمية،ا
والمعركة العالمية ضد السلم التي تريد أن تحول دون
إقامة دين الله في الرض واضحة تماما  في أذهانهم.

الجهاد أبرز قادة ناضجين:
والقادة العسكريون كذلك البارزون،ا إما أن يكونوا أبناء
حركة،ا وإما أن يكونببوا علمبباء،ا الن القيببادة السياسببية
هؤلء الربعة،ا وأفغانستان مقسمة بين هؤلء الربعببة،ا
الثلثة لهببم خمسببة عشببر فببي المائببة،ا الببباقون هببؤلء



الذين ل مانع عندهم من أن يقبلببوا الحلببول السياسببية
الغربية كمرحلة انتقاليببة يصببلون بعببدها إلببى السببلم،ا

الربعة هؤلء رافضون للحل الغربي رفضا  نهائيا . 
 الجهاد أبرز قائدا  مثل أحمد شاه مسببعود،ا أبببرز قائببدا
مثل فريد مثل  في كوهستان في كابيسببا،ا أبببرز قائببدا
مثل جلل الدين حقاني،ا هذه قيادة ما جاءت هكذا مببن
خلل النتخابات في ليلة من الليالي،ا ست صوتوا معببه
وأربعة ضده،ا ل،ا هذه القيببادة انببتزعت إعجبباب القلببوب
بها وفرضت احترامها مببن خلل عيشببها فببي المعركببة
عشر سنوات وهببو بيببن فكببي المببوت،ا ومعببروف جلل
الدين عالم،ا ومعروف أحمد شبباه مسببعود ابببن الحركببة
السببلمية،ا ومعببروف فريببد ابببن الحركببة السببلمية،ا
وهنبباك الحمببد للببه الحركببة السببلمية محببل احببترام
الجميببع،ا يعنببي قببل إخببوان المسببلمين وأنببت مطمئببن
فتنشرح لك الصدور ل يوجد ناصببريون ول قوميببون ول
بعثيون ول يوجد أي واحد ينتقببدك،ا لمبباذا؟ لن الحركببة
السلمية منذ أن قامت،ا حتى الن وهي تقدم تضحيات
ولم تأخذ ثمببار ول نتائببج،ا فهببي محببل عاطفببة الشببعب
واحترامهم. حتى بعض الشباب أرسلناهم إلببى فاريبباب
ينشئون معهدا  تعليميا  تربويا  سموه المعهد الببتربوي
للخوان المسلمين في داخل الجبهة،ا أناشيدهم زند باد
إيمان زنده باد إسلم،ا زند ببباد إخببوان زنببده ببباد جهبباد،ا
يعني يعيببش الجهبباد،ا يعيببش الخببوان،ا يعيببش اليمببان،ا
يعيش السلم. فهي محل احترام،ا تضببحيات تضببحيات،ا
تضحيات،ا آبائهم قتلوا أبنبباءهم دمببرت عليهببم البببيوت،ا
نساءهم دفنوا تحت التراب،ا إخوانهم سببجنوا،ا هببم فببي
المعركة،ا فهببم محببل احببترام الجميببع،ا هببم لببم يقولببوا
كلما  ول شعارات إنما دفعوا ثمن الشعار دمبباء،ا أعلببوا
عليهببا الرايببات. ولببذلك كلمببا أجتمببع بالقببادة -قببادة
كببثيرين- أنظببر إليهببم كلهببم،ا إمببا مببن أبنبباء الحركببة
السلمية وإمببا مببن العلمبباء أو مببن النبباس المسببلمين
العاديين الذين تربببوا فببي جببو المعركببة ونضببجوا علببى

حرارتها،ا واستوى عودهم في داخل أتونها.
ومن هنا يختلف الجهاد في داخل أفغانستان فببي هببذه
المببرة عببن الجهبباد فببي المببرات الثلثببة. الجهبباد الول

م) وأبببادوا2481الذي قام به الشببعب الفغبباني سببنة (
) ألفببا  عنببد ج دلببك بيببن71الجيش النجليزي بكببامله (



شببكري وج دلببك -خببورد كابببل- والمببرة الثانيببة سببنة (
م) عندما أبادوا جيشا  بكامله كذلك; عببداده أربببع0881

م)9191آلف في خببورد كابببل. والمببرة الثالثببة سببنة (
عندما هزم الجيببش النجليببزي فببي داخببل أفغانسببتان،ا
ولحقوه في داخل الهند -كبانت منطقبة باكسبتان هبذه
تسمى الهند- لحقوه واحتلوا (تل) -منطقة مدينببة تببل-
عنببدها (تشرشببل) أعلببن اسببتقلل أفغانسببتان مببن

بريطانيا،ا خافهم أن يصلوا إلى دلهي.
المببرة هببذه تختلببف،ا القيببادة السياسببية صببافية،ا كلهببا
ناضبجة،ا ومبن أبنبباء الحركبة السببلمية،ا يعنببي أصببحاب
الببوزن الثقيببل وهببم: رببباني،ا وحكمتيببار،ا وخببالص،ا
وسياف،ا هؤلء من أبناء الحركة السلمية كلهم،ا ومحل
احببترام الجميببع،ا الشببيخ رببباني خريببج الزهببر،ا الشببيخ
سياف خريج الزهر،ا الشيخ يونس خالص معروف،ا عالم
علببى مسببتوى كببل أفغانسببتان،ا وحكمتيببار مببن أبنبباء

الحركة السلمية.
وقفنا في (ورسج) -مدينة من مدن تخببار- وقببف عببالم
من العلماء ممن يعملون مع المجاهدين،ا قال: إن سبب
دخولنا الجمعية أن عالم الحديث في هببذه البلببد عنببدما
مرض قال لنا: بايعوا رببباني لنببه عببالم وخريببج الزهببر
فقط،ا فبويع رباني لنه عالم،ا وعندما خرجت الجماهير
ما رأيت استقبال ملك ول رئيببس كمببا اسببتقبل رببباني
في داخل أفغانستان،ا اللفتات،ا أقواس النصر،ا الجنود،ا
الناشبببيد أول مبببا يسبببتقبلك المجاهبببدون بألبسبببتهم
العسببكرية اللف المؤلفببة،ا ثببم بعببد ذلببك يسببتقبلك
العلماء،ا ثم الشيوخ،ا ثم الشباب،ا ثم الطفببال،اثببم أبنبباء
المدارس،ا كل منطقببة مصببطفة علببى جببانبي الطريببق
تريد أن تحظى بابتسامة أو تحظببى بسببلم،ا لكببي تببرى
الزعيم الببديني والقائببد العسببكري للجمعيببة. والقضببية

قضية دين.
الشعب الفغاني يتعامل مع قببادته مببن منطلببق دينببي،ا

فل تحل قضيته من خلل كوردوفيز،ا ل تحل.
سافرت،ا أو غزوت مع حكمتيار ومع سياف ومببع رببباني
عندما حل حكمتيار في لوجر،ا كل قادة المنطقة سببواء
كانوا من حزبه أو من عنببد رببباني أو مببن قببادة سببياف
كلهم جاءوا يسلمون عليه; لنه قائدا  مسلما  من قادة



ل المنطقبة،ا فالكبل جباءوا يسبلمون عليبه الجهباد وص
ويرحبون به.

الخلفات هذه التي نراها في داخببل أفغانسببتان الحمببد
لله أزيل كببثير منهببا،ا والحمببد للببه معظببم المببدن تفتببح

بتنسيق بين الحزاب جميعا .
تهاوي الحكم في كابل:

الحكببم متهبباوي،ا سبباقط فببي داخببل كابببل،ا نحببن فببي
بنجشير،ا في قرية من القرى،ا مببن خلل العيببون الببتي
لحمد شاه مسعود في داخل الدولببة -هببو لببه عيببونه أو
مخابراته مببن الببروس علببى الببروس ومببن الشببيوعيين
على الشيوعيين،ا ومن الضباط على الضباط إلى آخره،ا
فأجهزة الدولة كلها متصببلة بببه-،ا ترسببل إليببه التقببارير
اليومية عن كل عمببل فببي داخببل الدولببة،ا فجاءنببا خبببر
الدولة تقول: نحن نعلم أنكم في بيت (أسلم وطنجببار)
فبببي قريبببة بارنبببدي ببببازارك وبإمكاننبببا أن نضبببربكم
بالطائرات،ا لكن ل نريد أن تضرب بكم حتى تخففوا عنا
الضربات في ممببر سببالنج،ا وتسببمحوا للقمببح أن يصببل
إلببى كابببل،ا لن ممببر سببالنج بأيببدي المجاهببدين،ا فببإن
بامكانهم أن يقطعوا كل حبة قمح عن الشيوعيين فببي
داخبببل كاببببل،ا والقافلبببة البببتي يريبببدونها يمررونهبببا،ا

والقافلة التي يريدونها يأخذونها.
سمع الشببيوعيين عنببدما رأوا المجاهببدين هكببذا،ا قببالوا
لروسببيا أفرغببوا الحمولببة فببي بلخمببري،ا فببي بغلن،ا
فاتصل القائببد -قائببد سببالنج- فببي وزيببر التمويببل فببي
كابل،ا قال له: إن أفرغتببم حمببولتكم فببي بلخمببري لببن
يصلكم حبة قمح واحدة،ا وزير التمويببل الشببيوعي قببال
لببه: مبباذا تريببد؟ إن تببدبير المببر لببك -يقببول لقائببد
المجاهدين- نفرغهببا فببي كابببل؟ نفرغهببا فببي كابببل!!

خذوا ما شئتم ودعوا ما شئتمم! ل يوجد دولة!!.
ونحن فبي بنجشببير أرسبل لنبا والبي كابيسببا،ا تريببدون
خدمببة؟ -والببي كابيسببا الشببيوعي- تريببدون أي خدمببة
مني؟ ليس هنالك حكومة،ا مصببنع النسببيج فببي جلبهببار
فيه سبعة آلف عامل،ا في شركة النسيج،ا الطريق بيببد
المجاهدين يوميا  يأتي العمال مببن كابببل يمببرون علببى
المجاهدين يسمحون لهم بالذهاب صببباحا ،ا ويسببمحون
لهم بالعودة مساء،ا لماذا ل تأخذونه؟ قالوا: نخشى في
المعركببة أن نحببرق بعببض اللت واللت،ا هببي بأيببدينا،ا



هببي أيببام،ا ويسببقط بأيببدينا فبببدل أن نحببرق النسببيج
ونتلببف بعببض آلتببه،ا أو يتوقببف المصببنع يبببق المصببنع

مستمرا  لن المصنع وما فيه لنا.
الخ عبد الله أنس تقريبا  أول عربي استقر في داخببل
أفغانستان،ا والحمد لله نفع الله به كببثيرا  كببثيرا  وهببو
من ق ب لنا مسئول عن الخوة فببي الشببمال،ا للخببوة
العرب،ا يعني أمير الخوة العرب في شمال أفغانستان.

بيع الشيوعيين:
دبابة للجيش -للجيببش الشببيوعي فببي كابببل- أرادوا أن
يستسببلموا للمجاهببدين،ا فمببرت علببى مركببز الببروس
-مركز الروس على مفببرق طريببق- طريببق يببذهب إلببى
الشيوعين وطريق يذهب إلى المجاهدين في بنجشببير،ا
فالروس قالوا لهم: من هنا طريببق بنجشببير إذا أردتببم
أن تذهبوا إلى بنجشير،ا يدلون الدبابة الهاربة،ا تفضببلوا

إلى بنجشير!!.
الروس الن وقفوا ل يطلقون طلقة علببى المجاهببدين
وكل ما يتمنونه أن ينسحبوا بحياتهم وأرواحهببم،ا وكببل
واحد يود أن لو يكون فبي جيبببه بعببض المببوال أو بيببن
يديه بعض الهدايا لزوجته أو لعائلته فببي روسببيا،ا فمببن
أين له هذا المببال؟ الن يبببيعون الشببيوعيين أنفسببهم،ا
الروس يبيعون الشيوعيين أنفسهم،ا نعم،ا آخر تسببعيرة

)51ضابط الخاد المخابرات -هببؤلء كبببار الشببيوعيين- (
دولر،ا الضابط الشيوعي بعشر دولرات،ا الجندي خمس
دولرات،ا فحسبتها يكون البغل بمائببة شببيوعي،ا البغببل
بمائبببة شبببيوعي،ا نعبببم،ا الن البببروس يبببأتون لبعبببض
المجاهببدين -كبببار المجاهببدين- يسببتحيون أن يشببتروا
شراء،ا هم يريببدون أن يأخببذوهم أسببرى بقببوة السببلح
وبعرقهببم،ا أمببا صببغار القببادة يببأتون إلببى الببروس،ا
يزورونهم الن بينهم وبيببن المجاهببدين هدنببة يببذهبون
إليهم فببي مراكزهببم يقببول لهببم الببروس: تريببدون أن
تشتروا أي واحد؟ من تريببدون أن تشببتروا؟ نعببم،ا بيببع،ا
حببتى صببار الشببيوعيون ل يببأمنون للببروس حببتى ل
يبببيعوهم للمجاهببدين،ا صببار الببروس يبببيعون الطريببق
نفسه كل يببوم يضببمنون الطريببق سبباعتين،ا السبباعتين
بخمسة آلف باكستاني -خمسين ألببف أفغبباني- خمببس

) دولر،ا لببك كببل السببيارات الببتي052آلف باكستاني (
تمر في الطريق العام الواصل بين كابل وبيببن روسببيا،ا



فببأنت ونصببيبك،ا أي سببيارة تمببر تأخببذها بحمولتهببا،ا
بمائتين وخمسين دولر،ا قد ل تمر سيارات.

تكلمت مع الببدكتور عبببد اللببه نصببيف وحببدثته عببن بيببع
الشيوعيين،ا وكان الدكتور حسين حامد رئيس الجامعببة
السلمية جالس قال: هذا البيع باطل لنببه بيببع الغببرر،ا
بيع المعدوم فمجموعة من قببادة كابببل جالسببون معببي
في ليلة ساعتين،ا ثلثة،ا هم يحدثوني عن هذه القضايا.
المهم السيارات التي تمر يأخذها المجاهد الذي يشتري
الطريق،ا وهم ل يستطيعون أن يجمعببوا خمسببين ألببف
أفغاني،ا فيشتركون ثلثة،ا أربعة،ا في بيببع الجملببة هببذا،ا
فواحد منهم قال: أنا اشتريت الطريببق مببرة،ا فللسببف
جاءتنا سيارات إسمنت،ا وحزنببت مببا طلببع منهببا شببيء،ا
محملة إسمنت!! فإن كانت السببيارات للدولببة أخببذوها،ا
وإن كببانت السببيارات لنبباس مملوكببة ملكببا  خاصببا
فصاحبها يريد الجببرة،ا والمجاهببدون يأخببذون حمولتهببا
فيقول لقائد المجاهدين أعطنببي إيصببال ،ا أنببك أخببذتها
حتى أسلمه للشيوعيين في كابببل; حببتى يببدفعون لببي
رة سببيارته إل الجرة،ا فل تدفع له الدولة الشبيوعية أج
إذا أخذ إيصاله من قائد المجاهدين أني أخذت الحمولة،ا
الدولببة منهببارة نهائيببا ،ا ونجيببب يرسببل رسببالة خطيببة
ورسائل صوتية بأشرطة،ا أيها القائد الفلني،ا كل واحد
باسببمه،ا خفببف عنببا الضببربات،ا إذا أردت المدينببة خببذها

بدون قتال.
دخببل المجاهببدون مدينببة كنببدز ثببم هجمببت روسببيا
بالببدبابات والطببائرات ودخلببت الببدبابات،ا عنببدما دخلببت
أعلن عارف خان -القائد العسكري البببارز هنبباك- أعلبن
العفببو العببام عببن الشببيوعيين ففرحببوا كببثيرا  وجبباءوا
إليهم يبكون قالوا نحن لماذا تكفروننا نحن مببن ملتكببم

ونحن من شعبكم ونحن مثلكم ونصلي ونصوم.
ولذلك حالة الدولة منهارة تماما ،ا ل يوجد هنالك دولة. 
ونحببن فببي بنجشببير كببان مصببنع البيبسببي كببول يوميببا
يرسل لنا كميبات مبن المرطببات،ا يريبدون أن يتقرببوا
إلى رباني،ا تسكت الدولة عببن إرسببال المرطبببات إلببى
رببباني يوميببا  إلببى بنجشببير،ا لعلهببم يخففببون عنهببم
الضربات في سببالنج وفببي غيرهببا،ا والضببباط يتصببلون
يوميا  بالقادة،ا نريد أن نأتي،ا الطيارون،ا نريببد أن نببأتي

إليكم وهم يقولون إبقوا مكانكم إلى ساعة الصفر.



فالحمد لله رب العالمين،ا أمر الشيوعيين منتهببي الن،ا
الشيوعية احترقت ورقتها نهائيا ،ا لنبه مببا كبان يعببرف
هببذا الرجببل الفغبباني العببادي الفلح علببى أن ه-ؤلء
الشباب الذين يحملون الفكر الشيوعي،ا الذين يرفعببون
شببعارات الوطنيببة،ا الببذين يعملببون المظبباهرات أنهببم
كفار،ا كانت عنببدما تطلببق كلمببة كببافر معنببى ذلببك إمببا
نصراني أو يهودي،ا فكان يعببرف النصببراني واليهببودي،ا
هؤلء الكفار،ا ما كان يعرف أن الشببيوعيين كفببار،ا الن
كلمة الكفر ل تطلببق إل علببى الشببيوعيين،ا ينظببر إلببى
المسجد المدم ر،ا إلى أمه التي قتلت،ا المصاحف الببتي
مزقت إلى العراض التي انتهكت،ا إلى المدارس الببتي
دم رت،ا ويرد السبب إلى الشيوعية كل ذلك مببن وراءه
الشيوعية،ا إذا  الشيوعية كفر ودمار وتخريب،ا ل يمكببن
لقلب أفغبباني الن أن يتقبببل الشببيوعية أبببدا ،ا فكيببف
وقد انتهت بهذه الهزيمببة الببتي أذ ل اللببه بهببا روسببيا،ا

وأذل الله بها الشيوعيين في داخل أفغانستان.
عنببدما يمببر المجاهببدون،ا الببروس يقولببون: (زنببده ببباد
مجاهدين،ا زنده باد مجاهدين)،ا عنببدما يمببر الشببيوعيون
أمام الروس يقولون (وطن فروش وطن فببروش)،ا يببا
بائع الببوطن يببا مهزوميببن. فالحمببد للببه رب العببالمين،ا
الحمد لله ل إله إل الله وحده صدق وعببده ونصببر عبببده

وأعز جنده وهزم الحزاب وحده.
الزمام بيد المسلمين:

والن كببل المحبباولت لسببرقة الحكببم السببلمي،ا الن
كلها ببباءت بالفشببل،ا لن القببادة السياسببيين هنببا فببي
بيشاور ناضجون،ا يعرفون أبعاد المخطط،ا وكل واحد له
موقببف،ا موقببف يسببجل بمبباء الببذهب،ا فببي صببفحات
التاريخ السببلمي الحببديث،ا مببواقفهم مببع كببوردوفيز،ا
مواقف الشيخ يونس خالص،ا مواقفهم ضد آرموكوست
-وكيل الخارجية المريكية- المبعببوث بشببأن كببذا،ا مثببل
موقف سياف ضده،ا مواقفهم ضد ريجان،ا مثببل موقببف
حكمتيار،ا مواقف مشرفة،ا ما شهدنا مثلها فببي التاريببخ
الحديث،ا أمريكببا مببا رأت فببي التاريببخ الحببديث مواقببف
مثل هذه المواقبف،ا وأدركببوا أن الزمبام قبد فلبت مبن
أيديهم،ا ولم يعد بإمكانهم أن يحتببووا الجهبباد الفغبباني
السببلمي فببي أفغانسببتان،ا ول أن يروضببوه،ا ول أن
يأخذوا ثماره،ا فاطمئنوا بالنسبة للجهاد السببلمي فببي



أفغانسببتان،ا الزمببام كلببه بيببد الشببباب المسببلم،ا بيببد
السلميين،ا بيد أبنبباء الحركببة السببلمية،ا بيببد العلمبباء،ا
فالحمد لله من قبل ومن بعد،ا والحمد لله أول  وآخببرا ،ا
ونرجوا الله عزوجببل أن يصببدق ظننببا،ا وأن يكببون ذلببك
اليوم الذي نرى فيه راية التوحيببد خفاقببة فببوق كابببل،ا
ولعلكم إن شاء الله تقضون الربيببع القببادم فببي داخببل
كابل إن شاء الله،ا فإذا أقيمببت هببذه الدولببة واحببد مببن
هبببؤلء يحكبببم،ا لنبببه الن هنالبببك محببباولت لغتيبببال
حكمتيار،ا لغتيال سياف،ا تصببفية جسببدية،ا وهببذا ضببياء
الحق قاله قال: هنالببك الن خطببة لقتلببي وقتببل قببادة
الجهاد في باكستان ول أدري من الببذي يلقببي مصبرعه
من قبل أنا أم هم؟ إفرض الن ل قدر الله،ا ونرجو الله
أن يحميهم لن هؤلء الربعة أمل أفغانسببتان حقيقببة;
لنهم من أنضج أبناء أفغانستان هؤلء سياف وحكمتيار
ورباني وخالص،ا إفرض أنهم قتلوهم ل قدر اللببه،ا لكببن
كيف يقتلون أحمد شبباه مسببعود،ا كيببف يقتلببون فريببد،ا
كيف يقتلون جلل الدين حقاني،ا كيف يقتلببون إنجنيببر
ضياء في هرات،ا كيف يقتلببون محمببد إسببماعيل،ا كيببف
يقتلببون فلن،ا كيببف يقتلببون هببؤلء،ا عشببرات القببادة؟
الن في داخل أفغانستان كيببف يمكنهببم أن يقتلببوهم،ا
كيف ل يستطيعوا والوقت قصير،ا والوقت ليس معهم،ا
الزمببن ليببس فببي صببالحهم،ا الزمببن الن فببي صببالح
المجاهدين،ا وكل يوم يمر إنما هببو انتصببار للمجاهببدين
وسقوط للخطط العالمية التي تريد أن تفشببل الجهبباد
السلمي في أفغانستان،ا وأن تحببول دون قيببام دولببة
إسلمية،ا فاطمئنوا،ا إطمئنوا،ا الحمد لله،ا القببادة الببذين

في داخل أفغانستان -إن شاء الله- اطمئنوا إليهم.
واللبببه وأنبببا أتنقبببل فبببي بنجشبببير،ا وأرى مبببواقعهم
ومعاركهم وأسمع،ا ما كنت أصدق أن البشر يمكنهم أن

يفعلوا ما فعلوا.
ذل الروس:

أحمببد شبباه مسببعود; الجنببرالت الببروس،ا يرجببونه أن
يخفببف بعببض الشببروط الببتي فرضببها عليهببم،ا رئيببس
الهيئة يرجوه ساعتين أو ثلثة أن يخفف عنهببم،ا يقببول
له: إرحمنا ل تشدد علينا! الجنرالت الذين تعتمد عليهم
روسيا للتخطيط ضد الحلف الطلسببي،ا للتخطيببط ضببد
أمريكا،ا للتخطيط ضد الغرب،ا يقفببون أمببام جنببدي مببن



جنود السلم أذلة صاغرين أثناء عقد المعاهببدة،ا وقببف
الحرب ستة أشهر.

شيء كالخيال،ا والله وأنا أرى مواقع المجاهببدين وأرى
ما صنعوا في عببالم الواقببع شببيء مثببل السبباطير،ا مببا
أكاد أصدق أن هذا يمكببن أن يفعلببه البشببر،ا وجبباء فببي

ذهني ذلك البيت.
ل أبعد الله عن عيني غطارفة     جن ا إذا ركبببوا إنسببا

إذا نزلوا
جن،ا قليل من النس يستطيعون أن يفعلوا مببا فعلببوا،ا
أرسببل إليببه الببروس نريببد أن نعقببد معببك معاهببدة بعببد
ضربات هزم الببروس،ا ثمببان مببرات،ا هجومببات كاسببحة،ا
ويهزمببون فيهببا،ا وتببدمر لهببم مئببات الببدبابات،ا دخلنببا
بنجشير،ا أكثر من ألببف دبابببة وآليببة تقريبببا  حببتى الن
مبدمرة،ا علببى جبانبي الطريببق،ا لببم تسببتطع الدولببة أن
تجرها،ا هذا الذي لم تستطع أن تجببره الدولببة فببي آخببر
سنتين أمام قرية أحمد شاه مسعود،ا قرية فيها أربعون
بيتا ،ا حوالي ثلثمائة دبابة وآلية وسببيارة مببدمرة علببى
باب القرية،ا كأنببك واقببف فببي محرقببة السببيارات فببي
جببدة،ا ومببن فعببل هببذا؟ قائببد صببغير مببن قببادته اسببمه
قومانببدان مسببلم،ا كببان عمببره فببي ذلببك الببوقت ثلثببة

) سنة. 52وعشرين سنة،ا الن (
جنرالت الببروس يببأتون إليببه يطلبببون أن يعقببد معهببم

هدنة،ا ستة أشهر أعطنا فقط حتى نلتقط أنفاسنا.
خطة محكمة:

كيف اضطر الببروس أن يطلبببوا هدنببة؟ مراكزهببم فببي
مكان يقيببم فيببه الببروس فرقتهببم،ا يببأتي المجاهببدون،ا
وفي وسط الثلوج يتسللون من بين هذه المراكببز،ا مببن
التلل،ا وفي سفح الجبل يقيمون مراكزهم بين الثلوج.
أشياء عجيبه عندما يقول: هنببا مركببز،ا هنببا مركببز،ا فببي
سفح الجبل،ا وفوقه ثلوج وتحته ثلببوج وفببوقه الببروس

وتحته الروس.
رك روم        فمبن أي جانبيبك وعبدا البروم خلبف ظه

تميل
قلت له كيف جلسوا بين الثلوج،ا قال: بحثوا عن حجارة

في الثلوج،ا ووضعوها أمامهم كخندق. 
كيف يأكلون؟ التوت المجفف،ا كل يببوم يعطببى الواحببد
منهم حفنة من التوت يعيش عليها طيلة اليوم،ا ثم بعببد



ذلك البطاطا يعطى كببل وجبببة حبببة بطاطببة مسببلوقة،ا
كيف يوصلونها لهببم؟ فبي الليبل،ا ليببس عنببدهم أحذيبة
كافية،ا الذين يبذهبون بالطعبام لهبم يلبسببون الحذيبة،ا

والذين يبقون في أسفل الجبل يبقون حفاة.
 محاطببة (رخببا) بجبليببن،ا فببي سببفح هببذا الجبببل وضببع
المجاهببدون دوشببكة،ا وفببي سببفح هببذا الجبببل وضببعوا
هاون،ا سيطروا على المدينة،ا كلما تحببرك روسببي فببي
داخببل الفرقببة،ا وجببد طلقببة الدوشببكة بيببن رجليببه أو
أصابت يده،ا فيتوب توبة نصوحة أن يتحرك فببي النهببار،ا
شلوا حركة الروس،ا  خطة عسكرية ما انتبه إليهببا أحببد،ا
فببي الصببباح ينقلببون الدوشببكة -دوشببكة واحببدة- إلببى
منطقة الظل،ا بعيدا  عن أشعة الشمس،ا حببتى ل يلمببع
الدوشكة وفي المساء يعيدونه إلى منطقببة الظببل،ا ثببم
يطلقون طلقة طلقتين دوشكة،ا كلما مببر روسببي فببي
داخل الفرقة; فيجن الروس،ا من أيببن هببذا؟ يمشببطون
الجبال،ا بالمدفعية والصواريخ والقاذفات وما إلى ذلك،ا

ويرمي الرصاصة ويختفي بجانب الدوشكة. 
بالتالي قالوا نحن ل نترك الروس في داخببل (رخببا)،ا ل
بد أن ندخل في داخل الفرقة نفسها،ا واقتحام الفرقة
ل بببد لهببم أن يخوضببوا فببي الثلببوج،ا ويقطعببوا النهببر،ا
يقطعوا نهر بنجشير ويدخلوا عليهم في داخل خيامهم.
قال أحمد شبباه مسببعود: طلبببت ثلثيببن مجاهببدا  حببتى
نقتحم الفرقة،ا وقلت لهم هذه الفرقة انتحاريببة،ا نكبببر
عليهم أربعا  قبل أن يمشوا،ا على أساس أنهببم ميتببون
شببهداء،ا علببى أسبباس أنهببم شببهداء ل يجببوز أن نقببول
ميتون،ا قببال فجبباءني مائببة،ا فببأقنعت هببذا ورددت هببذا
ودفعت هذا،ا حتى أخذت ثلثين،ا ودخلوا النهببر،ا ودخلببوا
فببي داخببل الفرقببة،ا والفرقببة فيهببا دبابببات،ا كببانوا
يتحسسوا في الليل على الدبابات حببتى يتعرفببوا علببى
الطريببق،ا ووقفببوا أمببام الخيببام وفتحببوا الرشاشببات
وبلحظات كلمح البصر تفرقببوا،ا استشببهد منهببم شببهيد
واحببد،ا وقتلببوا مببن قتلببوا مببن الببروس،ا وجرحببوا مببن

جرحوا. 
الروس سقط في أيديهم،ا قببال: نحببن الن ل نسببتطيع
أن نتحرك في النهار،ا فكنا نتحرك في الليببل أو نركببض
بين الخيام في النهار أو نزحف،ا الن دخلوا علينببا فببي
داخببل مضبباجعنا،ا قببالوا: مببا دمنببا نجحنببا فببي اقتحببام



الفرقة في (رخا) نقتحم الفرقة في (عنابة أو العنابة)
واقتحموا مركز الفرقة،ا ودخلوا عليهم الخيام وفجببروا
مركز الذخيرة،ا وقتلوا من قتلببوا وجرحببوا مببن جرحببوا،ا

ولم يستشهد منهم واحد.  
م):2891معاهدة (

عندها الروس أرسلوا رسالة يقولون لحمد شاه: نريببد
أن نلتقببي مببن أجببل الصببلح،ا مببع الحببترام والتبجيببل
والتقدير وما إلى ذلك،ا فجمع العلماء وقبال: مبا رأيكبم
بهذا؟ فأفتاه العلمبباء: أن هببذا نصببر عظيببم،ا أن روسببيا
تجلس للتفباوض معببك،ا قبال: فأرسببل رسبالة للسببتاذ
رباني إلى بيشاور: ما رأيكببم الشبرعي،ا وهببل تجيببزون
أن نصطلح مع الروس؟ أنعقد الهدنة مببع الببروس سببتة
أشهر؟ فأرسل له الشببيخ رببباني أن هببذا خيببر إن شبباء
الله للجبهة،ا قال: وصلتنا الرسالة في وقت قببد أحيببط
بنا من كل جانب وخنقنا خنقا ،ا ل تستطيع أي مساعدة
من المسلمين أن تأتينا أبدا ،ا محاطون من كببل جببانب،ا
والبطاطا التي كنا نأكلهببا،ا نقببترض ثمنهببا مببن التجببار،ا
حتى كنا في تلك الفترة كلما مر بغل قريببب منببا قلنببا:

هذا تاجر جاء يأخذ دينه.
قال له الروس أين نلتقي؟ نلتقي فببي مكببان متوسببط
بيننا وبينكم؟ قال: ل. قالوا: تضع رهببائن عنببدنا ونضببع
رهائن عندك ونلتقي،ا قببال: ل،ا أنتببم تأتوننببا والسببلم
يببأم ن الرسببل ول نقتلهببم،ا جبباء الجنببرالت أو القببادة
الروس،ا طبعا  القادة الروس ل يستطيعون أن يعقببدوا

معاهدة إل بعد استئذان التحاد السوفياتي.
ببرك كارمل -رئيس الجمهورية- حبباول أن يعببرف مبباذا
يفعببل الببروس مببع أحمببد شبباه؟ أي مبباذا يريببدون أن
يصنعوا؟ قالوا له: ول  كلمببة،ا فببي المثببل الفلسببطيني

(إنكب واسكت).
فببرك كارمل فكر،ا كيف يمكن أن أظهر أمببام الشببعب
أننببي أعببرف مبباذا يجببري بيببن الببروس وأحمببد شبباه
مسعود؟ قال: أرسببل وراء كبببار الرجببال فببي بنجشببير
-النبباس الكبببار- الببذين باسببتطاعتهم أن يتحركببوا بيببن
بنجشير وكابل وأرسلهم وفدا  لي يطلب مني رسببالة:
أن يفك أسرى بنجشير الذين عنده فببي سببجون كابببل،ا
قبال: العيببون الببتي لبي فبي الدولبة قبالوا لبي: ببببرك
كارمل يرسل لك وفدا  حتى ترسل له رسالة،ا ليقرأهببا



علببى التلفيزيببون ويببرى النبباس أنببه يعلببم مبباذا يفعببل
الببروس مببع أحمببد شبباه مسببعود،ا قببال: فعلمببت بهببذا،ا
عنببدما جبباءني الوفببد رفضببت مقببابلته بببالمرة،ا قببال:
وجلسنا مع الروس أول ليلببة،ا وثبباني ليلببة نتكلببم،ا فببي
الليلة الثالثة انطلق رئيس الوفببد علببى سببجيته ينفببس
عما في صدره من آلم،ا قال: أنت ل تدري ما المصببيبة

م)- هببذا2891الببتي أوقعنببا فيهببا -هببذا الكلم سببنة (
الحمببق بريجنيببف،ا ألقانببا فببي هببذه المحرقببة،ا وتركنببا
ونحن نشعر أننا مقيدون في أرجلنببا ونحبباول أن نفببك

هذه القيود!!
قال: هممت أن أسجل ما يقول،ا لكننببي وجببدتها خسببة

ترتفع عنها أمانة المجالس،ا فصرفت النظر عنها. 
عقدنا معاهدة وقف القتال في بنجشببير لسببتة أشببهر،ا
ولكن خارج بنجشير لنا أن نقاتلهم،ا ولهم أن يقاتلونببا،ا
فكنت أرسل المجاهببدين خببارج بنجشببير -ممببر سببالنج-
بيننا وبينه جبل،ا يصعدون الجبل وينزلون على سببالنج،ا
يضربون ويرجعون إلى بنجشير،ا فل تضربهم ل طائرات
ول دبابببات،ا المعاهببدة تمنببع إطلق النببار فببي داخببل
بنجشير،ا (في أندراب في كوهستان،ا في جبل سببراج)،ا

وجد الروس أنهم ما استفادوا من المعاهدة.
مات أندروبوف وجاء تشرنينكوا،ا فشببكلوا هيئببة جديببدة
لتجديد الشروط مع أحمببد شبباه مسببعود،ا وسببجنوا كببل
الهيئببة القديمببة الببتي عقببدت الصببلح مببع أحمببد شبباه،ا
فكتبوا شببروطهم الجديببدة،ا وبعببد أن كتبببوا شببروطهم
الجديدة أرسلوها له،ا شببروط مجحفببة،ا نريببد أن نعببرف
مكان السلح،ا نريد أن نعببرف أمبباكنكم ومببا إلببى ذلببك،ا
وقالوا: نريد أن نلتقي غدا  أو بعد غد حتى نناقش هذه
الشببروط،ا وكتبببوا فببي البدايببة إنببك خببدعت الهيئببة
القديمة،ا والن جاءت هيئة جديدة تجدد الشروط،ا قلببت
لهم: ل أستطيع أن أقابلكم قبل أسبببوعين،ا ثببم أمببرت
الفلحين أن يجمعوا القمح استعدادا  للمعركة،ا وبعد أن
جمع الفلحون القمح،ا لبست لباسي العسكري -وكنببت
أقابلهم بلباسي المدني- لبست لباسي العسكري وهذا
الحذاء البنجشيري المعروف -وهو ل يلبببس إل اللببباس
العسببكري،ا وكببل الببذين معببه ل يلبسببون إل اللببباس
العسببكري مببن صببلة الفجببر إلببى بعببد العصببر- جيببش
منظم،ا قال: حملت الكلكببوف وذهبببت إليهببم ووضببعت



لهم علببى شببروطهم (إكببس) وكتبببت لهببم شببروطا  ل
يمكن أن يقبلببوا بهببا -بببأي حببال مببن الحببوال- مقابببل
شروطهم،ا قلببت لهببم: تفضببلوا هببذه شببروطكم وهببذه
شببروطي،ا عنببدما رأوا الورقببتين صبباروا ينفخببون،ا مببا
استطاعوا،ا احمرت وجوههم واربدت واصببفرت،ا قببالوا:
تسمح لنا أن نخرج خارج الغرفة،ا قال: أخرجوا،ا خرجببوا
ينفخون ويدخنون وما إلى ذلببك،ا ويتكلمببون ثببم رجعببوا

إلي .
 نظر إليها واحد مببن القببادة،ا مببا اسببتطاعت نفسببه أن
تحتمبل قبراءة الشبروط البتي وضبعتها،ا فرماهبا هكبذا
أمامي بسوء أدب،ا فحملتها بيدي ثم جمعتهببا وضببربتها
في وجهه،ا ثببم قلببت لببه: أخببرج مببن المجلببس،ا فبببدأوا
يعتذرون إلي  الجنببرالت الببروس،ا هببو تعجببل  ل تلمببه،ا
وما إلى ذلك،ا إغفر لببه،ا قلببت: ل يمكببن أن يبقببى فببي

المجلس،ا يجب أن يطرد خارج المجلس. 
الجنببرالت هببؤلء الببذين ترتعببد منهببم فرائببص أمريكببا
وحلف الطلسي!! قببال: ومببا تكلمببت كلمببة إل بعببد أن

طرد خارج المجلس.
بدأوا يرجونني: نحن اعترفنا بببك كدولببة،ا ونحببن عقببدنا
معك معاهدة،ا هكذا تشدد علينا؟! خفف،ا تخفيف فقببط،ا
قلت لهم هذه هي الشببروط،ا وبقببي الرجبباء إلببى قبببل
الفجر،ا وأخيرا  وقعوا علببى الورقببة كمببا هببي،ا ومشببوا
وفببي اليببوم التببالي جبباءتني رسببالة منهببم: نحببن ل
نسببتطيع أن نلببتزم بهببذه الشببروط; لننببا وقعنببا تحببت

رهبة الكلكوف.
جاءني في اليوم التالي رئيس اللجنة بسببيارته -سببيارة
الجيب- وطلب أن يجلس معي وجلسببنا،ا وبببدأ يرجببوني
أن أخفف،ا أرفع شرطا  من الشروط،ا وهببذا بعببد رجبباء
ساعتين وثلث رفعت له بعضها حتى يرجببع،ا ومببا كنببت
أظببن أنهببم يقبلببون بهببذه الشببروط أبببدا . لكببن هببم

مضطرون لنهم ضربوا ضربات شديدة. 
روسيا وجدت أن هذا إذلل لها،ا وهو قائد صببغير عمببره
اثنان وثلثون سنة -كان عمره واحد وثلثيببن سببنة فببي
ذلك الوقت- يفرض علينا ما يريببد،ا ونحببن نوقببع هكببذا،ا

مسكوا باللجنة ووضعوها في السجن،ا 
أرسل إلي  الجنرال المسئول عببن القيببادة فببي كابببل،ا
قال: سببأعلمك كيببف الحببرب،ا فأرسببلت إليببه إن معببي



ربببي،ا بببل أنببا أعلمببك كيببف الحببرب; جبباء وكيببل وزارة
الدفاع -أظنببه زخببروف- إلببى كابببل ليخطببط للمعركببة،ا
لضببرب هببؤلء ومسببحهم،ا لنهبباء جبهببة بنجشببير مببن
الوجود،ا وجاء مارشال وجنببرالن; ليخططببوا للمعركببة،ا
فجاءتني التقارير من خلل العيون التي لي: أن روسيا

تخطط لمعركة،ا تفصيل المعركة كالتالي:
يريدون أن يضربوا بنجشير في ثلثة أيام متتاليببة،ا كببل
يوم ستمائة غارة طيران،ا ثم ثلث فرق روسية خالصة،ا
(ثمان وعشرين ألفببا ) وثلث وعشببرين ألببف شببيوعي

 ألببف) قببال ونحببن أربببع15أفغاني سيدخلون الببوادي (
آلف.

الطيران يضرب،ا ثم الدبابات تببدخل،ا ثببم اللغببام تببرش
وتنببثر فببي رؤس الجبببال،ا والمنطقببة مغطبباه بببالثلوج،ا
قال: فببوقفت وجمعببت الخببوة المسببئولين معببي فببي
مجلس الشورى،ا ماذا نصنع إزاء شعب بنجشير الواقببف
معنا؟ هؤلء سيقتل منهم عببدد كبببير ويببدمرون،ا ومبباذا
نصببنع إزاء المجاهببدين؟ إن دخببول المعركببة مواجهببة

لروسيا وهذا معناه إنهاء لوجودنا.
قال: فنصحت أهل بنجشير أن يهبباجروا،ا وفببي الثلببوج،ا

) ألفببا -شببعب051ولول مببرة فببي التاريببخ الحببديث (
بكببامله- يهبباجرون لمجببرد نصببيحة مببن قائببد،ا وأهببل
بنجشببير معببروف أنهببم تجببار وأغنيبباء ومببا إلببى ذلببك،ا
عندهم الزمببرد; تركببوا ديببارهم وأمببوالهم وبسبباتينهم،ا
وهاجروا في الثلوج،ا وكم مببات مببن الطفببال والنسبباء

بين الثلوج!.
قال: لكن أهل كابل; أهببل السببيارات عنببدما علمببوا أن
أهل بنجشير يهاجرون،ا جاءت السببيارات مببن بلخمببري،ا
من بغلن،ا من هرات ومن مزار شريف كلها تنقل أهببل
بنجشير مجانا ،ا إكراما  لهببم،ا وفتحببت البببيوت،ا الشببقة
في داخل كابببل; غرفببة لهببل البببيت الصببلي،ا وغرفببة

لهل بنجشير المهاجرين.
جمعهم نجيب،ا قبال: إن البذي دم ركبم هبذا الشباب ذو
الرأس القاسي،ا وإل فقد كان بيننا وبينه هدنببة -نجيببب
كان مدير المخابرات في ذلك الوقت- فوقف واحد مببن
أهل بنجشير،ا قال تأذن لي؟ قال: نعم،ا قال: الطائرات

التي تضربنا لحمد شاه أم لكم؟!
(فبهت الذي كفر.)



)852(البقرة: 
وبقينببا نحببن كيببف ننسببحب؟ كيببف نسببحب أسببلحتنا
الثقيلة؟ من أين نذهب ونحن محاطون من كل جببانب؟

أما الهالي فبإمكانهم أن يذهبوا.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

التجارة مع الله

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بببالله مببن
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،ا مببن يهببده اللببه فل
مضل له ومن يضلل فل هادي لبه،ا وأشبهد أن ل البه إل
اللببه وحببده ل شببريك لببه وأشببهد أن محمببدا  عبببده
ورسوله،ا بلغ الرسالة وأدى المانة ونصح المة فصببلى
الله على سيدنا محمد وعلى آله وصببحبه وسببلم وبعببد:

فيا أيها الخوة: السلم عليكم ورحمة الله وبركاته: 
(ياأيها الذين آمنوا هل أدلكم علببى تجببارة تنجيكببم مببن
عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبببيل
الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون
يغفرلكببم ذنببوبكم ويببدخلكم جنببات تجببري مببن تحتهببا
النهببار ومسبباكن طيبببة فببي جنببات عببدن ذلببك الفببوز
العظيببم وأخببرى تحبونهببا نصببر مببن اللببه وفتببح قريببب

وبشر المومنين).
)11 - 10(الصف: 

أعظم تجارة:
رب العالمين -سبحانه- ينصحنا ويعظنا وموع-ظته حقه،ا
ووعده صدق وقوله فصل سبحانه،ا يقببول: (هببل أدلكببم
على تجارة) فهي تجارة،ا بل خير عقد يمكببن أن يعقببد،ا
وتجارة بين الله وبين العبد،ا المشتري هو اللببه والبببائع
أنت،ا فأنت ارتفعت إلى مقام أن تعقببد صببفقة تجاريببة

مع رب العالمين.
أي مقببام أرفببع مببن هببذا؟! يقببال: فلن وكيببل شببركة
سيكو في السعودية،ا وكيل شركة سببيكو،ا يعنببي مقببام
رفيع جدا ،ا فكيف إذا كببان وكيببل التجببارة اللهيببة فببي
الرض؟ رب العالمين الذي لببه ملببك السببموات والرض

وما بينهما. 
قال لببي أحببدهم: أريببد أن أرجببع إلببى بلببدنا،ا قلببت لببه:
لماذا؟ قال: للتجنيد الجباري،ا قلت لببه: تريببد أن تببترك
التجنيد الجباري في جيش رب العببالمين وتببذهب إلببى



تجنيد إجباري في جيش طاغوت مببن الطببواغيت،ا أنببت
عليك تجنيد إجباري هنا.. (انفروا خفافا  وثقال) تجنيببد
إجباري،ا والجيش جيش الله،ا فعنببدما تببترك جيببش اللببه
عزوجل الذي فيه التجنيد إجباريا  وتذهب مببن أجببل أن
فلنببا  -حاكمببا  مببن الحكببام- عببدد شببعبه مليونببا ،ا أو
مليونين أو ثلثة؛ أخرج أمرا ،ا ورب العالمين أخرج أمرا
،ا فببإذا خببدمت عنببد رب العببالمين يعطيبك شببهادة،ا وإذا
خببدمت عنببد هببذا الطبباغوت يعطيببك شببهادة،ا وتلببك
الشهادة التي يعطيك إياها الطاغوت تمك نببك أن تأخببذ
جواز السفر،ا وهنببا تمببك نببك كببذلك،ا يمببك نببك التجنيببد

الجباري في جيش رب العالمين أن تأخذ جواز سفر.
شببهادة هنبباك تببدخل فيهببا وظيفببة بببألفي درهببم بعببد
دراسة أربع سنوات،ا وهنا شهادة تدخل بها جنة عرضها
السبببموات والرض،ا هنببباك تخبببدم عشبببرين سبببنة،ا إذا
استطعت أن توفر مبلغا  من النقود تبني لببك غرفببتين
وتتزوج إمببرأة عيفبباء،ا رمشبباء،ا عمصبباء،ا سببمراء،ا وهنببا
تتزوج بإثنتين وسبعين من الحببور العيببن،ا وهنبباك تأخببذ
غرفتين وهنا تأخذ قصورا،ا كل قصر من لؤلببؤة مجوفببة
طولها في الجنة سبعون ميل ،ا بابها مببن زمببرد أخضبر؛

للمؤمن فيها أهلون.
هنا امرأة سمراء -الله أعلم سعودية أو يمنية أو أردنيةب
وهناك امببرأة تلبببس سبببعين حلببة،ا سبببعين ثببوب فببوق
بعض،ا ومع ذلك يرى مخ ساقها من خلل هذه السبببعين

حلة!!.
وتجارة ل يخيب عاقد صببفقتها (إن اللببه اشببترى) فيببه
بيع بينك وبين اللببه (اشببترى مببن المبببؤمنين أنفسببهم
وأموالهم بأن لهم الجنة) فهو المشببتري وأنببت البببائع،ا
والعقد على يد النبي المين ص،ا ودائرة (الطاب) الببتي
سجل فيها العقد،ا ليس عند كاتب العدل... في التببوراة
والنجيببل والقببرآن (وعببدا  عليببه حقببا  فببي التببوراة

والنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله).
 ل يضيع.... القرآن ل يضيع،ا محفوظ ليس مثببل دائببرة
(الطببابوا) أو السببجلت الحكوميببة،ا قببد تتغيببر الحكومببة
وتحرق هذه كلها بقذيفة،ا أما سجلك مع رب العببالمين،ا
فل يحول ول يزول ول يتغي ر ول يحرق،ا (وعببدا  عليببه
حقا  في التوراة والنجيل والقرآن ومن أوفببى بعهببده



من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بببايعتم بببه وذلببك هببو
الفوز العظيم).

الجهاد.. هو القتال:
تجارة تنجيكم من عذاب أليم،ا (تؤمنببون بببالله ورسببوله
وتجاهببدون) والجهبباد؛ هببو القتببال حيثمببا أطلببق فببي

الكتاب والسنة. 
قال ابن رشد: وحيثما أطلقت كلمة الجهاد فببي سبببيل
الله فهي تعني القتال بالسيف،ا قتال الكفببار بالسببيف

حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
فل تؤولببوا ول تميعببوا مفهببوم اليببات القرآنيببة ول
المصببطلحات الربانيببة،ا ول تغببي روا معنببى الجهبباد؛

الجهاد معناه: هكذا... الذبح،ا هذا معنى الجهاد.

 ليس الجهاد كتابببة ورقببة وأنببت جببالس علببى الطاولببة
تشرب الشاي وتأكل التفاح،ا أو مقالببة عببن السببلم أو
خطبة فوق منبر،ا أو خببروج إلببى مسببجد مببن المسبباجد
والجلوس ساعة أو ساعتين مع الناس،ا ويسمى خروجببا
في سبيل الله... ل... كلمة في سبيل الله إذا أطلقببت

فهي تعني القتال كذلك.
) [جببزء مببن حببديث1؛لغدوة أو روحة في سبببيل اللببه (

)6صببحيح رواه الشببيخان،ا أنظببر فتببح الببباري المجلببد (
)]. يعني للقتال فل نريد أن نميببع النصببوص13صفحة (

القرآنية لتتوافق مع حالنا،ا مع تقاعسنا،ا مببع ضببياعنا...
ل...!! الجهاد في سبيل الله معناه القتببال،ا كلمببة فببي
سبيل الله معناها القتال،ا (وتجاهدون فببي سبببيل اللببه
بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم)،ا أحسن من التجنيببد
الجببباري عنببد فلن،ا وأحسببن مببن التجببارة والعقببود

التجارية مع الشركات الجنبيه والشركات المحلية. 
يغفر للشهيد كل شيء:

ماذا يترتب على هذا؟ (يغفر لكم ذنوبكم) كببل الببذنوب،ا
ما قال من ذنوبكم،ا فببي القببرآن الكريببم غببالب اليببات
يغفر لكم من ذنوبكم،ا ومن للتبعيض،ا أما هنا يغفر لكببم
ذنوبكم... كل الذنوب!! لن كلمة ذنوب جمع،ا وأضببيفت
للضمير،ا وإذا أضيف الجمع للضمير فهببي للعمببوم،ا أي:
تعم كل الذنوب،ا كل شئ يغفر عنك -إل الشببرك بببالله-

مهما عملت،ا حتى الدين يغفر لك.
هل يؤثر الدين على الشهادة؟



 قالوا لبن تيمية: رجل عليه ديببن ووجببب عليببه النفيببر
-الخروج في سبيل الله- ماذا يفعل؟ قال: له حببالن إن
لم يكن معه مال فليخرج -ل ينتظر حتى يشتغل ويببوفر
المبلغ ويسدد هذا الدين- قببال لببه: يخببرج هببذا،ا مببا دام
يحق لك أن تحج وأنت مدين فكيف إذا كببان غببزوا  فببي

سبيل الله؟.
والدين يتعلق بالذمه،ا والجهاد يتعلق بببالنفس؛ بببالعين،ا

فإذا لم يكن معك فلوس أخرج،ا ويسد الله عنك.
إذا استشهدت يسد الله عنك ؛يغفر للشببهيد كببل شببيء
إل الدين« قالوا: الدين الذي يماطل صاحبه في سداده
وهو معه،ا أمببا إذا لببم يكببن معببه ونيتببه أن يسببد أمببوال

الناس،ا يسد الله عنه.
)2؛من أخذ أموال الناس يريد سببدادها سببد اللببه عنببه (

[جبزء مبن حبديث صبحيح رواه البخباري،ا انظبر مشبكاة
)]. ثم يوم القيامة رب العببالمين2910المصابيح برقم (

يرضيه وغرمائه يقول لهم: سامحوا أخاكم - و كما جبباء
في النص- فيرفضون،ا فيقول: أنظروا خلفكببم فيببرون
قصورا !! فيقولون: لمن هذه القصور يا رب؟ فيقببول:

لكم إن عفوتم عن أخيكم!! فيعفون.
هو ماذا يريد بهذه الدراهم يببوم القيامببة؟ يشببتري بهببا

سيارة مرسيدس...!
قصور هنالك إن عفوتم عن أخيكم فيعفون.

الدين ل يمنع من الجهاد:
أما الذي معه السداد... معه مال،ا قال ابن تيميببة: فببإن
كان عنده وقت يسد به المال ينظر إلى الدائن،ا هل إذا
سببد الببدين سببينفقه فببي الجهبباد أم سببينفقه فببي
السيارات والملذات والذهاب إلببى أوروبببا وأمريكببا؟ إن
كببان سببينفقه فببي الجهبباد فيسببده،ا لنببك تجمببع بيببن
الحسنيين،ا حسن سداد الدين وبين إستعمال المال من
دائنك في الجهبباد،ا أمببا إذا ظننبت أنبه ل يسببتعمله فبي
الجهبباد،ا وأنببه ينفقببه علببى شببهواته ونزواتببه وأهببوائه
وملذاته فل تسده،ا إذهببب إلببى المعركببة وانفببق الببدين
الذي عليك وتريد سداده،ا أنفقه للجهاد في سبيل الله،ا
هل سببمعتم مببا يقببول ابببن تيميببة؟ هببذا فببي الفتبباوي
الكبرى في الجزء الرابع في الختيارات العلميبة،ا تجببده
في المجلد الرابع صفحه مائة وواحببد وثمببانين أو مائببة
وثمانين في الفتاوي الكبببرى خمببس مجلببدات،ا المجلببد



الرابع في الجزء الخير،ا اسمه الختيارات العلميببة فببي
باب الجهاد.

هذا الكلم،ا لماذا أخي الكريم؟ دين الله يمسح وأعراض
تنتهك،ا دماء تسفك،ا أناس أرجلهببم تقطببع لنهببم ليببس
معهم ثمن صندل (ثمن حذاء) هل يجببوز لببك وإن كنببت
مدينا  أن تدفع المببال لواحببد يغيببر سببيارة المرسببيدس
من  (موديل) ست وثمببانين إلببى سبببع وثمبانين،ا يبدفع
عليها خمسين ألف ريال أو خمسين ألف درهببم؟! هببذه
تحي ي عدة جبهات. إشتري بها أحذية للمجاهدين،ا وإن
شاء الله رب العالمين يغفر لك،ا خير لك من أن تعطيها

للسفهاء.
(ول تؤتببوا السببفهاء امببوالكم الببتي جعببل اللببه لكببم

قياما ).
)5(النساء: 

 فالمببببوال...
(وجاهدوا باموالكم وانفسكم).

)41(التوبة: 
الجهاد مقدم على العبادات:

والجهاد له قيمة عظيمببة عنببد المسببلمين وعنببد علمبباء
المسببلمين،ا ول يتقببدم عليببه أي عبببادة حببتى الصببلة،ا
والجهاد مقدم على الصلة،ا يقول ابن تيمية أيضا  فببي
الختيارات العلمية،ا ؛والعدو الصائل الذي يفسببد الببدين
والدنيا ليس أوجب بعد اليمان من دفعببه« أول : ل إلببه
إل الله وبعدها دفع العببدو الصببائل،ا الببذي يصببول علببى
أعببراض المسببلمين وعلببى دينهببم -كببالروس واليهببود
وغيرهم- أول : ل إله إل الله محمد رسول الله ثم دفببع

الصائل،ا ثم بعد ذلك الصلة والصوم والزكاة والحج.
ولذلك ابن رشد قال: والجهبباد إذا تعببي ن مقببدم علببى
حببج الفريضببة بالجمبباع. كيببف تببذهب تحببج والنبباس
يذبحون؟ تنفق خمسة آلف درهم أو ستة آلف درهببم،ا
وأنببت تسببتطيع أن تحببي ي بهببا جبهببة فببي داخببل

أفغانستان؟
تذهب تقول: لبيك اللهم لبيك،ا لبيك ل شريك لك،ا تعال
هنا وقل لبيك اللهم لبيك أما قال لببك: (انفببروا خفافببا
وثقال).... إنفر وقل له لبيك اللهم لبيك،ا أمببا أن تلبببي
نبببداءه هنببباك؛ لن المبببر سبببهل،ا وبالطيبببارة وفيهبببا
المكيفببات،ا وحببتى فببي عرفببة فيهببا الظلل والتفبباح



والماء االبارد،ا وهنا لنه حر وجفاف وبببرد وثلببج إرهبباق
وتعب وعطش،ا هنا ل يوجببد لبيببك اللهبم لبيبك،ا وهنبباك

لبيك اللهم لبيك؟!.
والجهاد إذا تعي ن مقدم على حج الفريضة بالجماع.

أما الجهاد بالمال،ا ابن تيمية قالوا له: قوم جياع وجهاد
في سبيل الله إن أعطينا الجهاد مات الجياع،ا قال إعط
الجهاد وليمت الجياع،ا دعهم يموتببوا -الجيبباع- لمبباذا...؟
لنببه لببو انهببزم المسببلمون ذهببب الفقببراء والغنيبباء،ا

وذهب الدين وذهب العرض.
إن أقواتكم من أفواه أعدائكم:

أما الجهاد -هذا- فيحمي هببذا كلببه،ا ويغنببي الفقببراء إذا
)[جزء من3انتصر لنه: ؛جعل رزقي تحت ظل رمحي«(

حببديث صببحيح،ا أنظببر صببحيح الجببامع الصببغير رقببم (
2831.[(

 الن فببي داخببل أفغانسببتان قلعببة مببن القلع يفتحهببا
أحمد شاه مسعود -نرجو الله أن يبببارك فيببه- نبشببركم
في هذا السبوع فتح -الحمد لله- فتحا  عظيما  وغنائم
كببثيرة فببي الشببمال،ا الحمببد للببه غنببائم يعنببي: أظببن
ثلثمائة وخمسببين كلشببينكوف،ا غنببائم فقببط،ا جبباءني
عبد الواحد وقال لي: غنائم كثيرة،ا وهو ابببن المنطقببة
لكن نسي المكان عبد الواحد،ا من الغنائم تجد مائة طن

من الغذية.
نحن لو أردنا أن نحمببل مائببة طببن مببن الغذيببة،ا البغببل
يحمل خمسين كيلو غرام من هنا إلى بدخشببان،ا يعنببي
الطن  يحتاج عشرين بغل ،ا مائة طن تحتاج ألفين بغل .
؛جعل رزقي تحت ظل رمحي« كانوا يأتونه يقولون له:
نحن نريد أحذيببة،ا قببال: أنببا مببا عنببدي أحببذيه،ا إن كنتببم
رجببال  هببذه الحذيببة أمببامكم،ا هببذه البوسببطة أمببامكم
تفضببلوا،ا مليئببة بالحببذيه فيهجمببون علببى البوسببطة

ويفتحونها ويأخذون الحذية والسلحة.
التترس بالمسلمين:

نعم ؛وجعل رزقي تحت ظل رمحببي« قببال ابببن تيميببة:
لماذا نعطي الجهاد وليمت الجياع؟ قال: لقد أببباح اللببه
لنا قتل المسلمين من أجل الجهاد فببي حالببة التببترس،ا
إذا أسر العدو مجموعة مبن أسبرى المسبلمين وتبترس
بهم؛ أي جعلهم أمببامه كببالترس،ا كببالترس أي كالببدرع،ا
وتقدم من ورائهم،ا فيجوز لنا أن نطلق النار علببى هببذا



الترس الذي هو مجموعة من المسلمين حتى نصل إلى
الكفار خوفا  على السلم والمسلمين.

قال: ففي حالببة التببترس نقتلهببم بفعلنببا،ا وفببي حالببة
الجوع يقتلون بفعببل اللببه،ا فحالببة التببترس أشببد وهببي
جببائزة لنببا،ا قببال: إعطببي الجهبباد وليمببت الجيبباع،ا لن
الجببوع -الن- كببثير فببي العببالم؛ فببي إفريقيببا مجاعببة،ا
والجفاف في إفريقي-ا،ا كيف تستطيع أن تخلببص منببه

أنت؟ 
رك ز علببى بقعببة مببن البقبباع،ا أقببم فيهببا ديببن اللببه
عزوجببل،ا أعببن المجاهببدين،ا والمجاهببدون يببأتون لببك

بخيرات الدنيا كلها.
بشائر النبوة:

دخل عدي بن حاتم على رسول الله ص،ا كان هذا عببدي
بن حاتم الطائي وأبوه زعيما ،ا وهو زعيببم طيببء فجبباء
إليه رجل وشكى إليه الفاقة (الفقر)،ا وجاء آخر وشكى
قطبببع الطريبببق،ا فعبببدي زعيبببم،ا والزعمببباء يعجبهبببم
المظبباهر،ا يعجبهببم القببوة،ا يعجبهببم الغنببى،ا يعجبهببم
التنظيم،ا فكأن عدي قببال: يعنببي مببا هببذا الببدين الببذي
دخلنا فيه كله فقراء،ا والطرق ل يستطيعون أن يمشوا
فيها،ا المن غير موجود،ا رخاء غير موجود ونحببن تركنببا
الروم والببدنيا كلهببا لهببم،ا فنظببر إليببه رسببول اللببه ص
وكأنه قرأ ما فببي صببدره،ا قببال يببا عببدي: قببال نعببم يببا
رسببول اللببه،ا قببال هببل أتيببت الحيببرة؟ قببال: ل ولكببن
علمتهببا أو عرفتهببا،ا قببال ؛لئببن طببال بببك زمببن لببترين
الظعينة -المرأة- تأتي من الحيببرة فببي العبراق تطببوف

) [رواه البخبباري فببي4بببالبيت ل تخبباف إل اللببه...«(
)،ا المجلببد3595صببحيحه،ا أنظببر فتببح الببباري رقببم (

]. مببا صببد ق،ا قببال: فقلببت فببي610السببادس صببفحة 
نفسببي فببأين ذعببارطي،ا الببذعار يعنببي: الببذعران،ا أيببن
ذعارطي؟ أين الصعاليك هؤلء الذين يقطعون الطريببق
ويذبحون الرجل من أجل درهم في جيبه؟ قال: ؛ولئببن
طال بك زمن لتفتحن كنوز كسرى« قلببت: كسببرى بببن
هرمز؟! -كسرى كان مثل جورباتشوف في هذا الوقت-
تماما  كان العببالم مقسببوما  إلببى قسببمين وهببم أهببل
الكتاب الروم،ا وعباد النار الذين ل يؤمنببون بببدين وهببم
المجوس الفببرس،ا تمامببا  الشببيوعية الملحببدة والغببرب
الصليبي. قال: ؛ولئببن طببال بببك الزمببن لتفتحببن كنببوز



كسرى،ا قلت كسرى بن هرمببز؟! قببال: نعببم ولينفقببن
كنزه -أو الكنز البيض- في سبيل الله،ا ولئن طببال بببك
زمن لترين الرجل يأخذ ملء كفه ذهبببا  وفضببه،ا ينببادي

)[رواه أببببو داوود5بالنببباس ل يتقبببدم إليبببه أحبببد«(
والنسببائي والترمببذي،ا أنظببر أسببد الغابببة فببي معرفببة

)].266-265الصحابة المجلد الثاني صفحة (
-الحببديث فببي الصببحيحين- قببال عببدي: ولقببد رأيببت
الظعينة تببأتي مببن الحيببرة تطببوف بببالبيت ل تخبباف إل
الله،ا وكنببت ممبن افتتببح كنببوز كسبرى -معبروف قصبة
السببوارين الببذين وعببد بهمببا رسببول اللببه ص سببراقة،ا
سراقة بن مالك بن جعشم،ا وكببان قببد أبقبباه اللببه حيببا
إلى ذلك الببوقت،ا وعنببدما وصببل السببوران عمببر،ا بكببى
عمر ونادى أين سراقة بببن مالببك بببن جعشببم؟ فتقببدم

فقال: هذه بشرى رسول الله ص لك-.

أمل مرتقب:
كأن أقول لبك مثل  أنببت غبدا  إذا افتتحنبا موسبكو لبك
قصر الكرملين،ا فتقول: أنا الذي في صدى؟!! نعم أنت

الذي في صدى لك قصر الكرملين.
أنت تستبعد هذا الن،ا لكن بإذن الله سنفتتح الكرملين،ا
بإذن الله نفتتحه،ا جورباتشببوف يمكبن أن يصببح خادمبا
في داركم إذا لم ينتحر،ا إذا بقي حيا ،ا أنببا طبعببا  يعنببي
أظن أن هذا ل يزيد علبببى خمسببة وعشببرين سببنة،ا قببد
يكون خلل ربع قرن تسقط روسيا بإذن اللبه وفبي يبد
المسلمين،ا وإل لماذا خائفون -الن الغرب والشبرق-...
المريكان والروس الن خائفون من الفغان،ا خببائفون
جدا  مببن الفغببانلله،ا حاقببدون علببى المسببلمين يببأتون
حبببببتى للعلج،ا الفرنسبببببيون وغيرهبببببم،ا اللمبببببان

والدنمارك....
الحقد الصليبي:

فبعض الطببباء اللمببان أو الفرنسببيين يقصببون أرحببام
النسبباء الفغانيببات حببتى ل ينجبببن،ا قصببت أرحببامهن،ا
الرحم الذي يعمل الولد بعببد مببا تلببد تقصببه النيببرس أو

الطبيب أو الطبيبة!! ناقمون على نسل الفغان.
يقببول لببي أخ طبببيب مختببص بالتحليببل قببال: سبببعة
وأربعين في المائة أو ثمانية وأربعيببن فببي المائببة مببن
الفغبببان البببذين يبببأتونني ويراجعبببون،ا البببذين يبببأتون



المستشببفيات،ا ثببم تحلببل حيوانبباتهم المنويببة ثمانيببة
وأربعين في المائة منهم حيواناتهم المنوية مكسرة،ا ل
ينجبون بسبب الشعاعات والكيماويات وغير ذلك،ا كببان
لهم أولد في أفغانستان أصبحوا ل ينجبون،ا حبوب منع
الحمل توزع بغير حسبباب،ا المببرأة الفغانيببة تببأتي إلببى
البنت الفرنسية،ا أو الرجل الفرنسببي -الطبببيب- تقببول
له: رأسي يؤلمني يناولها حبوب منع الحمل،ا أنببا يعنببي

مذهول من هذه الرقام التي جاء بها الطباءلله!! 
أخونا الدكتور صالح ذهببب إلببى مببزار شببريف إلببى بلببخ
قال: وجدت أن أكثر شببيء كببانوا يوزعببونه هببو حبببوب

منع الحمل وحبوب التعقيم،ا أو المخدرات.
والطباء الغربيون ينشرون المخدرات بيببن المجاهببدين
الفغان،ا يأتي إليه يقببول: بطنببي يببؤلمني ينبباوله حبببة
مخدر لماذا؟ يخشون من انطلق هذا الشعب إلى داخل

أوروبا.
الرعب من الجهاد العالمي:

التايمز قالت: أنا قرأت قبل عببدة أيببام الببروس وصببلوا
بالنسبة للناحية العسكرية فببي داخببل أفغانسببتان إلببى
طريق مسدود،ا يعني: يأسببوا أن يكسبببوا المعركببة فببي
داخببل سبباحة القتببال،ا ولببذلك لجببأوا إلببى التفبباق مببع
المريكان من أجل إرجاع ظبباهر شبباه،ا قببالوا لببه: نحببن
مستعدون أن ننسحب هاتوا ظبباهر شبباه،ا أو شبباه ولببي
زوج إبنتببببه أو غيببببره،ا المهببببم  ل تسببببمحوا لهببببؤلء
(الفاندمنتلسببتس) أن يصببلوا إلببى الحكببم،ا مببن هببم
الفاندمنتلستس؟ فاندمنتلستس يعنببى: أصببولي،ا يعنبي
الذي يتمسك بالصول،ا يعني ماذا؟ المتطرفون...،ا مببن
هم؟ سياف،ا حكمتيار ورباني ويونس خببالص،ا والثنيببن
الولين هؤلء ستريم فاندمنتلستس يعني متطرف جدا
ستريم إيكسترا فاندمنتلستس والثنين الخرين بعدهم
يعني تطرفهم أقل،ا البقيببة يسببمونهم مببودريت يعنببي
معتدل... ماذا؟معتدل يعني ل بأس،ا يعنببي نسببتطيع أن
نتعبباون معهببم كأمريكببان وإنجليببز،ا أمببا هببؤلء الربعببة
عقولهم ناشفة وماسكين السببلم بببالعرض،ا خشببب!!#
[مثببل يقببال لمببن أراد أن يببواجه النبباس وحببده بشببيء

صعب قبوله].
ولببذلك نببزل كتبباب،ا كتبببه واحببد كبببير أمريكببي يقببول:
سبببتهزم روسبببيا فبببي داخبببل أفغانسبببتان،ا ستسبببقط



المبراطورية الروسية على يد هذا الشعب،ا سيخترقون
روسببيا ويصببلون إلببى أعمبباق أوروبببا،ا وعنببدها أيهببا
المريكان -هو أمريكببي- ستضببطرون عنببدها أن تنزلببوا
بأساطيلكم الجوية والبرية والبحرية حتى توقفببوا المببد
السببلمي الببذي يتجببه إليكببم،ا فمببن الن -قببال لهببم-

أوقفوا هذا السرطان!!.
(ميتران) منذ زمن قال: الفغببان سببرطان يسببري فببي
جسد المبراطورية الروسية،ا كل يوم يمر يأكل من هذا

الجسد،ا فهم خائفون جدا  من الفغان.
يا إخوان هل تعلمون -اليهود كم بعيدون عببن الفغببان،ا
آلف الميال- أن اليهود كونوا وكالت من خلل أمريكببا
لتهجيببر الفغببان،ا أي أفغبباني يريببد الهجببرة لمريكببا،ا
تذكرته جوازه،ا تأشيرته،ا ويأخذونه لمريكا حتى يشببتغل
كل شهر بأربعمائة دولر،ا وكلهم يهود تقريبا ... لماذا؟
روح الجهاد بدأت تسبري فبي عبروق المببة السبلمية،ا
هذا فليبيني،ا وهذا مصري،ا وهذا سعودي،ا وهذا جزائري
لماذا جاءوا إلى أفغانستان؟ لماذا؟ يريدون أن يببدافعوا
عن أفغانستان... لماذا؟ لنها أرض إسلمية،ا إذا  هؤلء
ماذا سيصنعون غدا  في بلدهم؟ إذا رجعوا إلى بلدهم

ستتعرض المصالح الغربية كلها للتهديد.
فما دام هؤلء غلبوا روسيا هبل سببنقف أمببامهم؟ هبذا
الشباب الفلسطيني الذي قاتل فببي أفغانسببتان ودفببع
دمببه،ا ووضببع روحببه علببى كفببه لتحريببر أفغانسببتان أو
للدفاع عن أرض أفغانستان السببلمية. هبل يبخببل بهبا
وهو يدافع عببن المسببجد القصببى؟ سببيجود بهببا أكببثر،ا
ولببذلك قببرأت فببي صببحيفة الموسبباد،ا لببن نسببكت....
سننتقم،ا ستضرب تجمعات في بيشاور.... لماذا؟ لنهم
وجببدوا شببابا  مببن الشببباب قببد تببدرب هنببا فببي أرض
أفغانستان ورجع هنبباك واشببترك فببي عمليببة،ا صببحيفة
يهودية (يببدعوت احرنببوت) أنببا قرأتهببا فقببالوا: -نقلببت
المجتمع الخبببر- ونقلببت بعببده المجتمببع خبببرا  مفصببل

والصحف اليهودية تناقل-بتهبا،ا 
واتصل بنا إخوة من الردن قالوا: انتبهوا،ا هؤلء اليهود
مجرمببون،ا حببتى قببال لببي بعضببهم: لقببد ذكببرت بعببض
الصحف السرائيلية اسمك بالببذات أنببت فببانتبه لمبباذا؟

روح،ا روح الجهاد.



ومعظم النار من مستصببغر الشببرر        وأول  الغبببيث
قطبر  ثبم  ينهمبر

 وخاصة هذا الجهاد،ا ومعها الصحوة السببلمية لببم يبببق
إل قشة الكبريت،ا ولذلك خائفون جدا .

قببال لببي أحببدهم: أخببذنا كتابببك هببذا آيببات الرحمببن
وصورناه في الضببفة الغربيببة ونشببرناه فببي المكتبببات
سرا  تتبعه اليهود في المكتبببات وأخببذوه  وأحرقببوه...

خوف!!.
الن أي واحببد علببى جببوازه تأشببيرة باكسببتان يببدخل
الضفة الغربية من الفلسطينيين يؤخذ للتحقيق بمجببرد
أنه دخل باكستان ولو جاء للدراسات العليا في البنجاب

أو في السند أو في كراتشي.
فالتجارة مع الله،ا ونحن ما دمنا مع اللببه،ا ف ل يخببذلنا،ا

كل العالم ضدنا،ا حتى المريكان ضدنا.
مزاعم كاذبة:

الن المريكان -يا إخوان- عندما ذهبت صواريخ ستنجر،ا
عند الصحف العربية كأنه ل يوجد في الجهبباد الفغبباني
إل صببواريخ سببتنجر،ا قلببت لهببم: مببتى جبباءت صببواريخ
ستنجر يا جماعة للجهاد الفغبباني؟ فببي هببذه السببنه؟!
معظم الجبهات ما دخلهببا سببتنجر حببتى الن،ا لكببن عببز
على أمريكا الثقة بالله والتوكل عليه التي بناها الجهاد
الفغبباني فببي قلببوب المببة السببلمية فببأرادوا أن
يزعزعوهببا،ا فبببدأوا يشببيعون قصببص سببتنجر،ا وعلببى
أسبباس أن أمريكببا هببي الحاضببن والم الببرؤوف لهببذا
الجهاد،ا وهذا الجهاد هو ربيببب مببن الربببائب المريكيببة،ا
والجهاد ليس جهادا  إنمبا هبو قتبال بيبن النجببوم،ا بيبن
القوتين العظمييببن بيببن روسببيا وبيببن أمريكببا،ا فقلببت
لهم: حيثما ذهبنا في السعوديه أو في غيرها يقولببون:
صواريخ ستنجر،ا ماذا عن صواريخ سببتنجر؟ قلببت لهببم:
صواريخ ستنجر تأخذ أمريكببا ثمببن كببل صبباروخ سبببعين
ألف دولر مبن أمبوال المسبلمين... كبل صباروخ،ا وأنبا
أتحدى إن كببانت أمريكببا حببتى الن قببدمت كببأس شبباي

للمجاهدين.
نعم نعترف على أنها من خلل المم المتحببدة وغيرهببا
تقدم الطحين للمهاجرين هببذا صببحيح،ا لن المهبباجرين
يحتبباجون يوميببا  عشببر مليببون روبيببة خبببز،ا كببل طببالع
شمس ثلث ونصف مليون في باكستان يحتبباجون كببل



يوم عشر مليون رغيف خبز،ا العشرة مليون رغيف خبز
بعشر مليون روبية هذا صحيح.

 المريكان والنجليز واللمان وما إلى ذلببك،ا والكنيسببة
العالمية وغيرها من خلل اليونيسيف ومن خلل المببم
المتحببدة تقببدم الطحيببن،ا لكببن الجهبباد؛ أنببا أتحببدى إن
اسببتطاع واحببد أن يثبببت لببي أن أمريكببا قببدمت قطعببة
سلح واحدة،ا بببل حببتى التعليببم وحببتى الصببحة،ا جبباءوا
بستين مليون للتعليم،ا ومائة مليون للصحة فببي داخببل
أفغانستان للخدمات الصحية،ا وجاءوا إلى الربعة الكبار
وهم رباني وحكمتيار وسياف وخالص وعرضببوا عليهببم
في بيشاور فرفضوا،ا قببالوا: إسببمحوا لنببا،ا قببالوا ل....

رفضوا.
هذه العزة:

جببباءوا إلبببى الهلل الحمبببر السبببعودي قبببالوا: أنتبببم
مقبولون لدى الفغان،ا إسمحوا لنا أن نتعاون معكم أن
نقدم خدماتنا الصحية من خللكم،ا فمببدير الهلل أشببار
علببى المسببئوولين عنببدهم،ا قببال: أنببا أرى هببذا يضببر
بمصببلحتنا وسببمعة بلببدنا،ا فقببالوا: ل دخببل لنببا بكببم،ا
وبالتالي هذا المسببؤول عببن التعليببم صبباح،ا قببال: مببن
يعذرني مع هببؤلء المجببانين؟ سببتون مليونببا  أخببذناهم
للتعليم مببن الخزينببة المريكيببة بشببق النفببس،ا مضببى
عشببرة أشببهر وبقببي شببهران سببترجع إلببى الخزينببة

المريكية،ا أقنعوهم يا جماعة.
ذهبببوا لرؤسبباء منظمببات إسببلمية حببتى يتوسببطوا،ا

رفضوا أن يتوسطوا.
تشويه الجهاد:

فالمريكببان الن يريببدون أن يشببوهوا هببذا الجهبباد،ا
النجليز كذلك يعرض على التلفزيون البريطبباني فيلببم
عببن الجهبباد الفغبباني،ا فلن مببن قنببدهار يجمببع حببوله
مجموعبببة ويشبببربون الحشبببيش،ا وبعبببدما يشبببربون
الحشببيش يرقصببون وبعببد أن يرقصببوا يهجمببوا علببى
القاعدة التي تقابلهم،ا كأن الجهبباد الفغبباني مجموعببة

حشاشين،ا يعرض على التلفزيون البريطاني.
هببذا فرنسببي اسببمه لببويس كببذا يكتببب عببن شببعب
أفغانستان،ا وصور الشعب الفغاني الببتي علببى الغلف
ل تدري هم آدميون أو قرود،ا ناس مثببل قببرون العنببزه
شببعرهم -هكببذا- واقببف قصببير مجببد ل واقببف مثببل



القرون،ا ما تدري هؤلء عفاريت أو أنببس أو جببن،ا هببذه
أحسن صورة للشعب الفغاني،ا ما رسم العمامببة الببتي
ترمبببز إلبببى وقبببار الفغبببان... ل،ا وآلت اللهوللهبببو
والموسيقى على جلد الكتبباب،ا نبباقمون هببم منببذ زمببن

ناقمون على الشعب!!.
قببالوا: أخضببعنا العببالم كلببه لثقافتنببا،ا ودخلببوا تحببت
سببيطرتنا إل الببتيس الجبلببي فببي جبببال الهنببدوكوش
-يعني الفغباني- الفغبان يسبموهم تيبس جبلبي،ا  وإل
العرابي في صبحراء الجزيبرة،ا هبؤلء مبا اسبتطعنا أن

نخضعهم.
صحوة جهادية:

فالمهم أقول: هذا الجهبباد يسببري كسببريان النببار فببي
الهشيم،ا الحمد لله رب العالمين أنتم الن مئتان ونيببف
مئتان وعشرة،ا في العام الماضي في مثل هذا الببوقت
كنت فقط وأبو برهان وواحد ثالث،ا ثلثة فقط قاعدون
هنا،ا أو أربعة في مثل هذا الوقت،ا كيببف هببذا التحببول؟
اللببه عزوجببل شببرح صببدور النبباس للجهبباد،ا واسببتمرار
الجهبباد الفغبباني كببون قاعببدة وأرضببية يتجمببع عليهببا

الناس للجهاد. 
 رجعت من السعوديه قبل يومين -يوم الثلثبباء- يعنببي:
عجبببت مببن هببذا الشببباب المقبببل علببى اللببه عزوجببل،ا
الشباب قادمون من مكبة ومبن غيرهبا يسبمعون كلمبة
عن الجهاد في جدة،ا في عكاظ -مؤسسة عكاظ- تعرض
واحد للكتاب الذي كتبته عبر وبصببائر عببن الكرامببات،ا ل
يدري من أين يتلقببى الببرد،ا التليفونببات بعضببهم يشببتم
وبعضهم يسب ومن هببذا؟ الجرائببد تببرد عليببه،ا الشببباب

يلتقون في كل مكان إجتماعات،ا هذا يجب الرد عليه.
في الرياض يتصلون بي من جدة؛ إجتمعنببا اليببوم نريببد
الرد على هذا،ا يجب الرد عليه،ا ذهبوا إلى ابن باز يجببب

أن ترد عليه... لماذا؟ حبا  بالجهاد.
ذهبت إلى القصيم،ا والقصببيم تعرفونهببا فهببي منعزلببة
بعيدة،ا ليست مثل جدة والمدينة ومكة والرياض،ا بعيببدة
عببن التصببال بالعببالم وأخبببار الجهبباد ليسببت واضببحة
تماما ،ا زرت الشيخ ابن عببثيمين قلنببا لببه: وإذا بببالوقت
الذي وصلت فيه إلى ابببن عببثيمين اثنببان مببن الشببباب
قادمببان مببن المنطقببة الشببرقية حببتى يسببتفتيا ابببن
عثيمين في حكم الجهاد،ا وكان هنا واحد منهم يشببوش



على الجهاد،ا والتقيت معهبم هنباك،ا قبال اببن عببثيمين
له: تكلم،ا قص قصتك يا فلن مبباذا عنببدهم؟ قببال: كببذا

وكذا،ا فأنا تكلمت قليل  ووضحت الصورة.
 ابن عثيمين قال للذي يشوش ل تتكلم بهذا أبدا  لنببك
تأثم،ا لنك تصد الناس عن الجهاد،ا قال له: سمعت هببذا
عادل العتيبي نجم الدين،ا جاء مببع واحببد مببن المنطقببة

الشرقية هذا الذي يشوش.
ألقيببت محاضببرة فببي عنيببزة بعببد العشبباء،ا وقببال لببي
الشيخ: غدا  بعد صببلة الجمعببة تتكلببم،ا عببز علببى بعببض
الناس الذين يشوشون أن الناس يأخذون صببورة طيبببة
عبن الجهبباد الفغبباني قببل صبلة الجمعبة،ا فببي اليببوم
الثباني وإذا بهبم يعطبون اببن عببثيمين ورقبة مختومبة
أختام ل أدري أنزل الله بها من سببلطان،ا أم لببم ينببزل؛
علببى أن هببؤلء الببذين يسببمون بالفغببان -ترجموهببا
بالعربي- علبى أنهبم يعتبببرون ابببن ببباز وابببن عببثيمين
وهببابيين  كفبببار،ا ل يجببوز الصببلة وراءهببم،ا وتوقيببع
الحزاب السبعة عبببد رب الرسببول سبياف التحباد ومببا
إلى ذلك،ا قال لي: خذ أنظر هذه الورقببة يببا شببيخ عبببد
الله -ابن عثيمين- نظرت إليها قلت له: والله إنه كذب،ا

وخطبة الشيخ ابن عثيمين كانت عن الجهاد.
استئذان الوالدين:

ثم تكلمت والناس بقوا بعد الصلة،ا النبباس يريببدون أن
يببذهبوا إلببى الغببداء،ا ظببل المسببجد أكببثر مببن نصببفه ل
يريببدون أن يخرجببوا وطببال الكلم،ا ثببم ذهبنببا بعببد أن
تكلمت حببوالي سبباعة ونصببف تغببدينا عنببد الشببيخ ابببن
عثيمين فقلنا له: ما رأيك في هببذا الجهبباد أنببت،ا قببال:
واجب يعنببي فببرض،ا الببواجب والفببرض نفببس الشببيء،ا
قلببت لببه: اسببتئذان الوالببدين؟ قببال: إن كببان برهمببا
يتوقببف علببى اسببتئذانهما ل بببد أن يسببتأذنا،ا قلببت لببه:
فصل،ا قال: يعنى: إن كان وحيببد والببديه،ا وهمببا بحاجببة

إليه فليستأذنهم وإل فل إذن لهم.
ثانيا : رتبوا لي محاضرة في بريدة في نفس اليوم بعد
صلة الجمعة بعد المغرب،ا كانت المحاضرة فببي بريببدة،ا
وكان المسجد مليئا  كأنه صلة الجمعة،ا ألقيت محاضرة
من المغرب استمرت ثلث ساعات وربع تقريبببا ،ا وبعببد
ذلك أنببا أريببد أن أذهببب إلببى تجديببد الوضببوء،ا المسببجد
مليء ما أحد طلببع قلببت لهببم: يببا إخببوة أريببد أن أجببدد



الوضوء،ا قالوا لي: إذهب،ا ذهبت جببددت وضببوئي وهببم
ينتظرون وما خرجوا حتى رجعت إليهم وواصلنا الجابة

على السئلة.
في اليوم التالي،ا كان عندي محاضرة فببي مسببجد مببن
المساجد في الرياض بعد صببلة المغببرب،ا وصببلت وقببد
بدأ المام يصلي،ا ويببا إخببوان قبببل أن أتكلببم وأنببا فببي
دورات المياه أتوضأ والجهيش بالبكاء يمل المنطقة من
الشبباب البذين وراء المببام،ا فجئبت اخبترقت الجمببوع،ا
السببيارات سببدت كببل الشببوارع الربعببة الببتي تحيببط
بالمسببجد،ا ل تسببتطيع أي سببيارة أن تتحببرك فببي هببذه
المنطقة،ا المسجد ضعف صلة الجمعببة تقريبببا ،ا مليببء
الجببببوانب الشببببرفات السببببلم،ا النسبببباء الببببواقفين
والجالسين،ا المسجد مليء اسببتمرت كببذلك المحاضببرة
مببن الخامسببة والنصببف إلببى التاسببعة والنصببف أربببع
ساعات،ا إرفع منها صلة العشاء،ا يعنببي أكببثر مببن ثلث
ساعات وربع،ا ثم نريد أن نخرج،ا قال: يببا نبباس خففببوا
على الشيخ -إمام المسجد خطيب المسجد قال- خففوا
على الشيخ إسمحوا له ل تقدموا تسلموا عليه،ا ولكن ل
يسمعون،ا فتح الباب الخلفي خرجنا من الباب الخلفي،ا
وهم خلفي يلحقون بي نز لببوا طبباقيتي وهببم ورائببي،ا
ذهبببت إلببى البببيت حافيببا ،ا السببيارة لحقوهببا مسببكوا
بالسببيارة،ا مسببكوا بالسببيارة،ا نعمللببه لحقيببن فقببط
يريببدون أن يسببلموا،ا ذهبببت حافيببا ،ا رجببع أخ السبباعة

الحادية عشر يبحث عن الحذاء.
نعببم... قببال لهببم: مببن أحببب أن يتبببرع،ا وهببم جبباءوا
يسببتمعون للمحاضببرة،ا ليببس فببي أذهببانهم تبرعببات أو
شيء،ا على الباب كانت كراتين،ا جمعببوا مببائتين وثمببان
وستين ألف ريال فقط من الكراتين التي علببى الببباب،ا
قال لهم: هو سينام في رابطة العالم السلمي،ا يقول
لببي هببذا الموظببف فببي الرابطببة أكببثر مببن خمسببمائة
تليفون جاءنا،ا ذهبببوا إلببى الرابطببة أنببا مببا ذهبببت إلببى
الرابطة أبيت،ا سهروا الليل في الرابطة،ا اليوم التببالي
رتبوا لي محاضرة في جامعة المام محمببد بببن سببعود،ا
لكبببن للسبببف القاعبببات العامبببة محجبببوزة لمناقشبببة
الببدكتوراه هكببذا قببال،ا فحجببزوا لببي فببي قاعببة مببن
القاعات،ا قاعات المنازل،ا منازل الطلبة امتلت القاعة
كلها،ا خرجت من عندهم وقد صنعوا لببي عشبباء،ا ذهبببت



للعشاء،ا أكثر من مائة واحد ينتظرون أتكلم هنبباك،ا بعببد
المغرب وصلت الرابطة.

 سمع بي مببدير مدرسببة الضببباط قببال أرجببوا أن تبباتي
تلقي محاضرة عندنا،ا والله الضباط يبكون،ا وفي داخببل
المسببجد لمببا كنببت أتكلببم عببن شببهيد مببن الشببهداء،ا
المسجد يضج بالبكاء،ا الناس متعاطفون ليس لببي،ا مببن
أنا؟! للجهاد،ا لسماع شيء عن الجهبباد،ا النسبباء يرسببلن

أوراق أسئلة نريد أن نأتي للجهاد،ا كيف نأتي للجهاد؟
يعني: موعد بعد موعد،ا وهببؤلء مراسببلوا الصببحف ومببا
إلى ذلك يتابعونني وأنا نايم،ا أو شبه نائم،ا يدخل غرفببة
النوم،ا غرفة النوم! يأخذون تحقيقا  صببحفيا ،ا لمببا رأوا
إقبال الناس على هذا الجهاد يريدون أن يسمعوا كلمة.
خرجت من الرياض يوم الثنين السبباعة الثالثببة وصببلت
قبل آذان المغرب بقليل،ا شباب جده مرتبببين محاضببرة
في مسجد وكانت هناك محاضرة ثانية في نفس اليوم.

أساليب المؤامرات العالمية 

فيا من رضيتم بالله ربا  وبالسلم دينببا  وبمحمببد  نبيببا
ورسول ،ا إعلموا أن الله قد أنزل فببي محكببم التنزيببل،ا
بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،ا بسم الله الرحمن

الرحيم:
(واعتصموا بحبل الله جميعا ولتفرقببوا واذكببروا نعمببة
الله عليكم إذ كنتم اعداء  فالف بين قلببوبكم فأصبببحتم
بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم
منها كذلك يبين الله لكببم أيبباته لعلكببم تهتببدون ولتكببن
منكببم امببة يببدعون إلببى الخيببر ويببأمرون بببالمعروف
وينهون عن المنكر وأ ولئببك هببم المفلحببون ولتكونببوا
كالذين تفرقوا واختلفببوا مببن بعببد مببا جبباءهم البينببات
واؤلئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه
فامببا الببذين اسببودت وجببوههم اكفرتببم بعببد ايمببانكم
فذوقوا العذاب بما كنتببم تكفببرون وامببا الببذين ابيضببت

وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون).
)107 - 103(آل عمران: 

تأليف بين قلوبكم:



آيات كريمات مبينات تنزلت من لدن عزيببز حكيببم علببى
قلب النبي الكريم لتكون عبرة للمببؤمنين،ا هببذه اليببات
الكريمببات كمببا يببروي أصببحاب السببير أنهببا نزلببت فببي
الوس والخزرج،ا وقد كانوا فببي الجاهليببة ذوي شببحناء
وبغضاء،ا ثم جاء رسول اللبه ص فببألف اللبه علبى يببديه

بين قلوبهم.
 ومر اليهود ذات يببوم عليهببم وهببم يتحببدثون فغبباظهم
هذا،ا فبدأ أحد اليهود -فيما ترويه بعض الروايات اسببمه
شاس بن قيس- يتكلم وينشد أشعار بعاث؛ وبعاث يببوم
كان بين الوس والخزرج فسالت فيه الببدماء،ا وتنبباثرت
فيه الجثث،ا فأثرت الشعار فببي أنفسببهم،ا ومببا انتهببى
هذا اليهودي من ذكر الشعار حتى قاموا على بعضببهم
بالنعببال والجريببد،ا فعلببم رسببول اللببه ص بهببذا وأقبببل

)1عليهم وقال: ؛أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركببم«(
) المجلد الول آيببة582[أنظر تفسير ابن كثير صفحة (

)]. ثم أنزل الله هذه اليات (واعتصموا بحبل الله103(
جميعا  ول تفرقوا واذكببروا نعمببة اللببه عليكببم إذ كنتببم

أعداء  فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ).
 كان الموقف جد طبيعي من اليهود،ا وهم الببذين كببانوا
يحكمبببون المدينبببة بتجبببارتهم،ا ويسبببيطرون عليهبببا
بتوجيههم السياسي الببذي يخضببع لضببغط رأس المببال،ا
واذا برسول الله ص ينتزع القيبادة السياسبية والماليبة

والدينية من أيديهم ويجمعها رب العالمين بين يديه.
ل يمكببن لنبباس يملكببون الهيببل والهيلمببان والمببال
والسلطان أن يسكتوا إزاء هذا،ا وأنببت تريببد أن تجتببذب
من تحت أرجلهم البساط،ا فكل تجمببع يقببف فببي وجببه
السلطان في أي جهة في الرض،ا ل بد أن تنهال عليببه
الضربات واللكمات،ا وتببوجه إليببه التهامببات والضببربات
الساحقة الوحشية،ا حتى يباد هذا التجمببع الببذي يشببكل

خطرا  على هذا الوجود القائم.
صراع الحق مع الباطل:

والحق والباطل يصطرعان أبدا ،ا ول يمكن للمعركببة أن
تهدأ لحظة واحدة،ا وهذا قببانون مببن قببوانين اللببه فببي
الحياة،ا أن الباطببل والحببق يصببطرعان منببذ أن غببادرت
رجل النسان الجنة حتى يرث الله الرض ومن عليها..

(اهبطبببوا بعضبببكم لبعبببض عبببدو،ا ولكبببم فبببي الرض
مستقرومتاع إلى حين).



) 42(العراف: 
وهذه سنة من سنن الله وقانون من قوانينه؛ أن الشببر
والخير يصطرعان،ا والنهاية بفلح المؤمنين؟ (والعاقبة

للمتقين ولعدوان إل على الظالمين).
هذا قانون ل يتخلف أبدا ؛ أن الذي يجب أن تببدركه أيببة
مجموعة إسلمية تحاول أن تعيد ديببن اللببه فببي الرض

مرة أخرى؛ أن هذا القانون ل يتخلف أبدا .
ولذا عندما قيل للشافعي: أيهما أولببى للمببرء أيمببك ن
له أم يبتلى. قال: لن يمك ن له حتى يبتلى،ا ورحم الله
البنا إذ يستقبل فببي إحببدى القببرى المصببرية إسببتقبال
حافل ،ا يخرج إليه الشبباب والشببائب والشببيخ والطفببل،ا
قال مرافقه: فتفقدنا المام بعد أن دخلنا دار الخببوان
فوجدناه خلف أحد البواب يبكي،ا قلنا له: هذا يوم أعببز
اللببه بببه السببلم،ا ينبغببي لنببا أن نعبببر عببن فرحتنببا
بابتسببامتنا،ا قببال: لببم يكببن الرسببل يسببتقبلون هببذا
الستقبال،ا لقد كان الرسل يستقبلون بالصببد والنكببار

واليذاء،ا وأخشى أن ل نكون على الطريق. 
قانون واضح في قلب الشيخ وذهنببه؛ أن الصببراع ل بببد
أن يكببون بيببن الحببق والباطببل،ا فكيببف نسببتقبل هببذا
الستقبال؟! كان يتوقع هببذا،ا كببان يتوقببع أن القببانون
سيأتي في يوم من اليببام مهمببا طببال الزمببن،ا ولببذلك
يكتب قبل ضرب الحركببة السببلمية فببي مصببر ببضببعة

عشر عاما . 
أيها الخوان: إن دعوتكم ل زالت غير معروفة عند كثير
مببن النبباس،ا ويببوم أن تعببرف سببتطاردون وتحبباربون
وتفتح لكم أبواب السببجون،ا وسببتقف الببدنيا كلهببا فببي
وجوهكم،ا وسيقف في وجهكم -أول ما يقببف- العلمبباء

الرسميون بالفتاوى.
 ومرت على هذه بضعة عشببر عامببا  -كتببب هببذا سببنة (

م)- ولببم تكببن الضببربة الببتي عرفهببا القاصببي1936
والداني،ا والقريب والبعيد والمراقب والغافل،ا لم تكببن
إل بعببد عقببد ونيببف مببن هببذا الكلم الببذي كتبببه فببي

الثلثينات.
قببانون ل يمكببن أن يتخلببف أبببدا ،ا وأول مببا يمكببن أن
تضرب به الجاهلية ضربتها؛ أن تقف متفرجة إذ تشببعل
النار بين التيببارات السببلمية الموجببودة فببي السبباحة،ا
وهببذا أسببهل طريببق علبببى أجهببزة المراقبببة وأضببواء



الرصد وأوفرها جميعا ،ا أن تقوم المعركببة بيببن النبباس
المتحمسببين للعمببل السببلمي فببي السبباحة،ا وهببم
يببوفرون عليهببم جهببودهم،ا ويحفظببون مبباء وجببوههم،ا
أمام الببذين يببدينون بالشببعور العبباطفي الغببامض لهببذا
الدين،ا أمام المتمسلمين مببن ذراري المسببلمين الببذين
يزعجهم أن تنصب المشانق وتعلق جثببث العلمبباء علببى

العواد.
تمزيق الخلفة:

لقد دخل الغرب معركببة سببافرة مببع السببلم علببى يببد
مصطفى كمال أتاتورك،ا ورفع مصطفى كمال أتاتورك
عقيرته عاليا ؛ يوم أن أعلن إسببقاط الخلفببة،ا وإخببراج
الخليفببة وحاشببيته مببن داخببل إسببطنبول ومببن تركيببا،ا
ومحارببببة الشبببعائر السبببلمية،ا ومنبببع الذان باللغبببة
العربية،ا وتحويل الحرف العربية إلى الحرف اللتينية،ا
وتمزيق الثيبباب الشبرعية فبي الشببوارع العامببة،ا ومنببع
الخمببار عببن شببعورهن،ا ول يسببمح فببي أيببة مؤسسببة
رسمية أن تدخلها امرأة إل كاشفة الرأس،ا وكان رجال
المن يتببابعون النسبباء فببي الشببوارع يمزقببون ثيببابهن

ويرفعون أغطيتهن عن شعورهن. 
)24أعلن منع الحج وبقببي الحببج ممنوعببا  فببي تركيببا (

م)،ا بعبد أن فطبس مصبطفى1946عاما ،ا حببتى سبنة (
كمببال بثمانيببة أعببوام،ا حببتى جربببت أمريكببا أن تجببس
مشاعر الناس فتتحببرى هببل بقيببت أحاسببيس إسببلمية

في داخل هذا الشعب الذي كان مسلما؟!.
 حو ل المسببجد إلببى متحببف،ا أكبببر مسبباجد تركيببا (أيببا
صوفيا) وأجملهبا،ا ببل يعتببر تحفبة مبن تحبف المعمبار
السلمي فببي الرض،ا حببول إلببى متحببف ومنعببت فيببه
الصلة،ا ول زالت الصببلة ممنوعببة حببتى الن فببي هببذا
المسجد الذي تحول إلى متحف لحفببظ عظببام المببوتى
وجماجم القدماء من التراك الذين كانوا يعبدون الذئب

الغبر.
وواصببل مصببطفى كمببال تجربتببه،ا وجمببع العلمبباء فببي
مجمببع كبببير وعببرض عليهببم فصببل الببدين عببن الدولببة

وإنهاء الخلفة،ا فرفض العلماء.
(فطفق مسحا بالسوق والعناق) 
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وقتل من قتل وهرب من هرب،ا ينببزو بجراحببه وينببزف
بدمائه.

بقيت التجربة سافرة واضحة،ا مكشوفة لكل مببن عببرف
هببذا الببدين،ا لكببل ذي عينيببن وفببي عقلببه وفببي رأسببه
مسببكة مببن عقببل،ا واسببتطاع فعل  أن يصببفي الدولببة،ا

ومنع صلة الجماعة.
الشيخ أمين سراج:

وقد كان قبل يومين بيننا مدرس مسجد الفاتببح الشببيخ
أمين سراج،ا وقد حاول المسبلمون فبي السببعينات أن
يضببغطوا عليببه أن يببدخل المجلببس النيببابي،ا يترشببح
للنتخابات وهو يرفض،ا وعندما ازداد الضغط عليببه مببن
قبل المسلمين أن يدخل مع حزب السلمة وهببو معهببم
في النتخابات،ا ويعبببر المجلببس النيببابي بكببى،ا وقببال:
دعوني بنفسي،ا دعوني للمهمة التي نذرني والدي لها،ا
لقد حفظ نببي والببدي القببرآن لكببون مدرسببا  للنبباس،ا
وأنتم ل تعلمون الضناء والعناء الببذي لحببق والببدي فببي
تحفيظي القرآن،ا ما كان يحفظ ني أمام أمي ول أمببام
إخببوتي،ا كببان إذا مضببى الهزيببع الول مببن الليببل جبباء
وأيقظنببي مببن فراشببي وأخببذني علببى غرفببة مجبباورة

وأغلق الباب،ا وبدأ يحفظ ني آيات القرآن الكريم.
أصبحت العبادات جرائم سياسية:

إن تحفيظ القرآن للناشئة كان جريمببة سياسببية يؤخببذ
عليها بالنواصي والقدام،ا ولقد حوكم فببي السبببعينات
نجم الدين أربكان قائد حزب السلمة الذي أصبح اسمه
حزب الرفاهيببة،ا حببوكم محاكمببة عسببكرية لنببه يصببلي
أمام الناس،ا ول يجوز للسياسي أن يصلي أمام الناس.

م)،ا فببي قاعببدة مببن القواعببد1969 ولقد كنببت سببنة (
الببتي تعببد الشببباب لفلسببطين،ا وكببان فببي زيارتنببا
الصحفي المعروف محمد شوكت وهببو صببحفي مسببلم
-وكببان سببليمان ديمريببل أنببذاك ذاهبببا  إلببى السببعودية
ليعقد معاهببدة إقتصببادية،ا وطلببب سببليمان ديمريببل أن
يببؤدي العمببرة خفيببة وخلسببة،ا وطلببب مببن الحكومببة
السعودية أن ل يراه أحد،ا وأن ل يسببمع بببه أحببد وأن ل
تؤخذ له صببورة وهببو فببي ثيبباب الحببرام لنهببا جريمببة
سياسببية يحاسببب عليهببا رئيببس الببوزراء- يقببول: أنببا
مستعد أن أدفع أي مبلغ لمببن اسببتطاع أن يحصببل لببي

على صورة لديمريل وهو في ثياب الحرام. 



هكذا كان الحببال فببي تركيببا،ا حببرب شببعواء ل يطفيببء
ضرامها ول يخببف أوارهببا علببى هببذا الببدين،ا وفببي كببل
مجال من المجالت السياسية والقتصادية والعسكرية،ا
لقد أصبح لبس الكوفية والعقال جريمببة يعبباقب عليهببا
القانون لنها تربط التراك بببالعرب الببذين جبباءوا بهببذا

الدين. 
نهاية أتاتورك:

ولقد وصل المر بمصطفى كمال فببي نهايببة حيبباته أن
يشير بقبضته -مهددا  رب العالمين- إلى السماء،ا ولكن
اللببه عزوجببل كببان لببه بالمرصبباد،ا فضببربه الضببربة
القاصمة،ا أصببابه بمببرض عضببال وبببدأ وزنببه ينببزل مببن
الزهري والسيلن وغيره من المببراض الجنسببية،ا وبببدأ

) كيلببو48وزنببه ينببزل مببن التسببعينات حببتى وصببل (
غراما .

كان يصببيح كببالكلب لشببدة اللم الببتي ألببم ت بببه فببي
دولمة بغجة -القصر الذي كان يرقببد فيببه علببى شبباطئ
البحر في اسطنبول،ا وكان ل بد أن يخفى صوت رئيس
الجمهورية،ا فجئ بباخرة تشتغل ليل نهار لتغطي علببى
أصوات الرئيس الذي أصبح صببنما  يعبببد،ا والببذي سببمي
الذئب الغبر،ا وسمي بأتاتورك -أتاتورك أي أبا التراك-
وسمي بالذئب الغبر -الببذئب الببذي كببان يعبببده قببدماء
التببراك- نجببح الغببرب أيمببا نجبباح عببن طريببق كمببال

أتاتورك.
قصة مندريس:

وعنببدما حصببل ذات مببرة: أن رئيببس الببوزراء الببتركي
-زعيم حزب العدالة عدنان مندريس - كببان فببي طببائرة
وتوقببف محببرك الطببائرة فببي السببماء وأعلببن ربببان
الطائرة أن الطائرة ساقطة ل محالة ووزعببت قمصببان
النجاة،ا ولبس عدنان قميص النجاة،ا ونذر بينه وبين رب
العالمين إن نجيتني وأوصلتني إلى حكم تركيببا سببأعيد

هذا الدين إلى تركيا.
(حببتى اذا ركبببوا فببي الفلببك وجريببن بهببم بريببح طيبببة
وفرحوا بها،ا جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كببل
مكان وظنوا انهم أ حيط بهببم دعببوا اللببه مخلصببين لببه

الدين).
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دعا الله مخلص ا له الدين،ا وسقطت الطببائرة واحببترق
كل مببن فيهببا ونجببا منببدريس بأعجوبببة خارقببة،ا ودخببل
مندريس النتخابات،ا وكبان برنبامجه النتخبابي يتلخببص
بنقاط بسيطة،ا لو نظر إليه الناظر فببي بلدنببا العربيببة

لنقلب على ظهره ضحكا  وهزؤا وسخريا.
كان برنامببج منببدريس: أن يعيببد الذان باللغببة العربيببة،ا
وأن يعيد فتح بعض كتاتيب القرآن،ا وأن يعيد مسجد آيببا
صببوفيا مسببجدا ؛ مببن متحببف إلببى مسببجد،ا ودخببل
النتخابات،ا وهزم حزب أتاتورك هزيمببة سبباحقة،ا ونببال
الغلبيببة البرلمانيببة منببدريس وشببكل الببوزارة،ا وأصبببح
رئيسا  للوزراء،ا وآن لببه أن يفببي للشببعب الببتركي بمببا

وعده.
 وفببي أول رمضببان يهببدي منببدريس الذان للشببعب
الببتركي باللغببة العربيببة،ا ويخببرج النبباس يبكببون فببي
السواق،ا مببا رأوا يومببا  بعببد فتببح القسببطنطينية أشببد
فرحا  ول أكثر غبطة على قلوبهم من هذا اليببوم،ا اللببه
أكبببر،ا اللببه أكبببر،ا تنطلببق مببن فببوق ألببف منببارة فببي
إسطنبول،ا معطل فوقهببا الذان سببتة وعشببرون عامببا
ونيف،ا وسمعوا صوت الله أكبببر،ا وإذا بالصببابع الغربيببة
تتحببرك بعببد أن بببدأ يفببي لهببذا الشببعب بمببا وعببده،ا
وضببغطت الزرار فببي واشببنطن،ا وتحركببت المحافببل
الماسونية،ا وعملوا إنقلبا  على مندريس وأعدم بتهمة

الخيانة العظمى ومخالفة الدستور.
 لقد كانت التجربة التركية تجربة فريدة وناجحة،ا ولكببن
أوروبا والغرب والمريكان -بالذات- أخببذوا منهببا درسببا
في السلوب الذي يمكن أن يحطم به هذا الدين بطرق
أسببهل وبتكبباليف أوفببر،ا ل يجببوز بعببد اليببوم أن يعلببن
الحرب صريحة شعواء على السلم،ا ل بد أن يحطم هذا
الدين أناس من أبنائه،ا ممببن يتكلمببون العربيببة،ا وممببن
يصلون لرب العالمين ظاهرا ،ا وممن نتفق معهم علببى

إجتثاث هذا الدين من جذوره. 
خطة جديدة لحرب السلم:

وجاءت الخطة الغربية الجديدة؛ أن الحرب على السلم
يجب أن تكون تحت السطح،ا ول يجوز أن نعلببن الحببرب
على هذا الدين،ا اسمحوا للمسلمين أن يبنببوا مسبباجد ا
وأن يرفعبببوا المنبببائر،ا واسبببمحوا للحكبببام أن يقصبببوا
أشرطة هذه المساجد،ا وأن يفتحوا المبر ات،ا وأن يبنوا



المؤسسات الخيرية،ا ولكن يوكل إليهم أن يسحقوا كل
تجمببع إسببلمي فببي السبباحة،ا وأن يكببال لطلئعهببا
الضببربات الوحشببية الببتي ل ترحببم ول تكببل ول تمببل،ا
فجبباءت النقلبببات العسببكرية فببي البلد العربيببة بنبباء
علببى هببذه الخطببة،ا إضببربوا السببلم تحببت السببطح،ا
وأظهروا الشعائر والمنابر،ا ل تتعرضوا لهذا الببدين،ا ول
تحاربوه في جرائدكم ول مجلتكببم،ا لكببن فببر غببوا هببذا
الدين من محتواه،ا وحطموا الرجالت الببذين يتصببدرون
لقيادة الناس لعادتهم مببرة أخببرى لهببذا الببدين،ا وفببي
فيببء المجتمببع السببلمي؛ أشببعل-وا الببح-رب بيببن

الحبركات السلمية.
 ولببذا كببانت أول محاولببة لهببم هببي محاولببة السببفير
المريكي أن يظهببر الحصببان الرابببح فببي الرهببان فببي
المنطقة العربيببة،ا فظهببر حسببني الزعيببم فببي انقلب

م). 1949آذار سنة (
) شباط سببنة12انظروا الحداث: قتل حسن البنا في (

م)،ا عقببدت مصببر وسببوريا والردن بعببد يببومين1949(
معاهدة (رودس) مع إسرائيل،ا وأقرت لهم بحدود ثابتببة
ودولة ذات كيان،ا في الشببهر الببذي يليببه قببام النقلب
المريكببي وجبباء بحصببان حسببني الزعيببم،ا ووجببدوا أن
حسني الزعيم لم يكن ذلببك الجببواد الببذي يراهببن عليببه

في هذا الميدان الذي يعج بالجياد.
الجماهير تصفق لمن يذبحها:

ل بببد مببن النتقببال إلببى مركببز الثقببل فببي العببالم
السببلمي،ا إلببى العاصببمة الثقافيببة والعلميببة إلببى
القبباهرة،ا حيببث المركببز السببكاني،ا والثقببل السببكاني
وحيث الحركة السلمية التي ضربناها قبل سنتين فلم
نستطع إبادتها،ا ول بد من إبادتها على يد بطببل شببعبي
في داخل البلد،ا وجاء النقلب إنقلب جيفرسن كافري
الذي أظهر حصانا  جديببدا  وجبوادا  رابحبا  -كمبا يقببول
مايلز كوبلند في كتابه لعبة المم- لقد أخذ عبد الناصببر
في لعبتنا أكثر من تسعين في المائة،ا وهو أكببثر جببواد
ربحنا فيه في الميببدان: أن يضببرب الحركببة السببلمية،ا
وأن ل يحكم بالكتاب والسنة في أمور الدولة،ا وأن يفر
غ الزهر من محتواه،ا وأن يحفظ سلمة إسببرائيل،ا وأن

ل يمس حدودها.



وجاء الحصان الرابببح وجببرت المببور كمببا يريببد الغببرب،ا
) مليببون دولر لببوزير داخليببة عبببد3ودفع أيزن هبباور (

الناصببر حببتى يوزعهببا علببى رجببال الثببورة ويكسبببهم
لجانبه،ا وأقصي محمد نجيب وأعتلى عبد الناصر عببرش

) عامببا  يجتببث السببلم مببن جببذوره،ا16مصببر وبقببي (
ويطببارد أبنبباءه فببي كببل مكببان،ا والصببابع تشببير إليببه
بالبنان،ا والحناجر تبح إليه بالهتاف في كل مكببان،ا عبببد
الناصر بطل القومية،ا بطل العروبة،ا بطل الشببتراكية،ا

والجماهير تصفق لمن يذبحها!!
إيه يبا قطعبباننببا ل تسببألبببي    كببل مببن فببي شببرقنا

يدري عيوببببه
أدركببببوها ل تلبومببببي أحبببببببببد ا    أخطبببأ الراعببببي

فقبدست ذنوببببببه
 كببان هنالببك برلمببان،ا وهببم كمببا يقببول عنهببم هاشببم

الرفاعي عن مجلس النواب:
ها هم  كمبا  تهببوى  فحببببركهم  دمبببي      ل يفتحببون

بغيبر  مبا  تهببوى  فمبببببا
إنببا  لنعلببببم  أنهبببم  قببببد  جمعببببوا      ليصفقببببببوا

إن  شئت  أن  تتكلمبببببا
قد  كان  ظلبم  الناس  قبلك  مبهمل       والن  صبببار

علببى  يديك  منظمببببببببا
خداع العلماء:

وامتببد العمببل وبببدأت ضببربات العمببل السببلمي تحببت
السطح،ا كان أسببتاذنا فببي الحببديث الشببريف،ا الكتبباني
-رحمه الله حيببا  وميتببا - واسببتدعاهم الرئيببس وعنببدما
اجتمع بهم في أيام الوحببدة -كنببت فبي جامعبة دمشبق
فببي كليببة الشببريعة- قببال لهببم: نحببن نريببد أن نحكببم
بالسلم،ا فضعوا لنا دستورا  لهببذا الببدين،ا قانونببا  مببن
الفقه السلمي حبتى نحكببم بالسببلم ورجبع السبتاذ،ا
ووقف أحد الطلبة وسأله،ا ماذا فعلتم فببي مصببر وفببي
مجلس الرئيس؟ قال: أقببول كلمببة الحببق: إن الرئيببس
ليس مسلما  فحسب إنه من كبببار الوليبباء،ا هكببذا كببان

يخدع العلماء.
 وجاء القذافي وجمببع العلمبباء مببن كببل مكببان،ا وبببدأت
الضواء تسلط عليه،ا كم عجبت أن كببثيرا  مببن العلمبباء
يخببدعون بببه،ا ويببذهب فلن وفلن مببن كبببار الببدعاة
ليضببعوا للقببذافي الببذي أعلببن انقلبببه مببن قاعببدة ؛



هوليس« المريكية،ا ويسألونه كيف تم انقلبكبم بثمبان
دبابات؟ قال: كانت المدافع مصوبة نحو قاعدة هوليس

المريكية!!.
ثمببان دبابببات تمسببكون بهببا البلببد الببتي بهببا أمريكببا!!
-وبجببرة قلببم تنسببحب هببوليس،ا وتنسببحب القواعببد
النجليزية ليصنع البطل الشعبي على عين المريكان!!

ويخدع به هؤلء الهوجاء -الجماهير- الدهماء.
إحياء عقيدة الجهاد:

الن على سطح بيشاور حاولنا أن نحيي عقيدة الجهبباد
في نفوس المة -نرجو الله أن نكون مخلصببين- نظرنببا
أنفسنا،ا أمة ميتببة فببي كببل مكببان،ا قلنببا: ل بببد مببن أن
تكون قاعدة أفغانستان هي النطلق للعالم السلمي.
أول ما نصبوا إليه في إقامة الحكم السببلمي وتحريببر
العالم السلمي،ا وبدأنا مقالتنا ومسيرتنا: أيهببا النبباس
إن الجهاد الفغاني فرض عين على المسلمين بإتفبباق
السبببلف والخلبببف وبإتفببباق المحبببدثين والفقهببباء
والصوليين والمفسرين وهذه نصوصهم،ا وكتبنببا بببذلك
فتبوى سببميناها (البدفاع عببن أراضببي المسببلمين أهببم
فروض العيان) وقد أخذت هذا من كلم شيخ السببلم
ابن تيمية: ؛أن دفع العببدو الصببائل الببذي يفسببد الببدين

والدنيا ليس أوجب بعد اليمان من دفعه«.
 أول : ل إله ال الله محمد رسول الله،ا ثم بعد ذلك دفع
العببدو الصببائل،ا وعرضببت الفتببوى علببى كبببار العلمبباء،ا
وأول من عرضتها عليه فضيلة الشيخ الوالد عبد العزيز
بن باز ووافق عليها،ا إل أنها كانت أكبر من هذا الحجم،ا
قال: إنها طيبة فاختصرها حتى نجعل لهببا مقدمببة،ا ثببم
ننشرها واختصرتها،ا ثببم ضباق الببوقت وانشببغل الشببيخ
بمناسك الحج وعدت،ا ولم أعرضها على الشببيخ بعببد أن
اختصببرتها،ا إل أننببي قرأتهببا علببى كببثير مببن العلمبباء

وأخذت توقيعهم على موافقتهم عليها.
وبدأ الشباب يردون إلينا وقلنببا لهببم: نحببن هنببا نببواجه
أعظببم وأخطببر قضببية فببي الرض؛ هببذه القضببية هببي
قضببية هببذا الببدين فببي هببذه البلد،ا بببل قضببية إعببادة
الخلفببة مببرة أخببرى وهببي سببانحة والفرصببة ذهبيببة،ا
فدعونا نلتقي على هذه القاعدة،ا قاعدة خدمببة الجهبباد
الفغبباني،ا ونسببير مببع بعضببنا بعيببدين عببن التعصببب
الحزبي،ا بعيدين عن نقل الخلفات الجغرافيببة،ا بعيببدين



عن تلك الحزازات القليمية،ا كفى الفغببان مببا عنببدهم
من خلفات ومن آلم،ا فل تنقلببوا لهببم آلمببا  جديببدة ،ا

ول تضعوا على رؤوسهم أثقال  جديدة وسرنا.
 وعلم الله ليس في ذهننا من أول خطوة حتى الن إل
خدمة هببذا الجهبباد الببذي تكببالبت الببدنيا عليببه بأسببرها،ا
فاجتمع مجموعة من الشباب حولنا،ا كنا على قلب رجل

واحد.
وأذكر ذات مرة أن الشهيد عبببد اللببه المحيببرب -رحمببه
الله- جاء من بيشاور إلى إسلم آباد،ا ووجد عندي بعض
الخوة مجتمعيببن فاعتببذرت إليببه بببأدب وحيبباء،ا فقببال:
والله يا شيخ ليس لببي حاجببة فببي إسببلم آببباد إل أنببي

جئت لبل شوقي إليك وقد رأيتك وعاد إلى بيشاور.
العداء يرصدون:

وبعد أن سرنا قليل  بدأ العداء ينظرون إلينا،ا الببدول ل
ترضى عنا،ا ليس هنالك دولة في الرض الن إل غاضبة
علينببا -أعيببدها مببرة أخببرى- ليببس هنالببك سببفارة فببي
إسلم أباد إل وتحاول تمزيق تجمعنا،ا ليس هنالك دولببة
في العالم السلمي جبباء منهببا شببباب أو سببقط منهببا
شهداء إل وهي تفكر ليببل نهببار كيببف يمكببن أن تمببزق
هذا التجمع،ا تفرق شمله،ا تشببتت جمعببه؟ كيببف يمكنهببا

أن تغمض عينيها ول ترى بعد ذلك تجمعا ؟!.
 التجمعببات السببلمية محرمببة فببي العببالم السببلمي،ا
حببتى أربعببة فببي داخببل بيببت اللببه يحببرم عليهببم أن
يجتمعوا!! المساجد مغلقة دون عباد الله ودون الدعاة،ا
في كل وقت إل وقت الصببلة،ا ثببم يطببرد ذوي الذكببار
الطويلة من داخببل المسببجد؛ لن المببؤذن متعجببل فببي
إغلق المسجد،ا ليس هنالببك قطعببة سببلح تتحببرك بهببا
فوق أي بقعة في الرض خاصة في العالم العربببي،ا إن

الرصاصة جريمة يحاكم عليها محاكمة عسكرية.
قلنببا: هببذه فرصببة أن نببؤدي فببرض رب العببالمين،ا وأن
نسير بهذا الدين بجانب هؤلء المجاهدين،ا لعل الله يقر
عيوننببا،ا ويشببرح صببدورنا فنببرى ديببن اللببه قائمببا  فببي
أفغانستان،ا وينتشروا بعد ذلك في كببل مكببان،ا وتصبببح
أفغانستان منطلقا  أمينبا  وقاعبدة صبلبة لدولبة تعتبببر

نفسها حامية حمى المسلمين في الرض. 
تهم ملفقة:



بدأت الصابع تتحرك،ا وصرنا نحس بهذا من حولنا،ا كببل
يببوم يشببن علينببا حملببة جديببدة،ا حببتى أنهببم مببن شببدة
ضغطهم على المخابرات الباكستانية التي مببا أوقفهببم
في محاولتهم فيها إل ضياء الحق -رحمه الله- بعببد أن
وقف وقفة صلبة،ا وكببف أيببدي السببتخبارات عنببا،ا وإل
فكبببانت الجرائبببم المعبببدة فبببي ذهبببن السبببتخبارات
الباكستانية التي تلب س بتهمتها،ا أو توجه لببي بالببذات
-كرمز للتجمع- كبيرة جدا ،ا حببتى وصببل بهببم المببر أن
يفكروا أن يلبببس ونببي تهمببة تفجيببر الطببائرة،ا طببائرة
البوينببج المريكيببة الببتي فجببرت فببي داخببل كراتشببي،ا
وجاءوا لحد المسلمين الكبار وقببالوا لببه: هببذا صبباحبك
عبد الله عزام قببد فجببر أصببحابه طببائرة بوينببج وقتلببوا
عشرين من الباكستانيين،ا فردها إليهم مباشرة: إبحثوا
لعبد اللببه عببزام عببن تهمببة أخببرى غيببر هببذه،ا لن هببذه
أفعال الشيوعيين والملحدين الذين يقتلون المسلمين،ا
ويضعون في رقابهم دماءهم وأرواحهم من أجببل خبببر

سياسي في جريدة من الجرائد.
ومحبباولت كببثيرة كنببا نحببس بعضببها،ا ول زالببت دائببرة
علينا،ا كنت ألمس أيببدي المخببابرات جليببة واضببحة مببن
خلل بعض الوجوه التي كانت تببثير علينببا المشبباغبات،ا
والنسببان فببي مسببيرته ل بببد أن يسببقط فببي أخطبباء،ا
والذي يعثر هو الذي يعمببل أمببا الجببالس مكببانه فكيببف
يمكن أن يعثر؟ إن الذي يعمببل فببي الميببدان هببو الببذي
يعثر،ا وكلما اشببتغل بجببد وكلمببا ازدادت سببرعته،ا كلمببا

ازدادت عثراته.
والرسببول ص أوصببى:  أقيلببوا ذوي الهيئببات عببثراتهم
فوالذي نفسي بيده إن أحدهم ليعثر ويده بيد الرحمن)

)[الحديث صحيح إلى قوله (عببثراتهم)،ا أنظببر صببحيح2(
 ولكن قوله "فوالذي نفسببي1185الجامع الصغير رقم 

بيده إن أحدهم ليعثر ويده بيد الرحمببن" فهببذه الزيببادة
رواها أبو داوود وهي ضعيفة].

 وتحولت المعركببة،ا وإذا بببه بببدل أن يجاهببد فببي داخببل
أفغانسببتان أصبببحت القضببية قضببية إخببوان مسببلمين
وسببلفيين وجهبباد وغيببر ذلببك،ا وازدادت الضببجة فببي
بيشاور،ا وأنا ل أستطيع أن أصل إلى قيد كل واحد،ا ول
أسبتطيع أن أكشبف لبه عبن بعبض مبا أ لقيبه أنبا مبن

هؤلء.



والله بعض السفارات وظائفها أن تبث الشاعات عني،ا
سببرق المببوال وهببرب مببن بيشبباور،ا ويببوم أن ذهبببت
أعتمر في رمضان -حتى بعببض النبباس الطيبببين الببذين
جازت عليهببم الحيلببة ومضببت عليهببم المصببائب،ا وهببذه
الدعوات- قالوا: لقد أخذ عائلته ورجببع إلببى السببعودية،ا
وأخذ كل الموال الببتي جمعهببا للمجاهببدين يعيببش بهببا

بقية حياته الن.
واللببه وجببدت فببي بعببض الببدول أشببرطة تببوزع ضببدي
يجمعون أخطائي ويسمعون بها الخاصة،ا وهناك شريط
للعامببة يسببمع،ا وشببريط للخاصببة فببي داخببل الحلقببات

الضيقة يوزع عليهم.
ولكن نحن على هذا الطريق،ا ونحن نعلم اليببادي الببتي
تلعب،ا ولكن الذي يحزننا هؤلء الطيبببون الببذين نفببروا
في سبيل الله،ا ويحبطون أعمببالهم بألسببنتهم وهببم ل
يشعرون،ا ول يعلمببون أن صببفوة البشببر مببن اختببارهم
الله لحمل راية الجهاد،ا فتجد الواحد منهم يرابط شهرا
أو شهرين بل السنة والسنتين،ا ثم بعد ذلك يسقط في

الدوامة ول يدري كيف ينقذ نفسه منها.
تجمع إسلمي يحصل لول مرة في الرض بعد سببقوط
الدولببة السببلمية فببي تركيببا،ا أول مببرة يحصببل تجمببع
إسلمي على الجهبباد وعلببى السببلح،ا هببو هببذا التجمببع

الذي يخشاه كل العالم وتخشاه الدول.
أنا أعلم أن المريكان واليهود وغيرهم يودون لو يمزق
هذا التجمع بكل طريقة،ا ولقد طالب اليهود في مؤتمر
جنيف أن تغلق معسكرات باكستان حتى يسببد الطريببق
على العببرب والمسببلمين الببذين جبباءوا ليببؤدوا فريضببة

الجهاد.
م) يحصل جهاد،ا تختلط فيببه جميببع1924أول مرة بعد (

الدماء،ا دم المبباليزي ودم المصببري ودم السببعودي ودم
الفلسطيني ودم الردني وهم ينظرون،ا من الذي جمع
هببذا التجمببع؟ علببى أي محببور يببدور هببؤلء....؟ فلن
وفلن،ا إذا اسببتطعنا أن نحطببم فلنببا  أو نزيلببه مببن
الساحة نستطيع أن نفرق جمعا  كبيرا  من هذا الشباب

الطيب الذي نخشى مغبة تجمعه في المستقبل.
 قضية إخوان،ا وقضية سلفية،ا وقضية جهاد... علم الله
هذه ما وردت في أذهاننا طيلة مسيرتنا،ا فببانتبهوا إلببى
الصابع الخفية التي تلعب بكببم،ا انتبهببوا إلببى الجهببزة



التي توقعكم في الدوامة تحبط أعمببالكم فببي الخببرة،ا
وتضي ع ثمببار هببذا التجمببع المبببارك الببذي نؤمببل منببه

الكثير،ا ونبني عليه آمال  عراضا . 
جئت لتؤدي فريضة الجهاد،ا ولتقف بجانب المظلومين،ا
ولعل الله عزوجل يريك دين الله منتصرا . وكذلك أنببت
تعد نفسك لمعركة أخرى،ا تنتظرك في الجهات الخببرى

من العالم الذي وقعت قبضته بيد الكفار أو الفجار.
فلسطين تنتظرنا،ا واليمن الجنوبيببة تنتظرنببا،ا الفلبببين
تنتظرنا،ا كثير من المواقع فببي العببالم السببلمي الن،ا
في أريتريا،ا في الصومال،ا وفي روما،ا ليسببت معركتنببا
هي معركة أفغانستان،ا وإذا كنتببم ل تقببد رون ضببخامة
المعركة ول أساليب أعداء السلم التي تببدير المعركببة
فببانتبهوا إلببى ثببوابكم واحفظببوا ألسببنتكم،ا لعببل اللببه
يتقبل منكم ويدخلكم جناته،ا إن كنتببم ل تببدركون أبعبباد

الخطة والمؤامرة.
الن أيسر طريقة هي الضرب بين الحركببات السببلمية
وإفراغ شببحنتها فيمببا بينهببا والتطبباحن بيببن أفرادهببا،ا
حتى ننجوا نحببن مببن هببذه الطاقببة الببتي سببتفرغ فببي
وجوهنا إن لم تفببرغ فيمببا بينهببم،ا وهببم يعلمببون مبباذا
يفعلون ولكن الكثير منكم ل يعلمون،ا أقول قولي هببذا

وأستغفر الله لي ولكم.       
البخبطبببة البثبانبيبة:

الحمد لله ثم الحمد لله والصلة والسببلم علببى رسببول
الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلببى آلببه وصببحبه ومببن

واله
أيها الخوة: رحم الله امرءا  عرف حببده فوقببف عنببده،ا
إعرف حدودك،ا لماذا جئت؟ أين تنتهي مهمتك؟ مبباذا؟ ؛
طوبى لمببن شببغله عيبببه عببن عيببوب النبباس« مببا بلببك
تشتغل بأمور تضببيع أجببرك فببي الخببرة،ا وتضببيع ثمببرة

وجودك في هذه الدنيا.
قلنا من قبل: ونقول وإن شاء الله يثبتنا رب العالمين.
جبباءني بعببض النبباس مببن المعروفيببن فببي العببالم
السلمي يعرض علي  عروضا  وهو يحبني،ا قال: والله
إني أخشى عليك أن يدبروا لك مببؤامرة كبببيرة،ا ولببذلك
أنا أنصح -يقولها وهو مشفق وأنا أعلببم- أن تخببرج مببن
أفغانستان،ا قلت: لن أخببرج مببن أفغانسببتان إل بإحببدى
ثلث إما أن أقتل في بيشاور،ا أو أقتل في أفغانستان،ا



أو تحبببددني الحكومبببة الباكسبببتانية وترمينبببي خبببارج
باكستان. بغير هذه الطرق الثلثة أو الثنتين القتببل أو
التحديد لن أغادر هذه الرض حتبببى تقببر عينببي بنتيجببة

المعركة في أفغانستان.
المخابرات... الحملت كلها اشتدت علينا،ا أوصي الببذين

)180حولي: ضعوا أرجلكم على البنزيببن وعلببى رقببم (
آخر عداد للسيارة،ا لن اللوم يزداد في الجهاد،ا يقاتلون
في سبيل الله (يجاهدون في سبببيل اللببه ول يخببافون

لومة لئم،ا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء)...
(ياأيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي
الله بقوم يحبهببم ويحبببونه أذلببة علببى المببؤمنين أعببزة
على الكببافرين يجاهببدون فببي سبببيل اللببه وليخببافون

لومة لئم).
)45(المائدة: 

واللوم غالبببا  مببن القرببباء والصببدقاء،ا لن العببداء ل
يلومون إنما يعادون،ا ولذلك الجهاد يحتاج إنسانا  يببؤمن
بهدفه،ا نحن عرفنببا الهببدف،ا نحببن نريببد أن نقيببم دولببة

إسلمية.
اشتغلت المخابرات في الدنيا،ا الجهزة التي تعادي هذا
الدين،ا الجهزة التي تحاول أن تحافظ علبى كيانها،ا قد
ل تعادي فببي الظبباهر،ا قببد تحببافظ علبببى كيانهببا لكببن
لتعمل ما تعمل،ا ما دمنبا أحيباء ومببا دام النفبس يبدخل
ويخرج من رئتنا نرجو الله عزوجل أن يثبتنببا علببى هببذا
الطريق،ا طريق الجهبباد لقامببة دولببة اسببلمية،ا وإذا -ل
سمح الله- طردنا من هنببا سببننتقل إلببى هنبباك،اليسببت
مهمتنا في أفغانستان؛ هي فقط تقببديم المسبباعدات،ا
مهمتنا في أفغانستان إقامة دين الله في الرض الببذي
فرضببه علينببا رب العببالمين مببن فببوق سبببع سببموات،ا
ليسببت مهمتنببا مهمببة جمعيببة خيريببة ليسببت مهمتنببا

تحليلت سياسية.
 نحببن جنببود أمرنببا رب العببالمين أن نكببون جنببدا  لهببذا
الدين وفي أي بقعببة مببن بقبباع العببالمين،ا مببن أراد أن
يواصل مسيرته معنا فحي هل وعلببى البرأس والعينيببن
وسنحتمل أخطاء المخلصببين الببذين نظنهببم مخلصببين،ا

وأما غيرهم فيتكفل بهم رب العالمين..
(وليحيق المكر السئ إل بأهله).

)34(فاطر: 



والذي يخيفنا كثيرا  هببي قضببية الخلص والسببتقامة،ا
ونرجو الله عزوجل أن يرزقنا الخلص والستقامة.

واللببه ل يهمنببي البشببر جميعببا  إن أظببن أن اللببه راض
عنببي،ا يهمنببي دائمببا  الخلص،ا فببإذا تببوفر الخلص

والستقامة فالله يدافع عن الذين آمنوا..
(وإن تصبروا وتتقوا ليضركم كيدهم شيئا إن اللببه بمببا

يعملون محيط).
) 120(آل عمران: 

)1أفغانستان والتحدي العالمي (

إن الحمد لله،ا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعببوذ بببالله
من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنببا مببن يهببده اللببه فل
مضل له،ا ومن يضلل فل هادي له،ا وأشهد أن ل إلببه إل
اللببه وحببده ل شببريك لببه،ا وأشببهد أن محمببدا  عبببده
ورسوله؛ بلغ الرسالة وأدى المانة ونصح المة فصببلى

الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أعوذ بالله مببن الشببيطان الرجيببم،ا بسببم اللببه الرحمببن

الرحيم:
؛فلما جاوزه هو والذين آمنببوا معببه،ا قببالوا لطاقببة لنببا
اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنببون أنهببم ملقببوا
الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله واللببه
مع الصابرين فلمببا بببرزوا لجببالوت وجنببوده قببالوا ربنببا
افرغ علينا صبببرا وثبببت اقببدامنا وانصببرنا علببى القببوم
الكببافرين فهزمببوهم بببإذن اللببه،ا وقتببل داوود جببالوت
وآتاه الله الملك والحكمة وعلمببه ممايشبباء ولببول دفببع
الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الرض ولكن اللببه ذو

فضل على العالمين«.
)251 - 249(البقرة: 

صدق الله العظيم.
تجربة أفغانستان وقانون التغيير:

القانون والناموس،ا القوانين اللهية التي تحببولت مببن
كلمات إلى واقع وأحداث في عالم الناس،ا قانون الفئة
الصببغيرة المؤمنببة الببتي تغلبببت علببى أقببوى قببوة فببي
الرض،ا هزمببت الطبباغوت الكبببر حطمببت الشببيوعية،ا
قلبت كل الموازين الرضية،ا قببانون أفغانسببتان عطببل
كببل المعببادلت السياسببية الدوليببة،ا وكببل الطروحببات



السياسببية الببتي كببان يتوقعهببا العببالم؛ كلهببا أخلفببت
وخرجت نتائج أذهلت العالم كله.

قانون الفئة الصغيرة المؤمنة التي وقفبت الببدنيا تريببد
سحقها،ا وأيدها الله بعنايته،ا وثب تها برعايته،ا وسببارت
مسيرة استمرت خمسة عشببر عامببا  متواصببلة،ا تتجببرع
الغصص وتتكبد المرارة على طريق مفروش بالشببواك

والشلء ،ا مروي بالدماء ،ا نوره.. دم الشهداء ..
؛فمببا وهنببوا لمببا أصببابهم فببي سبببيل اللببه وماضببعفوا
ومااستكانوا والله يحب الصابرين وماكان قولهم إل أن
قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنببا واسببرافنا فببي أمرنببا وثبببت

اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين «.
)147 - 146(آل عمران: 

قانون التغي يببر الببذي علمتنببا إيبباه أفغانسببتان؛ تغييببر
المجتمعات... بناء المم.. إقامة صرح المجاد.. 

القانون يقول: ل بد للتغيير مببن حركببة إصببلحية،ا تبببدأ
بالتوحيد،ا يتجمع الناس حولها،ا ثم تقببوم الجاهليببة فببي
وجههبببا بخيلهبببا ورجلهبببا،ا وتببببدأ المعركبببة الكلميبببة
والتشهير والتشوية،ا وتصبببر الفئببة المؤمنببة،ا ثببم يببأتي
يوم تمتشق الفئة المؤمنة سببلحها،ا وتنتضببل حسببامها
وتمضببي بببإذن ربهببا كصبباعق يفجببر طاقببات المببة
وخيراتهببا،ا يلتببف حببول هببذه الفئببة المؤمنببة الشببعب،ا
ويواصلون المسيرة،ا ويدفعون الثمببن فببي هببذا التببون

المتوقد الذي يأكل الناس والحديد،ا وتستمر المعركة.
رأس حربتهببا أبنبباء الببدعوة السببلمية،ا يسببقط مببن
يسقط،ا ويثبت مببن يثبببت،ا وبعببد معركببة طويلببة تنضببج
فيهببا النفببوس علببى حببرارة المعركببة وتصببفوا فيهببا
الرواح،ا وتصقل فيها الفئببدة،ا يبقببى قسببم مببن أبنبباء
الدعوة السلمية يجعلهم اللببه سببتارا  لقببدره،ا يحمببون
ثمار النصر،ا ويجعلهم أمناء على دينه ويمك ن لهم فببي

الرض.
قصة أفغانستان:

هذه قصة أفغانستان،ا قصة مجموعة قليلببة مببن شببباب
مؤمن في جامعة كابل،ا وقفت تواجه الزحف الشيوعي
الذي يرعاه الحاكم -الملك ظاهر شاه- الذي يجمببع مببن
مجلس الشورى التابع له سببتة وثلثيببن شببيوعيا ،ا وقببد
سمح للشيوعيين أن يصد روا جرائدهم،ا فأصدر تراقببي
مؤسس الحزب الشيوعي جريدة خلق،ا وبببابراك كارمببل



جريدة برشم،ا والتيار السلمي مخنوق محاصر،ا وعندما
خاضببوا معركببة فببي داخببل الجامعببة فببي كابببل،ا كببانت
نتيجتها لصالح الشباب المسببلم فعقببب عليهببا السببفير
الروسببي قببائل: إن مسببتقبل هببذه البلد بيببد هببؤلء
الشباب،ا فل بد من التيان بنظببام عسببكري،ا يسببحقهم

بأحذيته العسكريه!!.
 ودائما  النظمة العسكرية أقدر على اجتثاث الحركببات
الصلحية من جذورها،ا وعلببى سببحق القيببم بأحببذيتها،ا
وعلى تمزيق البلد ونشر الفساد،ا لنه دائما  العسببكري
يأتون به ممزقا .. ممزقا  اجتماعيا  سبباقطا  خلقيببا ...
تضيق يده عن دراهم معدودة،ا وببيان في ليلببة ظلمبباء،ا
يعلببن أنببه رئيببس دولببة،ا ويوضببع بيببن يببديه المببال
والسلطان معا ،ا ويرى الجماهير كلها تصفق واليد التي
جاءت به تلوح له بين ثانيببة وأخببرى إنببك إن حببدت عببن
الطريق الذي رسمناه قيد شببعرة فببإن الكرسببي الببذي
تحتك سيزول،ا وعندها تنصب المشانق،ا وتقام المجببازر
وتسيل الببدماء،ا وتهبباجر الدمغببة،ا وتفببرغ البلببد إل مببن
الثوريين المخصصيين لمطاردة القيم في كل ناحية.. 

هكذا رأينا النظمة العسكرية في البلد السلمية كلها،ا
ول يعني أن غيرهببا مببن النظمببة خببي رة،ا لكببن العببور

ألطف من العمى.
 في أفغانستان نفببس القضببية،ا جيببء بببداوود ليسببحق
أبناء الحركة السلمية،ا أبناء الحركة السلمية اجتمعببوا
وقر روا مواجهة الحكم بقوة البنادق،ا ولم يكببن لببديهم
مسدس واحد،ا اجتمع سببياف بهببم: يببا أبنبباء الجببامع--ة
مببباذا نصبببنع إزاء حكبببم داوود....؟ قبببالوا: المواجهبببة
المسلحة ولنا شببرط واحببد؛ أن تببؤ مببن لنببا مسدسببا ..
وبدأت المعركة،ا وسارت بإذن ربهببا،ا وكببانت التضببحيات
غاليببة والمعركببة عنيفببة.. دارت رحاهببا تسببحق هببذه
الصفوة التي تباري ماء السماء طهبرا .. وتجبباري ميباه

المزن نقاء وصفاء.
وجببدت الشببيوعية أن داوود مببا اسببتطاع أن يسببحق
الحركة السلمية فذبحت داوود نفسه الذي جبباءت بببه،ا
وجاءت بغيره... لن الكلب إذا كل  عن الحراسة فل بببد
أن يقتل ويؤتي بغيره أقوى نابا  وأقدر على التمزيببق،ا
فجببئ بببتراقي،ا وتراقببي مؤسببس الحببزب الشببيوعي
معببروف بكفبره.. فببأعلن العلمبباء: علببى أن هببذا كببافر



يجب قتاله،ا سار أهالي القرية وراء عالمها أو عمببدتها،ا
فل تجد فببي الميببدان سببوى حكمتيببار،ا أو رببباني قببادة
الحركة السلمية،ا وكببان سببياف قببد أودع السببجن مببع
مؤسس الحركة السلمية غلم محمد نيازي.. فانضمت
إما إلى رباني وإما لحكميتار،ا ومنها بني هيكببل الجهبباد
الفغاني،ا وأصبحت هاتان المنظمتببان تشببكلن العمببود

الفقري للجهاد. 
وجدت روسيا أن المجاهببدين يقببتربون يومببا  بعببد يببوم
من كابل فأطاحت بتراقي... ذبح تراقي وجيء بحفيظ
الله أمين ولم تمهله إل ثلثة أشهر،ا ثببم داسببت بخيلهببا
ورجلهببا وأسبباطيلها البريببة والجويببة؛ دخلببت وقتلببت
حفيببظ اللببه أميببن وجبباءت بكلببب جديببد اسببمه ببببرك
كارمببل،ا لعلهببا تسببتطيع أن توقببف زحببف أوليبباء اللببه

عزوجل.
 وكببانت تظببن روسببيا علببى أنهببا رحلببة ممتعببة شببيقة،ا
ونزهببة مريحببة،ا إذا كببانت تشيكوسببلوفاكيا قببد كلفتهببا
ثماني ساعات فتكلفها أفغانستان ثمانية أيام ونصببف،ا
ومضببت ثمانيببة أيببام وثمانيببة أشببهر وثمبباني سببنوات
والهزيمة تلو الهزيمة والخسران تلو الخسببران،ا وببباتت
أفغانستان مبح رقبة لبدبابات البروس وآليبات روسبيا..
فبببدأت تبحببث عببن المخببرج... وضببعت مخططهببا علببى
سببنتين... السببنة الولببى تكتسببح فيهببا أفغانسببتان...
السنة الثانية تكتسح فيها بلوشستان وتحبط أسباطيلها
البريببة والجويببة علببى الخليببج العربببي،ا وتمسببك آبببار

م) لكنهببا1984البترول لتسد النقببص الببذي بببدأ سببنة (
فوجئت بأناس: 

يستعذبون منايباهم كأنهبم     ل يخرجون من الببدنيا إذا
قتلوا

 كل واحد منهم... كما قال أبو الطيب: 
 فل تستغربن لبببه ابتسامبببا       إذا فهببق المكببر دمببب ا

وفاقبا
 فقد ضمنت له المهج العبوالي      وحمبل همبه الخيبل

العتباقبا
 ملقيبببة نبواصيهبببا المنبايببببا       مبببعلمة مواربهبببا

العنبباقببا
أناس.. فعل .. أصبح الموت والحياة في نظرهم سيان:



لكل أشعث يلق الموت مبتسمبا      حتببى كأن لبه فببي
قتلبه إرببببببا

 يبحث عن الموت كأن الموت هو غرض نفسه... 
؛من خير معاش الناس رجببل آخببذ بعنببان فرسببه يطيببر
على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار إليها.... يبتغي

)[رواه مسببلم وابببن ماجببة عببن أبببي1الموت مظانببة«(
)].5791هريرة وهو في صحيح الجامع برقم (

عندما رأيت الفغان:
الفغان منذ أن رأيتهم أدركت أن المسببلم أعببز إنسببان
في الرض،ا وأن المسلم قوة ل تقهر.. وأنه جبل اشببم
وطود شامخ ل يتزحزح من مكانه،ا المسلم قوة عجيبببة؛

ومن هنا يخشى العالم كل مسلم صادق مجاهد.
أنا ما صدقت.. وأنبا الفلسبطيني المتنقبل مبن هزيمبة
إلى هزيمة،ا ورأيت أهلي يتجرعون مببرارة الهجببرة بعببد
الهجببرة.. وعشببت فببي بلببدي عشببرين عامببا  مسببلوخة
أرضنا،ا ونعيش في داخل جببدران قريببة.. يصببل اليهببود
كل ليلة بيتنا.. أو كببثيرا  مببن الليببالي يصبلون بيتنببا ول
يجببدون مببن يطلببق فببي وجههببم طلقببة واحببدة،ا وإذا
أطلقت طلقة في وجههم،ا أخذ الذي أطلببق النببار إلببى
مركز البوليس ليذوق وبال أمره وليسام سوء العذاب..

وليكن تحت خيول فرسان الجيش الردني!!
عشببت ورأيببت.. عشببت سببنة سبببع وسببتين،ا ودخلببت
الدبابات أمام ناظري وأنا في القرية فلم يطلق عليهببا
طلقة واحدة.. الدبابات السببرائيلية،ا ثببم فجبأة وإذا أنببا
بيببن قببوم مسببلمين ل يملكببون قببوت يببومهم.. حافيببة
أقببدامهم... خاويببة بطببونهم.. خاليببة جيببوبهم.. ولكببن
رؤوسهم تناطح السحاب عزة ومجدا ،ا وكل واحببد كببأنه

يردد أمام جحافل روسيا: 
مسببلم ياصعببباب لبببن تقهريبببني         صببارمي قبباطع

وعزمي حديد
 كل ببذل إذا العقيبدة ريعت           دون بببذل النفببوس

نذر زهيد
نعم.. ما صدقت والله..أنا رأيت الجيببوش العربيببة سببنة
سبع وستين بالمسجد القصى بسقطب لم يسقط حوله
عشرة رجال.. أقدس بقعة بعد الحرمين لم يقتل دفاعا
عنببه عشببرة رجببال.. وكنببت أسببمع مببن خلل محطببة
إسرائيل،ا وقد أخذت الدبابات قريتنا ومدينتنا فببي يببوم



الخامس من حزيران؛ أسمع من محطة إسرائيل،ا صوت
الرئيس عبد الناصر يخاطب الملببك حسببين،ا يقببول لببه:
أسقطنا ثلثي طائرات العدو طائراتنا فوق تل أبيب شد

حيلك يا جللة الملك... التوقيع سلمي. 
وسمعت اليهببود عنببدما دخلببوا المسببجد القصببى وهببم
يقولون: محمد مبات محمبد مبات وخلبف بنبات.. وكبان
دايان بعد أن أعلن انسحاب الجيببش الردنببي إلببى خببط
الدفاع الثاني ودخل دايان المسجد القصى وقال: مببن
أورشليم إلى يثرب،ا وقببال بببن غببورين: هببذا أعببز يببوم
علببي  يببوم أن جئببت أرض الميعبباد،ا لنببه اليببوم الببذي

توحدت فيه شطرا العاصمة المقدسة.
روسيا مهزومة:

عشت هذه المرارة... وفجأة وإذا أنا بين قوم مسلمين
يحملبببون بنبببادقهم،ا ويواجهبببون البببدبابات الروسبببية،ا
والناس في العببالم العربببي،ا بعببد أن أصببيبوا بالهزيمببة
الروحية والنفسية تحببت ضببغط الواقببع الحاضببر،ا أمببام
الهجوم الستشببراقي المبباكر،ا ل يصببدقون أن الشببعب
الفغاني واقف أمام روسيا. وعندما جئت أول عام عند
عودتي من باكستان حدثت الشيخ عبد المجيد الزنداني،ا
قلت له: يا شيخ عبد المجيد ميزان القوة راجببح.. قببال:
نعبببم.. لصبببالح الجيبببش الروسبببي؟ قلبببت: لصبببالح
المجاهدين،ا قال: أنت يا شيخ عبد الله عزام بينك وبين

الفغان هيام وغرام،ا وتعيش في الوهام.
قلببت: أل ليببت قببومي يعلمببون... النبباس ل يعلمببون،ا
حدثتهم السنة الولى ... السنة الثانية: يا نبباس هنالببك
قضية رابحة،ا معركة شرسة،ا حرب عالمية ثالثة... ومببع
هذا المجاهدون منتصببرون.. فيقولببون: أتقصببر روسببيا
عن سحق هذه المقاومة بسرعة؛ روسيا ذات الطائرات
النفاثة وذات الصواريخ عابرة القارات... وذات وذات..!
لقد جربت روسيا.. لقد استنفذت روسيا كل مببدخراتها
مببن الببذخائر فببي أفغانسببتان... منببذ ألببف وتسببعمائة
وخمس وثمانين وهي تستعمل الذخيرة الببتي تصببنعها؛
قبببل اسبببوع تصببنعها وبعببد اسبببوع تسببتعملها داخببل

م) الببتي تتسبباقط علببى1985أفغانسببتان. قببذائف (
م) جربببت طببائرات1985رؤوسنا كببان مكتببوب عليهببا (

)27) الن تستعمل طائرات ميببج (25،ابب 21،ابب 27الميج (
) كيلببو مببتر بإصببابة جيببدة.250تضببرب علببى بعببد (



الصواريخ الن.. الناس يقولون: عجبببا .. جلل آببباد مببا
سببقطت بعببد؟! هببذا السبببوع الثببالث،ا وينسببون أن
صببواريخ سببكود الببتي تتنببزل علببى رؤوس المجاهببدين
الن،ا وتطلبببق مبببن كاببببل.. وزنهبببا خمسبببة ونصبببف
طن...وزن الصاروخ خمسببة ونصببف طببن.. طببوله أحببد
عشر متبببرا  يببدمر دائبببرة قطبببرها كيلبومتبببر... ألقببوا
على المجاهدين بالمس أو أول أمببس تسببعة صببواريخ،ا
جاء صاروخ منهبا علبى بواببة طبورخم البتي هبي ممبر

خيبر وقتلت ما قتلت وجرحت ما جرحت.
 نسي الناس أن النظببام الن يشببهق شببهقات المببوت،ا

وضربات الجبان المتولي مؤلمة. 
فالن نجيب يصرخ.. غورباتشببوف يصببرخ... أيببن المببم
المتحدة؟! أين معاهدة جنيف؟ أين المراقبون؟! إذهبوا
وانظروا،ا الجيش الباكستاني يشترك فببي المعركببة..!!
جورباتشببوف يصببيح نريببد مببؤتمرا  دوليببا  حببتى يحلببوا

قضية أفغانستان.
قلت: سبحان الله!! جورباتشوف يصيح ليشكل مببؤتمرا
دوليببا  يخلصببه مببن مشببكلة أفغانسببتان،ا ونحببن نصببيح
نطلب مؤتمرا  دوليببا  لعلهببم ينظببرون لنببا فببي قضببية
فلسبببطين!! قبببارنوا.. لكبببن مبببا وصبببلوا،ا مبببا وصبببل
المجاهدون إلى هذا الحد.. إل بعد أن سببحقوا سببحقا ..
تسعون في المائة مببن أبنبباء الحركببة السببلمية قتلببوا

في المعركة. 
الن إثنا عشر مليونا  من المهاجرين من الفغان،ا سبع
مليين في داخل أفغانستان؛ مهاجرون من القرى إلى
الجبال والدغال،ا وثلثة مليين ونصببف فببي باكسببتان،ا
ومليون ونصف فببي إيببران.. ومببن أجببل العقيببدة كببان
بإمكببانهم أن يسببتقروا فببي قراهببم ومببدنهم معززيببن
مكرميببن مببن الشببيوعيين،ا كببان بإمكببانهم وقببد عببرض
عليهم نجيب منذ سنوات أن يرجعببوا مببن خيببامهم فببي
باكستان،ا إلى بساتينهم التي تجري من تحتها النهببار..
ولكن هؤلء أصحاب ديببن،ا أصببحاب عقيببدة،ا ومعركتهببم

من اليوم الول؛ معركة عقيدة.
والناس الن... العلم اليساري يريببد أن يببوهم النبباس
في العالم العربي أن الحببرب الن أهليببة،ا الحببرب الن
في داخل أفغانسببتان أهليببة،ا بيببن الفغببان أنفسببهم..
نعم هي بيببن الفغببان أنفسببهم،ا لكنهببا معركببة عقيببدة



ودين بين مسلمين وكببافرين،ا بيببن مببؤمنين ومرتببدين،ا
بين صادقين وشيوعيين،ا وهؤلء ل مناص إل أن يصفوا

وتقام دولة السلم في الرض،ا ل مناص لهم.
روسيا يا إخوة بعد الهزائم التي تكبدتها قالت لمريكببا:
نريببد أن نخببرج،ا لكببن إبحثببوا لنببا عببن بببديل،ا هببؤلء
الصوليون المتعصبون المتشددون خطر علينا وعليكم،ا
فعقببدوا مببؤتمر جنيببف،ا واتفقببوا علببى أن يحرمببوا

المجاهدين من كل ثمار الجهاد.
 قبل عام فقط،ا جاءوا إلى العالم السببلمي والعربببي،ا
أعينونا على هؤلء الفغان،ا هي حلقات متصلة ببعضببها
البعبببض قضبببية أفغانسبببتان وحبببرب الخليبببج وقضبببية
فلسبببطين،ا إن أعنتمونبببا علبببى إيقببباف الحبببرب فبببي
أفغانسببتان سببنوقف حببرب الخليببج وسببنعقد مببؤتمرا

دوليا  لفلسطين. 
أرسلوا حاكما  عربيا  إلببى ضببياء الحببق ليقنعببه بتوقيببع
معاهدة جنيف،ا ومكث الحاكم ثلث ساعات وهببو يشبرح
لضياء الحق ضرورة توقيببع معاهببدة جنيببف،ا فقببال لببه:
أين أنت؟ أين أنتم يببا عببرب؟! جئتببم فببي آخببر الزمببان
تظنوا أن الجهاد فببي أفغانسببتان كالقتببال فببي لبنببان،ا
تظنوا أن الجهاد في أفغانستان تدخل مجموعة ثلثة أو
أربعببة تضببع لغمببا  تحببت سببيارة إسببرائيلية،ا أو تضببرب
عليها من خلل الحدود برشاش ثم تعود؟! إنهببا معركببة

دامية استمرت بضعة عشر عاما ،ا وروسيا مهزومة.
خسائر روسيا:

أين أنتم؟ قال له: روسببيا مهزومببة؟! قببال لببه: روسببيا
مهزومة،ا نحببن مببن خلل القمببار الصببناعية المريكيببة
التي تصور المعارك وترسل صور الطببائرات والببدبابات
المببدمرة،ا ومببن خلل أجهببزة التنصببت الباكسببتانية،ا
الحصائيات عندنا مذهلة!! أين أنتم؟ الحصببائيات حببتى

) طبببائرة،ا واسبببتهلك2080م): تبببدمير (1988بدايبببة (
مثلها،ا روسيا فقدت ثلثة أضببعاف القببوة الجويببة مثببل

) طببائرة أصبببحت4160التي لدى الجيش السرائيلي،ا (
فاقدة في داخل أفغانستان مببن خلل أجهببزة التنصببت
ببببليس كلم المجاهبببدين...- كلمبببا سبببقطت طبببائرة
يسجلون.سقطت طائرة جيت،ا طائرة هليكوبتر.. نوعها

)17) الببدبابات،ا والمجنببزرات (2080كببذا المجمببوع (
ألفا .



) ألفببا  الببذين قتلببوا حسببب21 الليببات الببتي دمببرت (
) ألف روسي،ا كانت تببدفع50اعتراف الروس وجرحوا (

) مليون على جيوشها في أفغانستان. 54كل يوم (
قال له: هبا... قبال لببه: هبا هبا[# (هاهببا) فبي اللهجببة
العامية يقولها من يسمع خيببرا عجيبببا غريبببا يفجئببه].،ا
قال له ضياء الحق: ماذا تفكر أنت؟! تفكببرون المعركببة

في داخل أفغانستان هكذا.
كل أربع أيام يقتل جندي روسي أو تببدمر سببيارة،ا لقببد

م-1978استمر الجهاد في أفغانستان حببتى الن مببن (
م) ما توقف لحظببة كببالطواف بالكعبببة،ا ل تخلببوا1989

الكعبة ليل  ونهارا  صيفا  وشتاءا  من الطائفين،ا كذلك
ل تخلوا أفغانستان ثانية واحدة بدون نار... إن لم تكببن
النار في هذه المحافظة ففي تلببك المحافظببة،ا إن لببم
تكن المعركة في هذه الجبهة ففي تلك الجبهة،ا أمببا أن
تخلوا لحظة في أفغانستان بدون قتال،ا ما أظببن طيلببة

الربعة عشر عاما .
ولببذلك ل تظنببوا أن روسببيا خرجببت.. تكتببب الصببحف:

إنسحبت روسبيبا مبن أفبغبانستببان.. هبببي 

إنسحبت؟! مزقت شر ممزق،ا هزمت شر هزيمة.
جندي روسي يقول:

جنببدي راجببع مببن كابببل علببى التلفيزيببون الروسببي
يسألونه: كيبف حبالكم فبي أفغانسبتان؟! قبال: عنبدما
نسببمع صببيحة اللببه أكبببر نبببول علببى ثيابنببا.. علببى

التلفزيون الروسي!!
 لقد قلب الجهاد الفغاني النظرية الشيوعية في عقل
غورباتشبببوف.. الن غورباتشبببوف كفبببر بالشبببيوعية
-البروسبببترويكا- هببذه تراجعبببوا عنهببا،ا الن النظريببة

الشيوعية كلها انتهت في خلل هذا الشهر.
 اقرأوا في الجرائد،ا اقببرأوا تصببريحاتهم؛ غورباتشببوف
بببدأ يراجببع حسببابه،ا هببم علببم وهببم أن الببدين أفيببون
الشببعوب.. وإذا بالببدين يهببزم القببوى التقدميببة فببي
العالم.. أكبر قببوة تقريبببا  فببي العببالم.. قببالوا: الببدين
علقببة تمتبببص دمبباء الشببعوب... وإذا بببدين الشببعب

الفغاني يهزم الجيوش الشيوعية الجبارة. 
صحفي فرنسي يقول:



على حدود أفغانسببتان التقيببت بصببحفي فرنسببي جبباء
ينقل أخبار المعركة،ا قلت له: أنت تؤمن بالله عزوجببل،ا
قال: كنببت أسببمع هنالببك إلببه،ا لكببن الشببعب الفغبباني
أجبرني على اليمان بالله،ا قلت: كيف...؟ قال: عنببدما
أرى البنادق البسيطة تهزم الدبابات والساطيل،ا معنى
ذلك: هنالك قوة أخرى في المعركة ل نراهببا هببي قببوة
الله.. الفرنسي يقول لي هذا،ا قلت له: كم مكثببت فبي
أفغانستان،ا قال لي: أربعة أشهر... كيف اسببتطعت أن
تعيش كما يعيش المجاهدون؟: قال هذه سببهلة الصبببح

خبز وشاي،ا والظهر وجبة ثانية؛ شاي وخبز!!.
لكبببن ل تظنبببوا أن المبببر بهبببذه السبببهولة.. الشبببعب

الفغاني سحق سحقا .. وتمزق تمزيقا .
مآسي الشعب الفغاني:

الن كل بيت في أفغانستان تحببول إلببى مببأتم وميتببم،ا
كل واحد ينظر حوله.. أين أبي؟ قتل أيام تراقببي،ا أيببن
أخي الكبير؟ قتل أيام حفيظ اللببه أميببن.. أيببن أخببتي؟
أين أمببي؟ دفنببت تحببت الركببام،ا واحببد اسببمه مسببترى
سائق عندنا،ا قالوا: يا شيخ عبد الله،ا تعرف قصببة هببذا؟
قلت له: حدث،ا قال عائلتنا مجتمعة إثنا عشببر شخصببا ،ا
خرجت  إلى السوق ورجعببت ،ا فأغببارت الطببائرات بعببد
خروجي،ا رجعت وإذا بدارنا قد دمببرت علببى مببن فيهببا،ا
فصرت أجمع قطببع اللحببم مببن الببتراب فجمعببت عشببر

كيلو جرام لحم من اثنى عشر شخصا .
كم من الناس...؟ طفل في بيببت حكمتيببار يببتيم،ا قلببت
له: من هذا؟.. قال: هذا ما وجببدنا لببه أحببدا  فجئببت بببه

أربيه في بيتي،ا ماله أقارب،ا ما عرفنا له أقارب،ا
يدخل الروس -الحضارة الروسية- يدخلون إلى القريببة،ا
يهزمببون فببي الميببدان،ا فمبباذا يصببنعون فببي النسبباء
والطفال المجتمعين في المسجد؟... تدمره الطائرات

تدميرا .
 أحد الشباب العرب في بغمان قال خضنا معركة،ا ذهبنا
إلببى المسببجد وإذا بببه مسببلخ.. قطببع مببن البلوبيببف
معجونة مع بعضها البعض ولم يبق في المسجد حي إل
طفلة قد فلق رأس أمها وانتثر دماغ أمها على حجرها،ا

وقد جن ت للمناظر التي رأتها.. 
في شمال أفغانستان:



كنت في شمال أفغانستان،ا على الطريق جبل ارتفاعه
م) ل بببد أن نقطعببه،ا الثلببوج تجمببدت،ا وكلمببا4000(

وضعت قدمك تنزلق،ا ول بد أن تصعده،ا وزاويته ل تقببل
) درجة هكذا واقف.. وكنت أمشي علببى أربببع،ا75عن (

والفغببان يحملببون ذخببائرهم وطعببامهم علببى حميببر
وبغال،ا وفي الصببعود يببدفعون حميرهببم وبغببالهم،ا لن
الحمار ل يقدر.. محمل وقد أنهكه التعب.. فيدفعه هببو،ا
وأنا ل أسببتطيع أن أحمببل جبباكيت بببدون كببم (صببدرية)
خلعتها ووضعتها علببى الحصببان بجبباني،ا وكببان بجببانبي
رجل أفغاني أج رني الحصان،ا وقبل أن نصل إلى نهاية
الجبل جاء الفغاني وأشار وقال لي: شببيخ قلببت: نعببم

قال: مات الحصان!!. 
طيلة الطريق الخيببول الميتببه والحميببر ومببا إلبى ذلببك،ا
وأنببت تمشببي علببى أربببع وتتمنببى أن تجببد شببيئا  مببن
الطين حتى تتشبث به أو حمببارا  ميتببا  تتكببئ عليببه،ا أو
أى شببيء،ا مببن صببلة الفجببر حببتى آذان المغببرب حببتى
استطعنا أن نصببل إلببى آخببر الجبببل،ا مببن القمببة،ا قبببل
القمة بقليل الخيول نازلة والحميببر وأي بغببل سببينزلق
سيأخذك معبه إلبى الهاوية،ا ل يستطيع أحببد أن يمسببك

بك أو يمسك بالبغل..
ورأيت رجل  وقد انزلببق حمبباره وهببو يببدخل معببه وهببو
يريد أن يمنعه أن ينزلق بأي طريقببة،ا ثببم أعيبباه اليببأس
وتببرك حمبباره ومببا عليببه يسببير إلببى الهاويببة ويتلقببى
مصببيره.. أو تصببدقون أن البغببال تنتحببر؟! مببن شببدة
العيبباء يقببف علببى حافببة الجبببل ويرمببى بنفسببه مببن

التعب... تنتحر!! 
أما علمتم أن البقر والغنم والكلب والخيببول إذا بببدأت
الغارات تؤوي إلى جببذوع الشببجر تبكببي؟! الحيوانببات!!
الثور من شدة القصف ولشدة القذائف،ا القذيفببة طببن
كامل،ا أرى الماء يخرج من الرض بعد القذيفببة.. تخببرج
النبببع.. مببن شببدة الخببوف يتمببزق قلببب الثببور،ا فتشببه
صبباحبه فقببط ل يوجببد شببيء إل أن قلبببه قببد تمببزق،ا
أهببوال ل يعلمهببا إل مببن عاشببها. تصببوروا معببي سبببع
جبال مثل هذا الجبل يجب أن تبقى معلقا  أربعة عشببر

يوما  بين السماء والرض!! 
)100-90وشبباب عربببي يببدركه العيبباء وزنببه حببوالي (

كغم،ا قال: دعوني أمببوت هنببا،ا وتببرك الشبباب العربببي،ا



ينتظر الموت بين الثلوج،ا ومببن الليببل وهببو نببائم علببى
كيس النوم يسمع هاتفا  مببن السببماء إن اللببه معببك...
وبعد ثلثة أيام وهو على هذا الحال مببن الجببوع والبببرد
وما إلى ذلك.. مرت قافلة وحملته،ا ولكببن رجلببه كببانت
قد تجمدت فقطعت أصابعه في المستشببفى،ا كببم مببن
الناس وجدوا جامدين ميتين،ا جامبدين ببردا ؟! كبم مبن
الناس ماتوا تحت الثلوج ولم يعرف أنهم مبباتوا إل بعببد

ستة أشهر بعد أن ذاب الثلج وبانت جثثهم.
امرأة مهاجرة بطفلها أعياهببا السببير فببي قمببة الجبببل
فتركت ابنها لمصيره يموت؛ لنهببا إمببا أن تمببوت معببه،ا
وإمبببا أن تنجبببو بنفسبببها،ا وبعبببد ثمانيبببة أيبببام جببباءت
للمجاهدين وقببالت: لقببد تركببت إبنببي هنبباك فببي قمببة
الجبل تحت الثلوج،ا فلعلكم تبحثون عنه وتأتون به حتى
ندفنه،ا فذهب المجاهدون حيببث دل تهببم أمببه،ا ورفعببوا

الثلج فوجدوه بعد ثمانية أيام ل زال حيا !!! 
 الحقيقة: قصة أفغانستان يعنببي: مرثبباة حزينببة أليمببة
وفي نفس البوقت ملحمبة العببز والفخبار لمببن أراد أن

يتحرر من قيد السار،ا لكن:
؛إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تببألمون وترجببون

من الله ماليرجون.. «
)140(النساء: 

أحمببد شبباه مسببعود: تقريبببا  ألمببع قائببد فببي داخببل
افغانستان،ا علببى الطلق،ا حببدثني قببال: جبباء الببروس
واحتلببوا (رخببا) واحتلببو (عنابببة)،ا أكبببر مببدينتين فببي
بنجشببير.. احتلببوا مدينببة ووضببعوا فيهببا نصببف فرقببة،ا
ووضعوا مراكز على الجبال المنخفضبة.. ومراكبز علبى
الجبببال العاليببة،ا والمدينببة قببد رابطببوا بهببا بببدباباتهم
ومدافعهم،ا فكيف نجاهد؟  ! والثلوج تغطببي المنطقببة؛
الجبال،ا قال: فجاء المجاهدون وتسللوا من بين مراكببز
الببروس الببتي علببى الجبببال،ا وأقبباموا مراكزهببم علببى
الجبال المتوسطة الرتفبباع،ا مببن فببوقهم روس،ا ومببن

تحتهم روس وفي المدينة روس...
وعببدى الببروس فببوق ظهببرك روس        فعلببببببى  أي

جنبيبببببك  تميببببل 
إل الثلوج!! بحثبوا عببن حجببارة تحببت الثلببوج ووضببعوها
أمببامهم،ا وجعلوهببا أمببامهم وجلسببوا،ا لكببن مببن أيببن
يببأكلون؟! كيببف يببأكلون؟! إن إيصببال أي شببئ مببن



الطعام؛ أول : يعتبر عملية خطيرة جدا ،ا ثانيا : من أين
لهببم الطعببام؟! السبببوع الول عاشببوا علببى التببوت
والبطاطا؛ كل وجبة حبة بطاطا لثلثة أشهر وهم تحببت
الثلببوج!! ثببم وجببدوا أنهببم ل بببد مببن اقتحببام الفرقببة
نفسبببها،ا والفرقبببة محاطبببة باللغبببام،ا ودونهبببا نهبببر
بنجشير... والثلوج،ا ونزلببوا ذات ليلببة واخببترقوا النهببر،ا
ودخلوا عبر حقببل اللغببام،ا ووصببلوا إلببى الخيمببة الببتي
فيهببا القائببد الروسببي،ا والجنببود أطلقببوا رشاشبباتهم

وقتلوا من قتلوا؛ خرجوا ولم نفقد إل شهيدا  واحدا .
لقد ذهل الروا.. كان المجاهببدون يطلقببون كببل سبباعة
طلقببة دوشببكا،ا ل يتحببرك أحببد فببي داخببل الفرقببة إل
وتأتية طلقة دوشكا،ا من أين تأتي هببذه؟! شببلوا حركببة
الفرقببة بكاملهببا،ا ل يتحببرك متحببرك إل وتببأتيه طلقببة
الدوشببكا،ا إمببا برأسببه وإمببا بيببن قببدميه،ا فصبباروا ل
يستطيعون التحرك بالنهببار وصبباروا يتحركببون بالليببل،ا
وإذا بجند الله يقتحمون عليهم مهاجعهم بالليببل،ا فهنببا
شلت حركببة الببروس،ا فببإذا بهببم يببأتون إليببه.. نريببد أن
نعقد معك هدنه لمدة ستة أشهر.. قال جمعت العلمبباء،ا
قلت لهم: الروس يعرضون علي  أن نعقببد هدنببة لمببدة
ستة أشهر ما رأيكم؟ قببالوا: هببذا نصببر ل بببأس.. جببائز
شرعا .. فقال الروس تعال إلينا،ا قلت: ل،ا أنتببم تببأتون
إلينا،ا قالوا: نلتقي في وسط الطريق،ا قلت: ل... أنتببم
تببأتون إلينببا،ا قببالوا: تضببع رهببائن عنببدنا ونضببع رهببائن

عندك.. قال: ل... تأتون إلي .
 وجاء الروس رغم أنوفهم عنده،ا قال: جاءوا في الليلة
الولى تكلمنا وفي الثانية تكلمنا،ا وفببي الثالثبة انطلببق
القائبد الروسبي علبى غباربه يعبببر وينفبس عبن اللم
الحبيسة في صدره،ا قال لي: أنت ل تدري الضيق الذي
نعيببش فيببه،ا لقببد ألقانببا برجنيببف الحمببق فببي هببذه
المحرقببة وتركنببا نشببعر أننببا مقيببدون.. نريببد أن نفببك

القيود التي في أرجلنا.
قبال أحمبد شباه: فهممبت فبي الليلبة البتي بعبدها أن
أسجل ما يقول،ا ولكني رأيتها خسة تترفع عنهببا أمانببة
المجالس.. قال بعد ستة أشهر مببات أنببدروبوف،ا وجبباء

تشرنينكو،ا وأرسل لجنة جديدة لتجدد شروط العقد.
أنتم أل تنظرون؟! ثلثة من رؤساء التحاد السببوفياتي
يموتببون خلل أربببع سببنوات،ا مببتى حصببلت هببذه؟! إل



بدعوات المظلومين من أبناء أفغانسببتان،ا الببتي تتعلببق
رنك ولبو بالعرش،ا ويرد الرحمبن عليهبا: ؛وعزتبي لنص

)[حديث صحيح رواه أحمد وابن ماجة وابن2بعد حين«.(
خزيمة وابن حبببان والترمببذي وحسببنه،ا أنظببر الببترغيب

)].3/187والترهيب 
قببال: جبباءت لجنببة جديببدة،ا ووضببعت شببروطا  جديببدة
قاسببية،ا وقببالت أنببت خببدعت اللجنببة السببابقة،ا وهببذه
شببروطنا،ا وغببدا  نلتقببي حببتى نبحثهببا،ا قببال: أخببذت

) ثببمXورقتهم ووضببعت عليهببا بببالخط الحمببر إكببس (
قلببت لهببم: أنببا ل أسببتطيع مقببابلتكم قبببل إسبببوعين،ا
وأعطيت الوامر للفلحين أن يحصدوا زروعهم،ا وقلببت
لهببم: أنببا قببادم علببى معركببة،ا وبعببد أسبببوعين حملببت
الكلكوف -الببذي غنمببه مببن الببروس- ولبسببت اللببباس
العسكري وذهبت لهم،ا وكتبببت شببروطا  أقسببى بكببثير
من الشروط السابقة التي ألغوهببا،ا ونبباولتهم ورقتهببم
وورقببتي الجديببدة،ا وإذا بهببم تحببم ر وجببوههم وتصببفر
وتزبد وتخضر،ا وبدأوا يتغيرون،ا قالوا: هل تسمح لنا أن
نخرج ندخن سيجارة،ا قال لهم: أخرجوا نفخوا (كالحيببة
الصببارطة)[# الصببارطة بالعاميببة: تعنببي الببتي ابتلعببت
حيوانببا فانتفببخ بطنهببا فهببي تنفببخ لتنفببس عببن ضببيق
بطنها]. ينفخون،ا خرجوا خمس دقبائق أو عشببر دقببائق
تكلموا ثم عادوا،ا وبدأوا يرجونني أن أخفف عنهم بعض
الشروط،ا قلت: ل يمكن،ا أحدهم -جنرال أو ضابط كبير
روسي- مسك ورقتي وورقتهم فنظر إلى ورقببتي،ا مببا
كادت يببده تسببتطيع أن تحملهببا،ا فألقاهببا هكببذا أمببامي
-دون احترام- فمسكتها وجمعتهببا ورميتهببا فببي وجهببه
وقلت: أخرج أنت أسأت الدب في هببذه الجلسببة،ا وبببدأ
الضباط الروس يرجونني أن أبقيببه،ا قلببت: ل يمكببن أن
أتكلم كلمة واحدة ما دام هذا موجودا  في المجلس.. يا
سببلم.. مببن هببؤلء الضببباط؟! هببؤلء الضببباط الببذين
يخططون ضد حلف الطلسي،ا يخططببون ضببد أمريكببا،ا
يخططون ضد العالم.. يرجونه أن يبقيه.. قال: ل يمكن
أن يبقى،ا لن أتكلم كلمببة حببتى يخببرج،ا وطببرد الضببابط
الروسي من الجلسة وبدأ الكلم ورجوه أن يحذف شيئا
،ا يا أحمد شاه نحن نعاملك كدولة،ا يببا أحمببد شبباه نحببن
أظهرناك،ا قال له: أنت أظهرتنببي؟! ألببم تقببل لببي: أن
برجنيف ألقانا في المحرقة وتركنا؟ ألم تقببل لببي أننببا



نشعر أننا مقيدون بأرجلنببا،ا ونريببد أن نخلببص مببن هببذا
القيد؟ أنتم جئتم إلي  أنا ما جئت إليكم.

وأخيرا  وقعوا على الشبروط القاسببية وخرجببوا،ا وفببي
اليببوم التببالي أرسببلوا ورقببة: نحببن وقعنببا تحببت رهبببة

السلح،ا ونحن ل نوافق على هذه الشروط.
ثم دارت اليام والمجبباولت والمصبباولت،ا وأرسببل لببه
قائد الجيش الروسي في كابل،ا سأعلمك كيف الحببرب،ا

فأرسل إليه رسالة قال له: 
(إن معي ربي سيهدين) 

)62(الشعراء: 
بل أنا سأعلمك كيف الحرب،ا شبباب عمببره كببم؟ عنببدما

) عامببا37) عاما  الن عمره (22بدأ الجهاد عمره كان (
شابا  يهز روسيا..روسيا تهتز.

جاء سكولوف وكيل وزارة الدفاع بنفسه ومعه جنرالن
كبيران يخططان لذبح هذه الجبهة لزالتها من الوجببود،ا
وخططببوا وكببانت الطببائرات فببي اليببوم الواحببد تغيببر
سببتمائة غببارة عليببه،ا كببل غببارة يشببترك فيهببا ثلثببون
طائرة،ا وكل طببائرة تحمببل ثمببان قببذائف،ا كببل قذيفببة
وزنها نصف طن... تصور معي!! أن واديا  يقذف عليببه
في اليوم  أربعة وعشرون ألببف طببن متفجببرات،ا هببذه

) جرام50القنبلة التي تقتل مجموعة من البشر فيها (
من الب ؛تي،ا إن،ا تي« خمسببين جببرام مببن المتفجببرات،ا

يعنبي الكيلو يسبباوي عببشرين 

قنبلة،ا يعني الطببن يسبباوي عشببرين ألببف قنبلببة،ا فمببا
تظببن المببر سببهل ،ا ومببا تظببن أن المببر جبباء بهببذه
السهولة،ا وما جاء بتقديم الوراق للروس.. أنا أظن أن
قضية أفغانستان بدأت وانتصرت وقببامت دولتهببم ولببم
يقدموا ورقة واحدة للمم المتحدة ول لمجلببس المببن،ا

لم يقدموا ورقة واحدة لي منظمة عالمية.. لماذا؟! 
ول يبنببي الممالببك كالضببحايا       ول يببببدن الحقبببوق

وليحبببق 
فللقتلببى لجيببال حيببببباة        وللسببرى فببدى لهبببم

وعببتبق
وللحريببببة الحمبببببراء بببببباب        بكببل يبببد مضرجببببة

تببببدق



هؤلء القوم؛ أنا الحقيقببة أهيببم بهببم،ا حبببا  واعببتزازا ،ا
إكبارا  واحتراما ..

أهيم بهم حبا  وعشقبببببا  وإلفببببة     هيامببا  شببعيرات
الحدائق بالورد

مناقب الشعب الفغاني:
أنا أعيش مع الشعب الفغاني هذه السنة الثامنة،ا وكل
يوم أزداد إكبارا  وإعجابا  بهم،ا نعم... هم شعب كبقيببة
الشببعوب،ا بهببم كببل العيببوب،ا واطلعببت علببى عيببوبهم،ا
ولكبببن فضبببائلهم وأصبببالتهم وكرمهبببم وشبببجاعتهم
وحياءهم غطت على كل هذا..غطت على كل العيببوب..
فيهم السارق،ا فيهم الكبباذب،ا فيهببم الحشبباش وفيهببم
المدخن،ا فيهببم كببل شببيء ولكببن يبقببى فببي مجمببوعه
شعب أصيل كريم،ا ما أقلببت الغبببراء شببعبا  مثلببه،ا ومببا

أظلت الخضراء شعبا  مثله.
تعلمت من هذا الجهاد:

 وعلمني الشعب الفغاني الشيء الكثير الكثير.. الكثير
الكثير!! علمني إرجاع فلسطين أمر سببهل،ا جببد سببهل
إن شاء الله،ا وأنببا مطمئببن إلببى هببذا،ا لببو اسببتطعت أن
أحصل على ألفي شاب فلسطيني،ا لو جبباء عنببدنا ألفببا
ي الحبرب،ا شاب فلسطيني وتبدربوا وأخبذوا الخبببرة ف
وانكسر حاجز الخوف عندهم،ا وانحلت عقدة المخابرات
عنببدهم،ا وصببار أحببدهم يمشببي ول يتلفببت حببوله مببن
المخابرات التي تطارده حيثمببا حببل وأينمببا سببار،ا نحببن
عندنا عقدة المخابرات إنحلت الحمد للببه رب العببالمين،ا
تحررنا.. الجهاد يحرر النفس البشرية من الخوف علببى

الرزق على الجل على الدنيا،ا ولذلك هكذا:
وهان فما أبالببي ببالبرزايبا       لنبي مبا أنتفعبت ببأن

أبالي 
ونحن والشباب العربي الذين هناك... يا سلم.. نضجت
نفوسبببهم وارتفعبببت اهتمامببباتهم،ا وخاصبببة الشبببباب
الفلسطيني والردني،ا الذين نظن أنهم سيكونون نواة
لذلك الجهاد المبارك الببذي سببيرجع فلسببطين إن شبباء
اللببه.. ومنببذ ثمببان سببنوات وأنببا فببي هببذه المسببيرة
المريرة.. العذبببة،ا الشبباقة اللذيببذة ول أرجببو مببن أبنبباء
قومي أبناء فلسطين وهم يلحقونني؛ في فلسببطين،ا
الشيخ عبد الله عزام مشغول بقضببية أفغانسببتان،ا هببل



قضية أفغانسببتان أهببم مببن قضببية فلسببطين؟! فكنببت
دائما  أردد أبيات متمم بن نويرة:

لقببد لمنببي بيببن القبببور  علبببى  البكببا        صببديقي
لتذراف الدموع السوافببببك

 فقببال  أتبكببي  كل  قبببببر  رأيتبببه       لقبببر  ثبببوى
بين  اللبوا  فالدكادك

 فقلببت لببه إن  الشجبببببا يبعببث  الشبجبببببا    فببدعني
فهببذا  كلبببه  قبببر  مالك

 أفغانستان طريق إلى فلسطين:
أنا كنت أرى الجراح المفتوحببة فببي الهنببدكوش تسببيل
لبنبباء فلسببطين فببوق بيببت المقببدس.. وكنببت أرى
الطفببال الببذين يسببحقون علببى ضببفاف الهلمنببد هببم
يرددون آهببات أبنبباء غببزة وزفببرات اليببامي فببي حيفببا

ويافا وفي نابلس والخليل.. 
أو تظنونني حجرا .. ليس لببي أعصبباب،ا ول حنيببن إلببى
بلدي وأهلببي،ا ول إلببى بيببت المقببدس،ا ول إلببى الرض
المباركة؟! ولكن سرناها من أجل أن نأخذ إن شاء اللببه

دربتنا وخبرتنا وننقلها إلى الرض المباركة.
 ونحببن وكببل شبباب فلسببطيني جبباء أفغانسببتان،ا وكببل
شاب أردنببي..وكببل شبباب ممببن يحيببط بإسببرائيل أنمببا
يقفز إلى مخيلته وهو في ذرى الهندكوش،ا كيف يمكن
أن أنقل هذه الصورة المشرقة إلببى المسببجد القصببى

وإلى الخليل وإلى بيت لحم.
الباحثون عن الشهادة:

نعم.. كثيرا  ما يأتونني...نريد القتال فببي فلسببطين...
نريد الجهاد.... لنهم باعوا دنيبباهم وأصبببح المببوت هببو
أسببمى أمببانيهم فعل ،ا ومببع ذلببك لببم يعببد عنببدهم أي
اهتمام بالبدنيا،ا أرواحهبم علبى أكفهبم معروضبة علبى
ربهم صباح مساء لعله يختارها ويتخببذها مببن الشببهداء،ا
والحزين من ل يختار الله روحه،ا وكلما ودعت شابا  من
الشباب،ا والحمد لله وقد وصلوا الن أكثر من ألف فببي
داخل أفغانستان.. من جميع العببالم العربببي،ا وأكببثرهم
من أرض الحرمين.. الببذي يببأرز إليببه السببلم.... الببتي
قببدمت حببتى الن -قببدم هببذا الشببعب الكريببم،ا أربعيببن
شهيدا  ومنهم أكثر من خمسمائة مرابطون محاصببرون
لكابل ولقنببدهار ولجلل آببباد،ا وفببي السبببوع الماضببي
استشببهد منهببم عشببرين شخصببا ،ا واللببه حملببت شببال



أحببدهم وقببد نببزف دمببه عليببه،ا خالببد بببن معل الحمببد
الحربي،ا من قبيلببة الحربببي.. وبقببي دمببه يعبببق مسببكا
ويضوع أريجا  وشذى طيبببا  خمسببة أيببام،ا حيثمببا وضببع
شاله انبعثت الريحة الطيبة وحملتها من باكسببتان إلببى

السعودية ليشم الناس رائحة دمه.
شباب أعادوا إلينا حياتنا وشبابنا ونجببد شبببابنا معهببم..

أنتم ل تتوهموا على هذه الشعرات البيض: 
عمبري  بببروحبببي  ل بعبببببد  سببنين        فلسخبببببرن

غببدا   مببن  السبعين
 عمري إلى الخمسببين يجببري مبببسرعا         والببببروح

ثابتبببة  علببى  العشبرين
شببباب.. يببا سببلم... أبنبباء وزراء منهببم،ا أبنبباء أثريبباء،ا
بعضببهملله مببع آبببائهم.. زكبباة أمببوال آبببائهم عشببرات
المليين.. أسامه  بن لدن وهو صاحب أكبر شركة فببي
الشرق الوسط  كلببه.. تببرك العطبباء لتوسببيع المسببجد
النبوي ثمانية الف مليون ريال،ا وهو الن مرابط حببول
جلل آببباد بيببن فكببي المببوت.. شبباب نحيببف طويببل...
ضغطه منخفض ونبضه ضعيف..يمل جيبه بالملببح وفببي
اليد الخرى حامل  زجاجة ماء،ا يبلع الملح ويشرب الماء
فوقه؛ يحاول أن يرفع ضغطه حتى يستطيع أن يواصل

مسيرته في المعركة.. وهكذا. 
) سببنة29أو تظنون أن دين الله يبنى بسهولة،ا عمببره (

) متزوج أربع نسبباء تركهببن،ا تببرك الببدنيا كلهببا30الن (
ترك أمواله.

) -500وكم من الشباب قدموا...؟ وهم والمرسيدس (
SIEدون الن ل تري ة... ه ة علماني ون الن بدول - يلوح

أدفع روحي،ا روحي... أغلى ما أملكها أدفعها من أجببل
قليل من التراب،ا التراب في الفجيرة مثل التراب فببي
ي أي مكبان.. لكبن فلسطين،ا وبإمكاني أبني قصبرا  ف
القضية قضية دين.. قضية عقيدة.. قضية أرض مباركة،ا
قضية المسجد القصببى،ا قضببية أنبباس يتسببابقون إلببى
الموت من أجل الحور العيببن ومببن أجببل الجنببة،ا إذا لببم
تكببن جنببة ول حببور عيببن علببى أي شببيء أنببا أقببدم،ا
اليساريون الذين أمسكوا بأجهزة العلم في المنظمببة

يتسلقون على جماجم أبناء فلسطين الطيبين. 
ماذا يريد العلمانيون؟



م)،ا فببي فلسببطين نخببوض1970-1969كنا في فببترة (
المعببارك فتببذيع إذاعبباتهم؛ لقببد خبباض الشببباب مببن
الطبقببات الكادحببة معركتهببم العنيفببة ضببد المبرياليببة
وضد البرجوازية،ا والشباب ل يعرف ما هي المبرياليببة،ا
وما هي البرجوازية،ا وما هي البروليتاريا.. لو تسأله مببا
هببي البرولتاريببة يفكرهببا بلببد فببي روسببيا!! مببا هببي
البرولتارية؟ وما هببي المبرياليببة والبرجوازيببة؟!! وأنببا
أريد أن أدفع روحي حتى تقببام دولببة علمانيببة؟!! مثببل
تركيا التي تأمر بأن ينزع الحجاب عببن كببل بنببت تببدخل
الجامعة،ا وتدخل وظيفة في الدولببة.. ل ديببن للدولببة!!
تريد مني أن أضحي بنفسببي وأن أتببرك أولدي وأهلببي
ووظيفتي من أجل دولة تحارب الذان وتحارب القببرآن
مثل تركيا،ا ثلثون عاما  في تركيا دولتها علمانيببة!! مببا
سمع الشعب التركي ؛الله أكبر« الدولة العلمانية الببتي
حولت مسبجد (أيبا صبوفيا) إلببى متحببف فيبه الجمبباجم
والعظببام!! تريببد أن أقتببل لدولببة علمانيببة مثببل دولببة

) عاما  أي تركي أن يخرج إلببى22أتاتورك التي منعت (
الحج؟! تريد مني أن أضببحي بببأهلي وأولدي مببن أجببل
دولبة علمانيببة؟! شبرطتها تتبابع البنبات فببي الشبوارع
تمزق الثياب الطويلة؟! حديث خرافببة يببا أم عمببرو،ا مببا

هي العلمانية بالله؟!
وجببورج حبببش رايببح غببادي علببى المببارات.. ونببايف
حواتمه!! والله ل أدري مبباذا يريببدون مببن فلسببطين؟!
سلخوا أبناءها من دينهم،ا أخذوا معظم أبنبباء فلسببطين
من دينهم باسم فلسطين،ا وطلقببة واحببدة مببا أطلقهببا
جورج حبش في داخببل فلسببطين،ا ول نببايف حببواتمه!!
ول زالبببوا يبببذرعون الرض شبببرقا  وغرببببا  وباسبببم
فلسببطين.. أنببا أريببد طلقببة واحببدة تطلقونهببا علببى

إسرائىل. 
م) نقف ونقول الله أكبببر،ا تقببف جبهببة1969كنا سنة (

نايف حواتمه الديقراطية يصببفون أمامنببا كلمببا نقببول:
الله أكبر يقولون: 

  إن تسال عني فهذه قيمي       أنببا ماركسببي لينينببي
أممي!!

ضببيعوا أبنبباء فلسببطين.. ول زالببوا يضببيعون باسببم
العلمانية وباسم اليسار وباسببم الشببتراكية،ا وأخرجببوا
محمود درويش شاعر.. شبباعر كبببير لمبباذا؟! لن شببعر



محمود درويش شيوعي،ا ويقببول بالتمثيليببة هببذه أمببام
القاضي السرائيلي أكتب: 

     أنا من قرية  عببزلء  منسيبببة      
 وكل رجالها في الحقل والمعبمببل

يببببحببببببون الشيوعببيبببببببة
) آذار الببذي13 توفيق زياد الذي عملببوا لبه لقبباء يببوم (

ي جاء جورج حببش قببل ثلثبة أيبام يلقبي محاضبرة ف
جامعة هنا،ا وعطل علىنا محاضبرتنا،ا قبال: توفيبق زيباد
الذي كان يجمع بالعلم السرائيلي الموال مببن أميركببا

م).1978سنة (
ولذلك الشعب... أبناء فلسطين الطيبين يضحون غيرة،ا
غيرة وحبا  لببوطنهم بجمبباجمهم ودمببائهم،ا والنشببودة

التي يرددها أبناء فلسطين وتفتتح بها يوميا  الذاعة:
أنا يا أخي أمنت بالشعب المضيبببع 

والمكبببببل وحملت رشببببباشبببببي 
 لتحمل الجيال من بعدنا منجببببببل 

كببل القتببال مببن أجببل المنجببل والشبباكوش شببعار
الشيوعية العالمية..!! 

واللببه إن كنتببم تظنببون أن أبنبباء فلسببطين سببيقفون
معكببم.. وأنتببم تعيشببون فببي أبراجكببم العاجيببة فببي
انفصام عجيب بين القمة وبيببن القاعببدة،ا هببذا الشببعب
الفلسطيني ل يحركه إل السلم،ا ل يحركه إل الدين،ا ل
يحركه إل المسجد القصى.. ل يحركه إل الشهادة.. ؛إن
للشهيد عند ربه سبع خصال يغفر له عند أول دفعة من
دمه ويرى مقعده من الجنببه،ا ويجببار مببن عببذاب القبببر،ا
ويأمن الفزع الكبر،ا ويلبببس تبباج الوقببار اليبباقوته منببه
خير من الدنيا وما عليها.. ويزوج باثنتين وسبببعين مببن

)[حببديث3الحور العين،ا ويشفع بسبعين من أهل بيته«(
صحيح رواه أحمد والترمذي وابن حبان].

بألفي مجاهد تدمر إسرائيل:
أما الن.. أنا مطمئن لو استطعت أن يكببون بيببدي ألفببا
شاب فلسطيني مؤمن بربه،ا يده متوضئه،ا قلبببه يبحببث
عن الشببهادة،ا بببإذن اللببه نسببتطيع أن نببدمر إسببرائيل،ا
ألفان فقط.. كيف تريد أن تصل إلببى إسببرائيل؟! اللببه
إذا علم منا صدقا  سيفتح لنا ثغرة.. سيفتح... كما فتح
في أفغانستان،ا سيفتح في فلسطين،ا ول شيء سببوى

الحي القيوم.



تأثير الجهاد الفغاني على العالم:
أقببول: أفغانسببتان ضببحت ووصببلت.. الن أفغانسببتان

ضحت ووصلت.. 
الناس الن خائفون على أفغانستان.. صدقوا يا إخببوان
الدنيا كلها وقفت دون وصولهم إلى الحكببم،ا أمريكببا...

روسيا... الصين... الدنيا كلها.
ول أدري حتى الناس الببذين نظببن أنهببم كببان يجببب أن
يقفوا في هذه الساعات معهم،ا بعد أكبر نصر في هببذا

القرن توج الله به جبين المة السلمية!!
كارلوتشي وزير الدفاع المريكي يجتمع مع وزراء دفاع
النبباتو،ا يقولببون لببه: يبببدو أن غورباتشببوف قببد غيببر
سياسته تجبباه الغببرب،ا إذ صببرح أنببه سيسببحب مليببوني
جندي من أوروبا الشببرقيه،ا قببال: تظنببون ذلببك؟! لقببد

غير الفغان عقلية غورباتشوف تجاه العالم كله!! 
رباني.. جاء آرمكوست وكيل الخارجية المريكية ليسلم
عليببه،ا وقببف رببباني ليسببلم عليببه.. قببال: يببا سببيدي
-آرمكوست يقول لرباني- يا سببيدي ل تقببم أنببت يقببام

لك ول تقم أنت.. 
كم حاول ريجان أن يقابببل حكمتيببار ورفببض حكمتيببار،ا
قال له السفير الباكستاني: أنت مجنون؟! ستون ملكببا
ورئيسا  على قائمببة ريجببان -ويببؤجلهم- ويرفببض وهببو
يطلب مقابلتك،ا وأنت ترفض،ا قببال: نعببم وإن أصببررتم

سأغادر أمريكا الن.
مندوب المم المتحدة (كوردفيز) كببم حبباول أن يقابببل

يونس خالص.. وهم يرفضون.. 
وكيل الخارجية الروسية (فرنتسبوف) فبي دورة المبم
المتحدة الخيببرة فببي أكتببوبر الماضببي: قببال: أريببد أن
ألتقببي برببباني سببرا ،ا قببال رببباني: ل.. إل علنببا أمببام
العببالم.. قببال فلنلتقببي فببي فينببا،ا قببال: إل فببي بلببد
إسلمي،ا في السعودية أو في باكستان،ا وذهببب رببباني
من المم المتحدة إلببى السببعودية وإذا بببالتلفون يببرن:
قالوا: وافق الروس أن يببأتوا إلببى السببعودية،ا لكببن مببا
عندهم سفارة في السعودية كيببف يببدخلون؟ إسببتأذنوا
من الملك فهد.. لن الروس استماتوا.. منذ أيام فيصل
-رحمه الله- أن يفتحوا سفارة لروسيا فببي السببعودية،ا

قال: لن أعترف بمن ل يعترفون بالله.. 



فاسببتأذنوا قببال: أدخلببوا... جبباء فرنتسببوف مببع الوفببد
-وكيببل الخارجيببة الروسببية- قببال رببباني: لببي ثلثببة

شروط.. 
أول : أن تدخلوا أمامنا إلى قاعة المؤتمر حتى تقومببوا
لنا إذا دخلنا،ا قالوا: على الرأس والعين،ا قال: إذا دخلنا
ل نصافحكم.. قالوا: ل بأس،ا قببال: ل تبحثببوا الحكومببة

القادمة،ا حكومة نجيب هذه منتهي منها.
هذا نجيب.. نحن على كل حال نحن القرار عندنا متخذ،ا
نجيب هذا سيؤسر بإذن الله عزوجل (عيد الضحى فببي

كابل بإذن الله).. بإذن الله والقرار متخذ.. 
الشببيخ تميببم العببدناني اتفببق مببع الشببيخ سببياف: أن

) كيلو150عقوبته -نجيب- أن يجلس عليه الشيخ تميم (
جرام.. سيموت.

كنا في مؤتمر في أمريكا قلببت لهببم: ل تظنببوا الشببيخ
) كغببم ل يجاهببد إنببه يجاهببد.. هببذا150تميم أن وزنببه (

يصعد الجبال،ا ويواجه الصببواريخ،ا قبال لهببم: أنبا وزنببي
هذا من أجل الجلوس على المخابرات.. 

المهم دارت المفاوضات في الطائف طلب فرنتسببوف
طلبا  واحدا  قال: نريد أن تدخلوا ثلثة مببن المسببلمين
في حكومة نجيب معكم،ا حتى نحفببظ بقيببة مبباء وجهنببا
أمببام العببالم،ا ونخببرج بورقببة أمببام الببدنيا أننببا خرجنببا
بمعاهدة مع المجاهدين.. كان الجواب: إذا كان السببلم

)4يحرم الشيوعي حق الحياة ؛من بدل دينه فبباقتلوه«(
[رواه البخاري في صحيحه وأحمد في المسند وأصحاب

)].2471السببنن الربعببة،ا أنظببر إرواء الغليببل رقببم (
فكيببف نعطيهببم حببق الحكببم معنببا؟! شببيفرنادزه هببذا
الذاهب الغادي ما بين دمشق وعمان والقاهره وما إلى
ذلك،ا يضحك عليهم،ا ويستقبلوه.. قال: مجلس الشورى
خمسمائة أدخلوا كم واحد من جماعة نجيب -فقببط كببم
واحد- قببالوا: ل يمكببن أن يببدخل واحببد أبببدا .. أي عببزة
هذه؟ أي علو قد صعد إليه هؤلء المجاهدون فببي ذروة

سنام السلم؟ 
 الجهاد ليس حربا  أهلية:

الناس الن خائفون،ا قالوا: الحرب أهليببة.. إذن الحببرب
التي كانت بين الرسول الله ص وبين أبي جهل اهليببة،ا
لن الرسول ص من مكه وأبو جهل مببن مكببة،ا والحببرب
بين أبي لهب والرسول أهلية لن أبببا لهببب عمببه.. إذن



معركة بببدر،ا معركبة أحببد. معركبة الخنببدق كلهببا أهليببة،ا
حرب أهلية،ا إذا ل تدفعوا لهببا ول تؤيببدوها ول تحيوهببا.
أصل ديننا بدأ بالمعببارك الهليببة ولكببن معببارك عقيببدة،ا

معارك دين.
الشيوعيون يباعون كالغنم:

اليسار ما زال متشبثا،ا ليت شعري لببو جبباء اليسبباريون
في العالم العربي. ورأوا نتيجة الحببزب الشببيوعي فببي
أفغانسببتان؛ عنببدما قببرر الببروس أن ينسببحبوا كببانوا
يبببيعون الشببيوعيين..للببه لقببد وصببل ثمببن الشببيوعي

دولرين ونصف،ا ويبيعوه مثل بيع الغنم.
يرسلون وراء واحد... الروس،ا يقولون: هذه البوسببطه

)250) شببيوعي تشببتريه ب- (100-يعني المركز- فيه (
) دولر،ا الواحد بدولرين250دولر؟ إذهبوا وخذوه ب- (
) شببيوعي صببدقوا.. وأنببا100ونصف.. البغل ثمنه ب- (

كنت ما أصدق لول أني اجتمعت بقادة كابل وكل واحببد
حدثني قصصا  -ل تصبدق- حصبلت معهبم،ا يبأتي جنبدي
روسبببي إلبببى مجاهبببد،ا يبببا مجاهبببد: نحبببن الن خلص
منسحبون تشتري...؟ أي شيوعي في المنطقة؟ الخبباد

الضابط المخابرات... إلخ. 
ناقص من جزء الرابع في التآمر العالمي ثلثة عنبباوين

من الخير وما حولت من ماكنتوش... والله أعلم
)1حقائق القضية الفغانية (

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونسببتغفره ونعببوذ بببالله
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنببا مببن يهببده اللببه
فل مضل له ومن يضلل فل هادي له،ا وأشببهد أن ل إلببه
إل اللببه وحببده ل شببريك لببه وأشببهد أن محمببدا  عبببده
ورسوله،ا بلغ الرسالة وأدى المانة ونصح المة فصببلى

الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،ا وبعد:
فيا أيها الخوة: السلم عليكم ورحمة الله وبركاته.

أول : جزى الله جمعية الصلح خير الجببزاء أن مكنتنببي
من رؤية هذه الوجوه الببتي نرجببو اللببه أن ينفعهببا وأن

ينفعنا بها إنه سميع قريب مجيب.
يببا أيهببا الخببوة: دخلببت المببة السببلمية عبببر القببرون
الثلثة في هزائم متوالية ل تتوقف عند حد،ا تتخلى من
موقببع إلببى موقببع لعببدائها فببي الميببادين العسببكرية
والسياسببببية والجتماعيببببة والقتصببببادية،ا وأصببببيبت



بالهزيمببة النفسببية فببي أعماقهببا تحببت ضببغط الواقببع
الحاضر،ا وأما الهجوم الستشراقي المبباكر،ا كببان ل بببد
لهذه المة من نموذج حي يجسببد أمامهببا التوكببل علببى
اللببه عزوجببل فببي ميببدان مكشببوف بببارز تطببول بببه
المعركة ويسقط فيه كثير من الضحايا وتكببون نهايتهببا
النصر لجند الله والخببذلن لعببداء اللببه،ا فببالله عزوجببل
اختار أقوى قوة في الرض،ا لن أقوى قببوة بريببة فببي
الرض هي التحاد السوفياتي،ا واختببار أفقببر الشببعوب
وأكثرهببا أميببة لينببازل هببذا الببوحش الضبباري أضببرى
الوحوش وأشدها شراسة ليدخل في معركة مببع شببعب
أعزل حافي القدمين،ا خاوي البطن خالي الجيب عباري

البدن.
بداية الجهاد:

دخل الشعب الفغاني المسلم يقوده حفنة من الشباب
كانوا يسمون أنفسهم (جوانان مسلمان) يعني الشباب
المسببلم،ا علببى رأسببهم رببباني وحكمتيببار وسببياف،ا
وسياف عندما قامت المعركة كان رهيببن السببجن ولببم
يبببق مببن قببادة الحركببة إل حكمتيببار ورببباني،ا وابتببدأت

) ديسببمبر عنببدما72م) في (9791المعركة ليس سنة (
م) عنببدما جبباء5791دخل الروس،ا بل ابتدأت من عام (

داوود علبببى الجسبببور الشبببيوعية ليصبببفي الحركبببة
السلمية،ا ثم خاضببت الحركببة السببلمية معركتهببا مببع
داوود وهزمت في كثير مببن المواقببع،ا لكنهببا اسببتمرت
فببي قتالهببا حببتى قببام النقلب الشببيوعي علببى يببد

) إبريل عام72مؤسس الحزب الشيوعي (تراقي) في (
م) فهب معظم الشعب الفغاني باعتبار أن هذا8791(

رجببل كببافر ل يجببوز الخضببوع لحبباكم كببافر،ا ل بببد مببن
مقبباتلته،ا فببأفتى العلمبباء بمقبباتلته،ا وقببام الخيببرون
والعلماء وأبنبباء الحركببة كببل فببي قريتببه يقببود محليتببه

وقريته في وجه الدولة،ا واستمرت المعركة.
)51م) إلببى (8791) إبريببل سببنة (72حكم تراقي من (

) شهرا ،ا دارت71م) يعني حوالي (9791سبتمبر عام (
معببارك ضببارية فببوق ذرى الهنببدوكوش وعلببى ربببوع
أفغانسببتان،ا بببدأ الشببعب معركتببه بالعصببي والحجببارة،ا
وكببانت معببارك يتشببرف بهببا الزمببان،ا نمبباذج وأمثلببة
وصفحات مشرقة لمن أراد أن يتزود على الطريق،ا جاء
حفيببظ اللببه أميببن وذبببح تراقببي واحتببل مكببانه،ا وكببان



رئيس وزراء لتراقي ومساعدا  له،ا وحكببم ثلثببة أشببهر
والجهاد متقدم،ا ووقببف جنببود اللببه علببى أسببوار كابببل
وخشببيت روسببيا أن يحتببل المجاهببدون كابببل وتقببوم
الدولة السلمية على حدودها،ا وهنا دفعببت بأسبباطيلها
البرية والجوية ودخلت بخيلها ورجلها،ا تقاسموا ليبببيتن

المجاهدون ومن معهم.
إذا  المعركة ما بدأت ضد الروس،ا بببدأت المعركببة رايببة
واضحة،ا راية ل إله إل الله محمد رسول الله بين أفغان
مسببلمين وبيببن أفغببان شببيوعيين مرتببدين،ا يقببودهم
تراقي وحفيظ اللببه أميببن،ا وأفغببان مسببلمين يقببودهم
الشببباب مببن (جوانببان مسببلمان) وسببميت فيمببا بعببد

) ألببف إنسببان002الجمعيببة السببلمية وغيرهببا،ا قتبل (
مسلم في عشرين شببهرا ،ا كببان يقتببل بمعببدل عشببرة

)51آلف شهريا ،ا وقتل في ثلثة أيام في هرات فبي (
) ألفببا52هببب ش) قتببل (8531م) (9791مببارس سببنة (

من المسلمين من أهببالي هببرات،ا دخببل الببروس وكببان
في ظنهم أنها نزهة مريحة وسفرا  قاصببدا ،ا إذا كببانت
تشيكوسلوفاكيا قد احتملت أمامها ثماني ساعات حتى
خضببعت للسبباطيل الروسببية السببوفياتية،ا فلتحتمببل
أفغانستان ثمانية أسببابيع،ا ثمانيببة أشببهر ل أكببثر،ا كببان

م) مخصصببا  للقضبباء0891في مخطط الببروس سببنة (
م) الجثببوم علببى1891علببى الجهبباد الفغبباني،ا وعببام (

السبباطيل البريببة والجويببة علببى أرض الخليببج وعلببى
شواطئ المياه الدافئة،ا هذا المخطط الذي كبان يحملبه
الروس ظببانين أن المجاهببدين لقمببة سببائغة يمكببن أن

تستساغ وتبتلع عبر أشهر قليلة.
النظرة البشرية القصيرة كانت تقول: ل يمكن للشعب
الفغاني المسلم أن يقف أمام روسببيا،ا وهببذا حببق،ا إذا
نظرنا إلى الموازين المادية وإلببى الفببرق الهائببل بيببن
الرقام الروسية وبين المعدات التي في أيدي الشببعب
الفغاني والتي ل تتعدى بنادق الحرب العالمية الولببى
والبندقية النجليزية،ا ولكن البشر كثيرا  وهببم يقببدرون
حساباتهم يغفلببون القببوة العظمببى الببتي تببدير الكببون
ويرجع إليها المر كلببه (وللببه غيببب السببماوات والرض
وإليه يرجببع المببر كلببه فعبببده وتوكببل عليببه ومببا ربببك
بغافل عما تعملون) يغفلون وهم يحسبببون حسبباباتهم

البشرية والدنيوية قول الله عزوجل:



(أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه)
)63(الزمر: 

يقولون: القوة العظمى روسيا -التحاد السوقيتي-.
(ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من
هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي

انتقام)
)73-63(الزمر: 

بلى،ا الناس يتغافلون عببن هببذه القضببية ول تجببد علببى
ألسببنة المسببلمين يببرددون سببوى كيببف قببام الفعببل
الفلني وأمريكا غير راضية؟ كيف نجح الفعببل الفلنببي
وروسيا غاضبة؟ وكأنها أصبحت تعالى الله عما يظنببون
علوا  كبيرا ،ا كأن أمريكا وروسيا أصبحت إلها مببن دون

الله سبحانه.
دخلببوا المعركببة،ا بببدأت روسببيا تنهببزم أمببام الشببعب
الفغاني،ا قال لي أحد الدبلوماسببيين العببرب الطيبببين
عندما دخلت روسببيا: أنببا أخشببى أن تصبببح أفغانسببتان
كبخارى وطشقند،ا وقال لي بعض الطيبين -وأنببا أحببث
النبباس علببى الجهبباد فببي أفغانسببتان- قببال لببي: إن
الشعب الفغاني ينتحر وهو يواجه قوات حلببف وارسببو

والتحاد السوفياتي والدول الشتراكية.
نصر بعد هزائم متتالية:

م) عنببدما وقفببت فببوق1891ذهبت هناك في خريببف (
ذرى أفغانستان ما صدقت!! أنببا فلسببطيني قببادم مببن
معارك مهزوم فيها هزائم متتالية في العببالم العربببي،ا
خسرنا الموقع تلو الموقع،ا ثم وجدت نفسي وأنا أنظر
على القببوات الروسببية وهببي مهزومببة أمببام جنببد اللببه
عزوجببل،ا شببعب مسببلم بسببيط يقببف أمببام التحبباد
السوفياتي ما صدق قلبي وعقلي ما تره عيناي،ا وهببذا
الببذي وقببع بالفعببل للصببحفيين الغربييببن عنببدما بببدأت
الخبببار تتببوارد لهببم أن روسببيا منهزمببة فببي هضبباب
أفغانسببتان ووهادهببا وجبالهببا وأنجادهببا،ا مببا صببدقوا،ا
جبباءوا مببن فرنسببا ومببن ألمانيببا ومببن غيرهببا،ا شببهدوا

معارك،ا رجعوا مبهورين.
هببذه الرقببام،ا وهببذه الصببور،ا هببذه الببدبابات وهببذه
الطائرات،ا هذه الدبابات المدمرة في أودية أفغانسببتان
وشعابها،ا ولذلك أحد الفرنسيين الصحفيين المسببلمين
كتب (رأيت الله فببي أفغانسببتان!!) صببحفي كبباثوليكي



شيوعي قادم من إيطاليا،ا رجع بعد أفغانسببتان وأسببلم
على التلفزيون اليطالي،ا ويصلي الجمعة فببي المركببز
السببلمي للشببباب فببي رومببا،ا أوروبببا وقفببت موقببف
المتفرج،ا الدول العربية ما سمعت أن هنالك قتال فببي
أفغانستان إل بعد أن بدأت أمريكا تلببوح بببالقميص فببي
المحافبببل الدوليبببة لتلطبببخ سبببمعة روسبببيا وتمرغهبببا
بببالتراب،ا أصبببحت تببردد الصببحف العربيببة مببا تببردده
الواشببنطن بوسببت والوكببالت الغربيببة،ا مببا قببدم أحببد
درهما  واحدا  قبل أن يدخل الببروس،ا وكببثير منكببم مببا
سمعوا أن هنالك معارك ضارية تدور رحاهببا فببوق ذرى
الهنببدوكوش وجبببال سببليمان إل بعببد أن سببمع مببن
الصحف المريكية ووكالت النباء الغربية بعببد الببدخول

) ألببف002الروسي،ا وكان الشعب الفغاني قببد قببدم (
شهيد قبل أن يببدخل الببروس،ا رجعببت مببن أفغانسببتان
إلى مكة بعد سنة،ا قابلت الشيخ عبببد المجيببد الزنببداني
وقلت له: يا شيخ عبد المجيد ميزان القوة راحج لصببالح
الجهاد الفغبباني،ا قببال: أنببت يببا شببيخ عبببد اللببه عببزام
مصاب بالهيام والغرام في شعب أفغانستان،ا قلت لببه:
ليس مني يا شيخ عبد المجيببد،ا التقريببرات الدوليببة،ا مببا
دخببل قلبببه والنبباس مببا صببدقوا أن الشببعب الفغبباني
المسلم يمكن أن يواصل معركته،ا برجنيف -كمببا قلببت-
دخل وظنهببا سببفرا  ممتعببا  أو سببفرا  قاصببدا ،ا ومببات
بريجنيف بالجلطة الفغانية،ا ثببم جبباء أنببدروبوف وتبعببه
بعد قليل إلى جهنم وبئس المصير،ا ثم جبباء تشببيرنينكو
وكل واحد من هؤلء يعلن عنببد قببدومه سببأنهي مهزلببة
أفغانسببتان،ا ثببم جبباء جورباتشببوف بببدم الشببباب ابببن
الرابعة والخمسين جاء للحكببم،ا إذا  بإمكببانه أن يتحببرك
بدم الشباب وينهي مهزلببة أفغانسببتان فببوق الهضبباب،ا
سنتين وإذا بجورباتشوف يرد إليه الفغان صوابه الببذي
طار،ا أين أنت؟! أنببت تقابببل جنببد اللببه،ا أنبباس صببمموا
على المببوت فببأنى لهببؤلء المهازيبل الحمبر أن يقفببوا

أمام الذين.......
يستعذبون   مناياهم   كأنهموا     ل يخرجون من الببدنيا

إذا قتلوا
حقيقة واقعية:

حقيقة الشعب الفغاني المسلم مهما تغنينا بببه فنحببن
مقصرون،ا ل نظير له في واقع الرض أبدا  محمد أسببد



صاحب (السلم علببى مفببترق الطريببق والطريببق إلببى
مكة والطريق إلى المدينة) الرجل المهتببدي يقببول لببه:
لقد دخلت أفغانستان قرية قريببة وأدركببت طبيعببة هببذا
الشعب إنه ل نظير له في الرض،ا ثم يعلببق أخيببرا : إن
الشببعوب العربيببة أو الببدول العربيببة -العببالم العربببي-
يلعبببون بأقببدس قضببية فببي الرض،ا لقببد أهملببوا هببذا
الشعب الذي بإمكانهم بببه أن يفتحببوا الببدنيا كلهببا،ا لمببا
بببدأت النتصببارات تتببوالى والصببحف الغربيببة تكتببب،ا
والبببروس ل يسبببتطيعون أن يبقبببوا جنبببودهم فبببي
أفغانستان أكثر من ستة أشهر،ا يبدلونهم،ا يعيشون في
رعب عجيب،ا قابلت بعضهم إنهم يعيشببون فببي ذعببر ل
نظير له،ا بعض السرى الروس قلت لهم: من أي شيء
تخبببافون؟ قبببال: أكبببثر شبببيء نخببباف منبببه أن يبببأتي
المجاهدون في الليل ويذبحوننا!! أين تقيم؟ قال: فببي
مطار وحوله الدبابات،ا الطببائرات،ا الصببواريخ،ا السببلك
الشائكة،ا حقول اللغام،ا قببال: مببا وضببعت ليلببة رأسببي
على الوسادة إل وأخشى أن يأتي مير محمد -قائد فببي
تلك المنطقة- ويدخل علينا ويذبحنا في المنببام،ا الببذعر
الهائل في نهايببة الببوقت تملببك الببروس،ا طيبباران مببن
الروس نزلوا في أرض باكستان خطأ حققوا معهم من
أي شيء تخافون أنتم في طيارات؟ قالوا: نخشى مببن
المجاهببدين أن يسببقطوا طائراتنببا،ا لكببن تعلمنببا مببن
الفغببان آيببات مببن كتببابهم المقببدس نقرأهببا قبببل أن
نصعد إلى الطائرة حببتى ل تسببقط طائراتنببا،ا الروسببي
الشيوعي صار يقرأ (قل هو الله أحد) (قبل أعببوذ بببرب
الفلق) (قل أعوذ برب الناس) حتى ل تسببقط طببائرته،ا
حقيقة  الشعب الفغاني أجبر كببثيرا  ممببن تعامببل مببع

قضيته أن يؤمن بالله.
شعب فرض احترامه:

التقيت مع صحفي فرنسي على حدود أفغانستان كببان
في معسكر لجأ في بكتيا،ا ثم خببرج مببن المعسببكر وأنببا
دخلت المعسكر بعده بأيام،ا وأنا راجع التقيببت بببه علببى
الحدود،ا قلت له: كم مكثت في أفغانستان؟ قال: أربعة
أشهر،ا قلت له: كيببف اسببتطعت أن تعيببش كمببا يعيببش

المجاهدون؟ فقال لي بالنجليزية:
)ITا،S EASY: BREAKFAST BREAD AND TEAا،  LUNCH

TEA AND BREAD(



قال: الصبح شاي وخبز والظهر خبز وشاي،ا يعني (أكلة
غيرها) قلت له: أنت تؤمن بالله؟ قبال: كنببت بالشببارة
أعرف أن هنالببك إلببه،ا لكببن الشببعب الفغبباني أجبببرني
على العتراف بالله!! قلت: كيف؟ قال بنببادق بسببيطة
واقفة أمام الدبابات وتهزم الببدبابات،ا إذا  هنالببك قببوة
ثالثة ليست مرئية هببي قببوة اللببه الببتي تقولببون عنهببا
قلت له: تؤمن أن محمدا  رسول الله؟ قببال: هببذه فببي
ي دراسبة هبذا البدين النفس منهبا شبيء،ا وأنبا جباد ف
عندما أرجع إلى فرنسا،ا سأدرس هببذا الببدين حببتى أرى
ما هو هذا الدين،ا قلت لببه: مببا رأيببك،ا ينتصببر الفغببان؟

م)- قبببال سينتصبببر5891م) أو (4891-الكلم سبببنة ( 
الفغان ولو بعد حين،ا لماذا؟ قال: هؤلء قوم يببدافعون
عن دين وعن عقيدة،ا والروس عن أي شيء يقبباتلون؟
دفاعا  عن جورباتشوف،ا دفاعا  عن الشيوعية،ا عببن أي
شيء يدافعون؟ قال لي: لقد أحببت هببذا الشببعب حبببا
جما  لبطولته،ا والناس يعشقون القوة،ا الناس يعجبببون
بببالقوي والمنتصببر،ا صببلح الببدين اليببوبي جبباء بعببض
الصليبيين حبا  له ولقوته وانضموا إليه،ا كانوا يقاتلون،ا
الصليبيين عشاق النصر عشاق القوة،ا صحفي فرنسببي
قال لي: أحبه،ا شعب كريم عزيز قوي،ا فأنا أحببته حبببا
جما ،ا وأنا ل أخببرج مببن أفغانسببتان الن إل لن إشببارة
لسلكية جاءتني أن أمي ماتت،ا سأتصل من بيشبباور إن
كببانت مبباتت سببأرجع إلببى الجبهببة وإن كببانت مريضببة
سأذهب لراها،ا ثم أعببود إلببى الجبهببة،ا صببحفي ياببباني
سمى نفسه عمر جبباء إلببى أحمببد شبباه مسببعود،ا حضببر

م)1891م) وسببنة (08991) أي سببنة (36و16معارك (
م) معببارك كببانت طاحنببة جببدا ،ا هببؤلء2891وسببنة (

عجيبببون،ا يقببذفون بأنفسببهم علببى المببوت ليأخببذوا
لقطات جيببدة مببن المعببارك،ا رجببع إلببى اليابببان،ا وبعببد
سنوات رجع إلى منطقة بنجشير والشببمال،ا سببأل هببل
مسعود حي ؟ قببالوا: حببي ،ا قببال: ل أصببدق،ا أيببن هببو؟
أدخلوه من هنا إلى هنا،ا المهم أخيببرا  قببابله مببن بعببد،ا
وإذا بببه يجهببش بالبكبباء خمببس دقببائق،ا هببؤلء قلببوبهم
كالصبببخر،ا تعرفبببون،ا قلبببوبهم كالصبببخر ل يبكبببون ول
يتأثرون،ا عندما رأى مسعود ببدأ يجهببش بالبكباء خمبس
دقائق ودموعه تنهمر من عينيه على وجهه،ا ل زلت حيا
بعد هذه المعارك الطاحنة؟ بعد هذه الحرب الضببروس؟



واحتضن مسعودا  يعانقه ويقبله ويشد عليه يشده إلببى
صدره،ا أناس يعشقون القوة،ا يحبون المنتصببر القببوي،ا
خاصة إذا كان على الحق،ا يا سلم تحبه الرض والسماء

وتلثم أقدامه الدنيا بأسرها وهؤلء الناس:
أقبببل   بلء  بالرزايبببا  فبببي  القنبببا      وأقبببدم بيبببن

الجحفلين  من  النبل
أعببز بنببي الببدنيا وليببث إذا  انبببرى     كأنببك  نصببل

والشدائد  للنصل
مقيببم مببع الهيجبباء فببي كببل  منببزل     كأنببك مببن كببل

الصوارم في أهلي
شبعب الجهباد،ا القتببال جبزء مببن حيباته ل يسببتطيع أن
يعيش بل قتال،ا الن يفكرون هم محزونون ماذا نصببنع
بعببد النصببر؟ كيببف نعيببش بل جهبباد وبل قتببال؟ كيببف
نعيش؟ ولذلك هم يقولون: اللهم انصرنا في كابببل ول
تمتنا إل في بيت المقدس،ا شاب بينكم كان في معركة
كابببل قبببل شببهر،ا اشببتدت القببذائف وانهمببر الرصبباص
عليهببم،ا ضببرع إلببى اللببه،ا اللهببم ارزقنببا الشببهادة فببي
سبيلك،ا وإذا بالفغاني يلكزه من جببانبه،ا قببال لببه: قببل
اللهم انصرنا في كابل ول تمتنا إل في بيت المقدس!!

الفغاني ذك ر العربي.
نتيجة جورباتشوف:

بعد سنتين جورباتشوف رجع إلببى صببوابه،ا قضببية جببد،ا
م) جمببع7891خسببائر مسببتمرة،ا فببي أوائببل عببام (

جورباتشبوف الجنبرالت البذين فبي أفغانسبتان وقبال
لهم: لقد قررت النسحاب من أفغانستان،ا قالوا له: إن
أخرجتنا من أفغانستان بهذه الطريقة المهينببة الذليلببة
لن نعود بيدك تلك العصا السحرية التي تهزها في وجه

حلف الطلسي.
إذا  ماذا تريدون؟ قالوا: أعطنا ثلثة أشهر حتى نصفي
المقاومة على الحدود،ا ونغلق الحببدود الباكسببتانية،ا ثببم
نخنق المقاومة الفغانيببة فببي الببداخل وننتصببر،ا قببال:
معكم ستة أشهر،ا ليست ثلثة أشهر ستة أشهر من هنا

م) معكببم إلببى خريببف (7891إلى بداية الخريف،ا ربيع (
م)،ا دخلببوا فببي معببارك،ا حببرب طاحنببة،ا معببارك7891

تصفية،ا هجموا على قندهار،ا على ننجرهار،ا على بكتيا،ا
كنت أحد شهود معركة بكتيا،ا صدقوا يا إخببوة لقببد كببان

) عربي في داخل بقعببة03هناك ألف أفغاني وحوالي (



سميناها (مأسببدة النصببار) ثلثببة فببرق،ا فرقببة جببارديز
وفرقة غزني وفرقة كابل،ا خمسة كتائب روسية،ا كتيبة
أو اثنتان (سبيت ناز) كتائب التدخل السريع،ا كببل واحببد
منهببم (جسببم البغببال وأعلم العصببافير) يحمببل فببوق
ظهره حقيبة،ا كل لوازمه سلحه،ا ذخيرته،ا مؤنه،ا لباسه،ا

) كيلببو غببرام،ا ويصببعد إلببى الجبببال06إلببى آخببره،ا (
يلتقطونهم لقطبباء وهببم صببغار،ا يأخببذونهم ويربببونهم
على العنف،ا على رؤية الدماء،ا يأخذونهم إلببى المجببازر
على رؤية الدماء باسببتمرار،ا محلت العنببف،ا يفلتببونهم
في الصحراء،ا يأكلون ما يأكلون إلى آخببره،ا الطببائرات،ا
الدبابات،ا راجمات الصورايخ،ا مدفعية الميدان،ا الهبباون،ا

) قاذفببة62كببل مببا عنببدهم اسببتعملوه،ا كببان معهببم (
) على الكهرببباء يضببغطون14للصواريخ،ا راجمة (بي أم 

) صاروخا  تنزل دفعببة واحببدة فببي14على الزر يطير (
المكان،ا والله كانت الجبال الشماء تميد تحت أقدامهم،ا

) يومببا ،ا أنببا فببي22واستمرت المعركببة بهببذا الشببكل (
داخل نفق مع الشيخ سببياف،ا وبببدأت الطببائرات تقببذف
بالغازات السامة على باب الغار،ا على باب النفق،ا قببال
لي سياف: أنظر الغازات السامة،ا ثم قال لي: يببا شببيخ
عبد الله،ا أساطيل برية وجوية وانظر ما هببو أسببطولنا،ا
أسطولنا أربع سيارات تيوتا (بيك أب) إن أرسلنا سيارة
للجرحببى ل نجببد سببيارة للشببهداء،ا وإن أرسببلنا سببيارة
للخبز ل نجد سيارة للذخائر،ا والله عزوجل بعد معركة (

) يوما  هزم الروس،ا وجبباء الباكسببتانيون مببذهولين22
في أنحاء أفغانستان،ا قالوا لنا: أقل الرقببام هببذه لقببد

) طببائرات9) دبابببة وآليببة،ا وأسببقطتم (221دمرتببم  (
) من الروس والشيوعيين ومستشببفيات0051وقتلتم (

) شهيدا75كابل لم تعد تتسع لجرحى،ا كل ذلك مقابل (
من المجاهدين،ا الحقيقة الببذين يسببمعون بالجهبباد مببن
بعيد أنا ل ألومهم إذا أسبباءوا الظببن،ا كببثير مببن النبباس
يقببرأ مجلببة أو يجلببس ينظببر فببي ورقببة ويحلببل تحليل
سياسببيا  ويقببول القضببية هببي قضببية حببرب النجببوم،ا

) الحببرب بيببن أمريكببا وبيببنKGB) و (CIAالحرب بيببن (
روسيا،ا ولكن كما قلت هم طيبون أحيانا  وقد يكونببون
أحيانببا  أخببرى دعبباة فببي سبببيل اللببه ينسببون القببوة
العظمى التي هي أثقل من السببماوات والرض،ا الببتي
تهببزم كببل قببوى الرض جميعببا ،ا قببوة رب العببالمين،ا



ينسون هذا وهم يحللببون،ا لببو أرادت أمريكببا أل تضببغط
على ضياء الحق أل يغلق الحدود،ا أل تفعل كذا،ا يا أخي:
هي أمريكا أقوى من رب العالمين؟ وإذا أراد الله إنقاذ
أمر سلب من ذوي العقول عقولهم،ا وهي أمريكا وغير
أمريكببا،ا الغببرب لببو كببان يعلببم أن الجهبباد الفغبباني
سينتهي إلى هذه النهاية ل يمكن أبدا  أن يقف متفرجا

) كيلببو مببتر يسببرح ويمببرح فيهببا0003لحدود مفتوحة (
المجاهدون كما يشبباءون،ا أمريكببا كببانت تظببن القضببية
استنزاف لقوة روسيا،ا تمريببغ لكرامتهببا وتلويببح بصببور
اليتببام والرامببل والمجروحيببن فببي المببم المتحببدة
وغيرها،ا حتى تلطخ روسيا وسمعتها وتفقببدها قيمتهببا
الدولية،ا أما هي ما كانت تظن أن الجهاد سينتهي إلببى
هزيمة روسيا وتقهقرها،ا إلببى أنهببا تخببرج تجببر ذيولهببا
تحدث أجيالها،ا وتقرر في المجلس السوفياتي العلببى
بعد خروجها لن نرسل الجيش الحمر إلى أي بقعة في

الرض،ا بعد أن تابوا توبة نصوحا  في أفغانستان.
وتنبه اليهود والمريكان:

الن جورباتشببوف يقببول: -يقببول وهببو منسببحب مببن
أفغانستان- إن أفغانستان جرحنا الدامي.

ميتران يقول: إن قضية أفغانستان سرطان يأكل جسد
التحاد السوفياتي يوما  بعد يوم.

شبباليزي يقببول: سببتكون أفغانسببتان مسببمار النعببش
للتحاد السوفياتي،ا بل أكثر من ذلك اليهود لمبا وجببدوا
أثر هذا الجهاد في المة المسلمة وأنببه بببدأ يهبز الكبرة
الرضية بأسببرها،ا رأسببا  أمريكبا فتحببوا فبي الجامعببات
المريكية في القسام الشرقية أكاديميات خاصة لبحث
تطورات القضية الفغانية،ا الن جامعات أمريكية يوميببا
تدرس أيببن قضببية أفغانسببتان؟ إلببى أيببن تتجببه؟ واحببد
اسببمه (شبباخترمان)  يهببودي أمريكببي سياسببي قببدم

للحكومة المريكية تقريرا  تحت عنوان:
)WHAT WE HAVE DONE ؟WE HAVE  AWAKEN THE

GAINTا ا لم ا العملق،ا أمريك د أيقظن ا؟ لق ) ماذا فعلن
وجببدت هببذه النتصببارات المتتاليببة أرسببلت نيكسببون
بنفسببه ليببرى أحقببا  مببا يقببال فببي أفغانسببتان؟ جبباء
نيسكون ودخل مخيم ناصر باغ فمد يده إلببى رجببل قببد
بلببغ مببن العمببر عتيببا،ا وإذا بالرجببل يقبببض يببده،ا قببدم
الجنرالت الباكسببتانيون وقببالوا: هببذا رئيببس الوليببات



المتحببدة المريكيببة السببابق نكسببون،ا قببال لهببم: أنببا
عارف،ا لكن هذا كافر وأنا ل أصافح كافرا ،ا واحببد ثبباني
قببال: -لحببد جانببباه واحببدودب ظهببره- تقببدم لنكسببون
وقال: لماذا أعطيتم فلسببطين لليهببود؟ أخببذه الببدوار،ا
أمة تطحنها المصائب طحنا  ولسان حال كل واحد منها

يقول: 
أبنت  الدهر  عندي  كل  بنت     فكيف وصلت أنت مببن

الزحام
جرحت  مجرحا   لم  يبببق  فيببه     مكببان  للسببيوف  أو

السهام
ل تظببن الشببعب الفغبباني وصببل إلببى هببذه النتائببج
ببساطة،ا واللببه أرسببلت زوجببتي تخطببب بنتببا  أفغانيببة
لشاب عربي،ا فقالت أختها الكبرى -تفهم عربية- قالت
لهببا: يببا أم محمببد أتظنيببن أنببه بعببد هببذه الرزايببا الببتي
تتوالى علببى رؤوسببنا بقببي فببي أنفسببنا حببظ لببدنيا أو
لشهوة؟ والله ما تزوجببت زوجببي هببذا إل مببن أجببل أن
يكببون معببي محببرم فببي الببذهاب واليبباب،ا وتزوجنببا
وشهران ما رأيت منه ول رأى مني،ا شعب يعيش البليا

لكنه مستمر ومصصم ويردد:
سأبقى  في  جبين  الدهر      وشما     ليس   ينفصل

أشرع    هامتي    للنار       للشواك           أنتعل
وأرقب   هبة     اليمان        يشدوها الشذى   الخضل

وكل   قذيفة    يشدوا         على   أنغامها     المل
رجع نكسون بعببد أن رأى شببعبا  بكببامله تحركببه صببيحة
الله أكبر،ا رجع إلببى أمريكبا وقببال لهببم: -عقببد مببؤتمرا
صحفيا  على التلفاز المريكي- واحد صحفي قببال لببه:

S،اITماذا عملتم للمشكلة الفلنية؟ قال: (  EASYمبباذا (
S،اITعملتببم للمشببكلة الفلنيببة؟ قببال: (  EASYا كببل،(
S،اITمشكلة يسأل عنها نيكسون يجيب: (  EASYأخيببرا (

WHATوقف الصحفي وسببأله: (  IS  THE  PROBLEM(؟
THEقال نكسون على التلفاز المريكببي: (  PROBLEM

IS  ISLAMيجب على أمريكا أن تتناسببى خلفاتهببا مببع (
روسيا وتوقف الزحف السلمي الذي بدأ يتقببدم،ا فببي
السواق المريكية بدأت كتب تببوزع لببن ينتهببي الجهبباد
الفغاني عند حدود نهر جيحون،ا سيقتحم نهببر جيحببون
ويحرك سبعين مليونا  مببن المسببلمين الببذين يرزحببون
تحببت حكببم السببتعمار السببوفياتي منببذ سبببعة عقببود،ا



وسببيقتحمون الببرون وجبببال اللببب وسببتعود الصببرب
والمجببر وتشيكوسببلوفاكيا ويوغسببلفيا وألبانيببا وغيببر
ذلك كلها تعود تدفع الجزية للفغان،ا كما دفعتها خمسة
قرون لل عمثمان،ا عندها أمريكا أدركت على أنه ل بببد
أن يوقف الجهاد،ا جاء الجنرالت لغورباتشببوف رافعيببن
أيببديهم،ا قببال: مبباذا؟ خلص تحببب أن تنسببحب نحببن ل
نسببتطيع أن نقهببر هببذه المقاومببة،ا لمبباذا؟ لن اللببه ل
يغلب،ا الله ل يهزم،ا قوته ل تذل،ا وهذا الببذي غبباب عببن
أذهان القوى الكبرى وعن أذهببان الببذين يببدورون فببي
فلك القوى الكبرى،ا،ا حتى غابت عببن أذهببان كببثير مببن
المسلمين الطيبين،ا الله أراد أن يثبببت للمببة المسببلمة
أني أنا القوي الجبار المتكبر،ا أن أي شعب مسلم مهما
كان ضعيفا  أميا  فقيرا  إذا جاهد ودافع عن دينه فالله
ينصره،ا مثل حببي  هببذا هببو الشببعب الفغبباني،ا والببذين
يقولون: إن التحاد السوفياتي انسحب بمعاهدة دولية،ا
نعببم هببل تعلمببون مببن الببذي رتببب المعاهببدة الدوليببة
(آرهمر) اليهودي المريكي صاحب لينيببن تبباجر القمببح
والزيت المريكي،ا أرادوا أن ينقذوا التحاد السببوفياتي
من أن يسقط تحت أقدام شعب صببغير مسببلم حببتى ل
تعدو ظاهرة أفغانستان ظاهرة فريدة تحتببذى،ا وأسببوة
مثلى يقتدي بها،ا رتب معاهدة جنيف وأجبر ضياء الحق،ا
قيل لضياء الحق: تعال ووقع مببؤامرة جنيببف،ا قببال: ل،ا
واجتمع المؤتمر السلمي في عمان بعد أن قببال لهببم
الغببرب هببذه مببؤامرة جنيببف ليسببت لفغانسببتان هببذه
ليقبباف حببرب الخليببج ولحببل قضببية فلسببطين ومببا
أفغانستان إل حلقة مبن حلقباته فأرسبلوا حاكمبا  مبن
حكببام الببدول العربيببة،ا ذهببب إلببى ضببياء الحببق وثلث
سبباعات وهببو يريببد أن يقنببع ضببياء الحببق أن يوقببع
المؤامرة هذه أو المعاهدة،ا قببال لببه ضببياء الحببق: أنببت
جئتني في آخر الزمان تقول لي وقببع معاهببدة جنيببف،ا
أنت تظن أن القتال في أفغانسببتان مثببل القتببال فببي
فلسطين؟ أو مثل القتال في لبنبان؟ كبل عشبرة أيبام
يضببعون لغمببا  لسببيارة،ا إنهببا حببرب عالميببة طاحنببة
والببروس مهزومببون ل محالببة،ا ليببس لهببم طريببق إل
الهببرب،ا هببذه الحصببائيات الببتي تنقلهببا لنببا القمببار
الصناعية المريكية وأجهزة التنصببت الباكسببتانية حببتى

م) إحصائياتنا تقول: سقط لروسيا ألفببان8891بداية (



وثمببانون طببائرة واسببتهلك لهببا مثببل هببذا العببدد،ا أي
خسببرت روسببيا مجموعببة طببائرات تسبباوي أربببع آلف
ومائببة وسببتين طببائرة تقريبببا  وهببو يسبباوي مجموعببة
الطائرات في المنطقة المحيطة لسببرائيل وإسببرائيل
معها،ا وفقدت روسيا سبعة عشر ألببف دبابببة ومدرعببة،ا
ودمر لها في شعاب أفغانسببتان واحببد وعشببرون ألببف
سيارة،ا وباعترافها أنببه قتببل لهببا -كمببا اعببترفت ولكببن
العداد أكثر- قتل لها وجرح خمسون ألببف وأسببر مائببة

) مليببون دولر تببدفعها روسببيا54ألف،ا بالضافة إلببى (
يوميا  لقواتها وللقوات الشيوعية الفغانية،ا فهببل بعببد
هذا أمام روسيا إل الهرب،ا قال له: ها.. ها.. ها.. قال:
إذا  والله أتصل بهم في عمان،ا الناس ل يعرفببون هبذه
الحقائق،ا ثم عاد الضغط على ضببياء الحببق،ا قببال ضببياء
الحق: نظرت حولي فلم أجببد صببديقا  ول عببدوا  يقببف
بجانبي ضد هذه المعاهدة الدولية،ا ووافببق ضببياء الحببق
أن يوقع هذه المعاهدة في الوقت الذي يكن في نفسه
أن ل ينفذ حرفا  منهببا وفرضببت أمريكببا جونيجببو عليببه
-رئيس وزرائه- من أجل تنفيببذ المعاهببدة،ا ووعببدته مببع
وزيببر الخارجيببة بميداليببة نوبببل للسببلم إذا هببو نفببذ
المعاهببدة،ا وعنببدما وجببد ضببياء الحببق واقفببا  كالجبببل
الشم دون تنفيذ بنود المعاهدة قال له: أنا سأقدم بببك
تقريرا  للمم المتحببدة ولروسببيا وأمريكببا أنببك ل تريببد
تنفيذ المعاهدة،ا فكر ضياء الحق،ا قببال لببي مستشبباره:
قال له ضياء الحق: يا بنببي أنببا لببن أسببتطيع أن أعيببش
ذليل  بقية عمري،ا فجاء بالحكومة المدنية وجمعها فببي
مجلببس الشببورى قببال لهببم: لقببد قببررت حببل هببذه
الحكومة،ا عودوا إلى بيوتكم سالمين آمنيببن،ا ثببم أعلببن
في نفس الجلسة التي حل فيها الحكومة المدنيببة أنببي
سببأنفذ الشببريعة ولببو كلفنببي ذلببك نفسببي وعرشببي
وأهلي،ا ثانيا : سأقف مببع الجهبباد الفغبباني حببتى أودع
آخر مجاهدا  فيهم معززا  منتصرا  مكرمببا  علببى بوابببة
خيبر وأصلي معهم الجمعة فببي المسببجد الكبببير (بببول

خشتي).
مقتل ضياء الحق:

اليوم الثاني مسببكه وزيببر داخليتببه وقببال لببه: يببا ضببياء
الحببق سببيقتلك المريكببان،ا قببال لببه: يببا ختببك -وزيببر
الداخلية أسلم ختك- إن الذي يتخذ قرار الموت والحياة



فببي السببماء وليببس فببي الرض،ا والرصاصببة المكتببوب
عليها ضياء الحق لن تخطئه أبدا .

قال لببي مستشبباره: قببال لببي ضببياء الحببق: لقببد وقببع
المريكان أوراق قتلي وإنما هي مسألة الزمن.

ولذا رحمه الله كان في نهايببة حيبباته حريصببا  علببى أن
يصطحب السفير المريكي حيثما حل وأينما سار حببتى
إذا قتلوه يقتل صبباحبهم معببه،ا حببتى فببي آخببر عشببرة
دقائق من حياته في مطار بهاولبور وهو يهم بالصببعود
إلى الطائرة استأذن السفير المريكي رافيل لينصببرف
بالعودة،ا قال: ل إطلع معنا نمببوت نحببن وإيبباك!! وبعببد
عشببرة دقببائق سببقطت الطببائرة،ا قتببل ضببياء الحببق
وأحكمببت الخطببة،ا الببروس حبباولوا مسببتميتين أن ل
يهزموا،ا لببم يكببن معهببم ورقببة إل أن يببدفعوا بببالجيش
الهندي أن يدخل باكستان فقامت هذه المببرأة الهالكببة
(أنديرا غاندي) وبدأت تستثير الشعب الهندي لسببتعادة
البنجاب الهندية إلى ملك الهند،ا ستة أيام اليوم السابع
قتلها حارسها من السيخ فارتدت المعركببة بيببن السببيخ
والهندوس ورجعت القوات مرة أخببرى،ا دفعببت روسببيا
الجيببش الهنببدي ليصببطف علببى حببدود لهببور ويهببدد
بدخول لهور والبنجبباب،ا والفغببان أصببدروا منشببورات
لببن نقببف مكتببوفي اليببدي إذا دخببل الجيببش الهنببدي
باكستان،ا والهنود يرجفون هلعا  من الفغان،ا يعني إذا
رأى منهببم الواحببد عمامببة الفغبباني هكببذا يرتجببف
وينقبض،ا لنهببم يعرفببون الفغببان سبببع مببرات وأحمببد
شبباه بابببا يكتسببحها مببن قنببدهار ويحتببل بلوشسببتان،ا
بيشبباور،ا روالبنببدي،ا لهببور،ا يقببف أمببام دلهببي ويحتببل
دلهي،ا فيعرفون الشعب الفغاني إذا طلعببت برأسببه ل
يقفون إل على أبببواب دلهببي،ا ثببم اللببه عزوجببل سبباق
صحفيا  غربيا  لعالم القنبلة الذريببة الباكسببتاني،ا قببال
لببه: هببل صببنعتم القنبلببة الذريببة؟ قببال: صببنعنا مئببات
القنابببل،ا وإذا بتصببريحات دخببول البنجبباب تنقلببب إلببى
تصريحات حسن الجوار ومعاهدات السلم،ا قالوا: ننظر
إلى الجهة الغربية،ا الهند ما نفعت،ا نحرك إيببران،ا بببدأوا
يتصلون بإيران وبدأت حسن الصببلت بيببن إيببران وهببم
يعقدون الجلسات،ا العراق ضرب صواريخ مكتوب عليهببا

)USSRمصنوعات التحاد السوفياتي،ا نزلببت علببى قببم (



ونزلببت علببى طهببران قببالوا: ل نريببد أنتببم ترسببلون
القذائف للعراق حتى تضربنا!!

الله عزوجل هو الذي يدافع عن الذين آمنوا...!!
(إن الله يدافع عن الذين آمنوا)

)83(الحج: 

)2حقائق القضية الفغاني (

كرامات المجاهدين:
كرامات المجاهدين كثيرة،ا يعني خروج الروائببح الطيبببة
من دمائهم كالعطر كالمسك الصفر بعد أسبوعين بعببد
ثلثة أسابيع النور يخببرج مببن قبببورهم،ا الببذين يكبببرون
من قبورهم هذ أمثلة كثيرة جدا  مببن العببرب أنفسببهم
من الشهداء العرب،ا والشهداء الفغان قصصهم أغببرب
من هذا،ا أحدثكم فقط قصة على الطريق،ا دكتور اسمه
ميا كل،ا كان من أبناء الحركة السببلمية الوائببل وكببان
قائدا  لولية بغلن،ا وكان قد تجرع الروس منببه هزائببم
شديدة وغصصا  كثيرة وخاضببوا معببه معببارك ينهزمببون
فيها،ا وذات يوم قتل دكتور ميا كل -عديل محمببد ياسببر
الذي كان وزيبرا  للبدعوة والرشباد فبي حكومبة أحمببد
شاه السابقة حكومة المجاهدين- يحببدثني محمببد نعيببم
كان قائدا  صغيرا  عند ميا كل وهو الن سببائق لمحمببد
ياسر قال عندما قتل ميا كل جبباء الشببيوعيين ليشببفوا
غليلهببم مببن الببدكتور مياكببل،ا فأقبببل زعيمهببم ليركببل
بقدمه رأس الدكتور مياكل فرفعها فشلت قببدمه قبببل
وصولها إلببى رأس مياكببل،ا جبباء الببروس ليربطببوا جثببة
مياكل بالسيارة ويطوفببوا بهببا فببي أنحبباء وليببة بغلن
ليثبتوا للشعب أننا قتلنا مياكل،ا اقببتربت مجموعببة مببن
الشيوعيين من جثة مياكل الشهيد فصاح بهم أعطوني
سببلحي،ا فهببرب الشببيوعيون،ا مببرة ثانيببة رجعببوا صبباح
بهبم،ا عنببدها ذهببب الشبيوعيون لكبببار السبن واشببتروا
كفنا  ثمينا  جميل  وقالوا لهم كفنوا به هذا الرجل،ا لن
تهزموا ما دام فيكم هؤلء ودفن مياكل وبقببي التكبببير
يخرج من قبره،ا لكن أخبواته بكينبه دمبا ،ا زعيبم قببيلته
وقائد وليته نظيف،ا شاب لم تعرف لببه صبببوة،ا فبكينببه
بحزن ممزوج بببآلم ودمبباء،ا قببام أخبوه مبن الليببل فبي
بيشاور،ا قال: اللهم إن كان أخي شهيدا  فأرني علمببة



على أنه شهيد. الساعة الثانية ليل  يسببقط شببيء مببن
ر ل نظيبر لهبا السقف،ا يضيء المصبباح وإذا بباقبة زه
فببي الرض ذات رائحببة جميلببة فببأيقظ أخببواته،ا قببال:
أنظرن والحمد لله هذه كرامة لخينا أنه شهيد،ا أيقظوا
محمد ياسبر حبتى يشبم الرائحبة ويبرى الباقبة،ا قبالوا:
الساعة الثانية ليل  أبقوها حتى الصباح،ا ووضببعت فببي
المصبحف لعزتهبا علبى قلبوبهم جميعبا  وفبي الصبباح

فتحوا المصحف لم يجدوا الباقة.
والقصص كثيرة والذي حببدث مببع إخواننببا العببرب،ا عبببد

) عاما  من منطقببة غامببد81الله الغامدي شاب عمره (
الظهران منطقة الباحة في السعودية جنوب الطببائف،ا

) عاما  تقريبا ،ا بقي التكبير يخرج مببن قبببره81عمره (
سنة ونصف.

) سبباعة مببن استشببهاده81سعد الرشود من نجد بعببد (
يأتي عالم أفغاني يقرأ القرآن فوق رأسه فبدأ ينتفض
خشوعا  عندما سممع القرآن،ا فدفن وصار النور يخببرج
من قبره وقبر عبد الوهاب صالح الببردي الغامببدي إلببى
السماء ثم يعود ليلتي الثنين والخميببس،ا ليلببة الصببيام
وارتفاع العمال إلى رب العالمين،ا وكثير مببن الشببباب
العرب،ا هذا العربي يخرج النببور مببن قبببره،ا أمببا الببدماء
الزكية بعد إسبوعين وثلث تنقل دمبباءهم علببى قطعببة
قماش يأتوننبا بهببا مبن كاببل جبباءوني بقطعبة قمبباش
عليها بعض قطرات من دم فوزي الجزائببري بعببد ثلثببة
أسابيع وهي تعبببق مسببكا  فببي النببوف،ا ونقلتهببا إلببى
أهلي ليشموها في البببيت ثببم أرسببلت إلببى أهلببه فببي
الجزائر،ا وصلتهم بعد شهر تقريبا  ليشموا عبببق مسببك
دم ابنهم وهكذا دواليك والقصص كثيرة في هذا الباب،ا
والذين يجادلون في هذا الباب أنا ل أجادلهم فببي هببذه
القصص الصغيرة إن كببذبوها أو صببدقوها فببذاك سببيان

عندي.
أمببام المعجببزة الكبببرى الببتي ل ينبباقش بهببا أحببد مببن
الكافرين أو المسلمين هزيمببة أكبببر جيببش فبي الرض
أما شعب أعزل مسلم فقيببر أظببن أن هببذه القضببية ل

يناقش فيها أحد،ا انهزم الروس وبدأ النسحاب.
الغرب،ا المريكا،ا الشرق وجببدوا الصببوليين هببم الببذين
يقببودون هببذه المعركببة،ا اختبببروهم فوجببدوهم أصببلب
مكسرا  وليسوا ليني المعصر،ا المريكان عرضوا عليهم



رجوع ظاهر شاه كحل،ا قالوا: نرحب بظاهر شبباه علببى
أن نقتله في المطار،ا دولة ائتلفية،ا فرنتسوف التقببى
مع رباني رئيس اتحاد المجاهببدين آنببذاك فببي الطببائف
قالوا نريد أن نلتقي بالنمسا،ا قببال: ل إل فببي أراضببي
إسلمية إما في السببعودية وإمببا فببي الباكسببتان،ا كببان
رباني قد وصل السعودية،ا اتصل به المين العام للمببم
المتحببدة،ا قببال: وافببق الببروس أن يلتقببوا بببك فببي
السببعودية،ا لكببن كيببف يببدخلون؟ ليببس هنالببك سببفارة
روسية استأذنوا لنا أن نببدخل،ا اسببتأذنوا مببن الحكومببة
السببعودية،ا قببالوا: أدخلببوا ل مببانع،ا جبباءوا،ا قببال: لببي
شروط،ا الشرط الول أن يدخل الوفببد الروسببي قبلنببا
حتى إذا دخلنا يقوم لنا،ا قالوا: طيببب نقبببل،ا يببا سببلم،ا
عزة السببلم!! صببدقوا يببا إخببوان رببباني جببالس علببى
كرسي في أمريكا،ا كان ذاهبا  رئيسا  للوفد في المببم
المتحدة جبباء (آرماكوسببت) وكيببل الخارجيببة المريكيببة
ليسلم عليه،ا وقف رباني ليسلم عليه وإذا بآرماكوسببت
يقول يا سيدي ل تقم أنت يقام لك ول تقوم،ا يا سببلم
وكيببل الخارجيببة المريكيببة بإصبببعه يببدير الرض كلهببا
يقول لواحد ليس معه ثمببن تببذكرة أظببن ثمببن تببذكرته

دين،ا يا سيدي ل تقم أنت يقام لك ول تقوم.
الحقيقة الضغوط،ا الرقام وهببول المفاجئببة والنتصببار
أجبر هؤلء الغربييببن أحيانببا  أن يتكلمببوا بحقببائق،ا هببذا
كارلوتشي وزير الدفاع المريكي قبل سنة عند ريجان،ا
اجتمع بوزراء الناتو،ا قببالوا لببه: يبببدوا أن غورباتشببوف
غير سياسته تجاه الغرب لنه قببرر أن يسببحب مليببوني
جندي من أوروبا الشرقية،ا قال: أتظنون ذلببك؟ قببالوا:
نعم،ا قال: لقد أجبر الجهبباد الفغبباني غورباتشببوف أن

يغير سياسته تجاه العالم كله.
الشرط الول: أن تدخلون قبلنا،ا الشببرط الثبباني: أن ل
يبحث شكل الحكم في المسببتقبل،ا الشببرط الثببالث: ل
تبحث أمور نجيب والحكومة الحالية،ا أخيببرا  فرنتسببوف
قال له: يا رباني نحن نريببد أن نحتفببظ ببقيببة مببن مبباء
وجوهنببا -كببأنه بقببي مبباء فببي وجهببه-!! نخببرج بورقببة
موقعة منكم أننا خرجنا بمعاهدة،ا وأننا ما خذلنا الحببزب

)82الشيوعي الحاكم،ا أدخلوا ثلثة وزراء معكم،ا أنتببم (
) وزراء3) وزارة من المجاهدين واختبباروا (52وزارة،ا (

من حكومة نجيب ممن يصلون،ا هم كلهببم يصببلون الن



الحمد لله!! نعببم ونجيببب يصببلي بببدون وضببوء،ا صببدقوا
أقاربه نقلوا لنا أنببه يصببلي بببدون وضببوء،ا ونجيببب الن
أسلم!! زعيم الحزب الشيوعي أسببلم،ا أخببرج مرسببوما
مببن تببرك الصببلة ثلثببة أيببام -مببا قببال يقتببل جهببرا
كالحديث- يفصل من وظيفته،ا هذا نجيببب والن هنالببك
مطوعون من الشيوعيين في شوارع كابل عندما يؤذن
الظهر يسوقون الناس بالعصا إلى المسجد،ا يا سلم!!.
حتى رجعت وأقلمي قوائل لي     المجد للسيف ليببس

المجد للقلم
قببببال لببببه: ثلث وزراء،ا قببببال: ول وزيببببر،ا إن حكببببم

الشيوعيين في السلم أن يقتلوا لنهم مرتدون!!
تبلغببون الشببيوعيين فببي العببالم العربببي أن حكمهببم
القتبببل،ا مرتبببدون،ا الن الحبببزب الشبببيوعي الفغببباني
وسيأتي إن شاء الله يصببفى الحسبباب مببع الشببيوعيين

المرتدين في العالم العربي.
فالمهم قال لهم: إن حكم الشيوعي القتببل لنببه مرتببد
ليببس أمببامه إل طريقببان إمببا أن يسببلم ويستسببلم
للمجاهدين وإما أن تأخذوه معكم وأنتم منسببحبون مببن
داخل أفغانستان،ا استمات الروس حببتى يأخببذوا ورقببة
يوقببع عليهببا المجاهببدون أنهببم خرجببوا بمعاهببدة فلببم
يسببتطيعوا أن يأخببذوا ورقببة واحببدة،ا بعببض النبباس
يظلمون الجهاد الفغاني فيقارنونه بفيتنببام ويقولببون
الشعب الفيتنامي انتصر على أمريكا،ا واللببه إنببه لظلببم
عظيم للجهاد الفغبباني أن يوضببع بجببانبه قتببال شببعب
فيتنام،ا أول : القتال في فيتنام تبنتببه روسببيا والصببين
والحببزاب الشببيوعية فببي العببالم،ا كببانت تصببب عليببه
المساعدات صبا ،ا ثانيا : المريكان أعداء كانوا ينقلببون
السلح مببن وراء البحببار علببى بعببد آلف الميببال بينمببا

)  ليببس أمامهببا إل أن تخببترق،اT72) و (T62الببدبابات (
جسر حيرتببان وتتجببه إلببى كابببل،ا الببدبابات والطببائرات
كببانت تصببنع وتببدخل فببي داخببل أفغانسببتان،ا كببانت
القبذائف تصبنع وتجبرب فبي داخبل أفغانسببتان،ا بينمببا
أمريكا تنقل من وراء البحار،ا ثالثا : وهو الهم،ا الشعب
المريكي هو الذي ضغط على رئيس أمريكا وأجبببره أن
ينسحب من فيتنام لنه شعب حي من خلل مؤسسببات
برلمانية أو كونجرس وغيرها،ا أما الشببعب فببي التحبباد
السببوفياتي فهببو يقببول أنببج سببعد فقببد هلببك سببعيد،ا



معجزة القببرون عنببدما وجببدوا أن المجاهببدين الفغببان
رافضين لظبباهر شبباه،ا رافضببين للدولببة الئتلفيببة مببع
الشيوعيين ولو ثلث وزراء،ا رافضين للدولببة الحياديببة،ا

) سببنة،ا آرماكوسببت يقببول07هذا يونس خالص عمره (
لهببم اقبلببوا بالدولببة الحياديببة ليسببت مببن المجاهببدين
وليست من الشيوعيين،ا قال بأي دين وبأي عقببل أنببت
تخاطبنا،ا والله لو التقت السماء على الرض لببن نقبببل
بدولة حياديببة،ا إن الببذين قببدموا الببدماء والشببهداء هببم
الببذين يحكمببون البلد،ا أمببا هببؤلء الببذين عاشببوا فببي
الغرب ولم يريقوا قطرة دم واحدة ولم ينزفببوا قطببرة
عرق واحببدة عبببر بضببعة عشببر قرنببا  والشببعب يسببحق
سحقا ،ا أي حق لهم أن يدخلوا أفغانستان؟! ممن تربى
عندكم في الكواليس في أوروبببا وأمريكببا،ا ولببذا أجمببع
العالم على محاولة منع وصول الجهاد الفغاني للحكببم
وأجمعببوا علببى تصببفية القببادة الببذين يقببودون هببذه

المسيرة.
تشويه وتآمر:

بدأت الصحف الغربية تشوه هذا الجهبباد وتحببرق قببادته
وتندد بأفذاذه وتشببكك بقممببه،ا بببدأت تركببز أن الجهبباد
فببي أفغانسببتان قببد انتهببى لن الببروس قببد خرجببوا
والحرب القائمة الن أهلية وذلك من أجل قضببايا ثلث:
تشويه الجهاد الفغاني،ا حرق قادته،ا التنديد بقممه من

أجل قضايا ثلث:
القضبببية الولبببى: إعبببادة تحجيبببم القضبببية الفغانيبببة
وإعادتها قومية محلية بعد أن أفلتت من أيديهم وهببزت
الكرة الرضية وأصبببحت قضببية إسببلمية عالميببة،ا هببذه

واحدة.
الشيء الثاني: حتى ل تبقى هذه القمببم وهببذا الجهبباد
رموزا  ينتهببج نهجهببا  وتترسببم خطاهببا وتحتببل حببديث
السامر في السر في الليببل،ا وتكببون جببزء كبببيرا  مببن
حداء الركبان،ا صاروا يقولون: هببؤلء حكمتيببار،ا رببباني،ا
سياف،ا خالص،ا هببؤلء الن متقبباتلون علببى الكراسببي،ا
الصراع بينهم صراع مطامع وأهواء شخصية،ا كبل واحبد
يريد أن يقفز إلى الحكم،ا هذه ثانية،ا حتى يطمببس هببذا
التراث الذي يصلح مادة لتربية الجيال المسلمة عشببرة

قرون قادمة.



 الشببيء الثببالث: حببتى يقطعببوا الصببلة بيببن قلببوب
المسلمين وبيببن هببذا الجهبباد وتكببف أيببدي المحسببنين
وتبتلببع هببذه القضببية بببالمؤامرات الدوليببة والنببدوات
العالمية،ا أنببت أيهببا التبباجر الكويببتي لمبباذا تببدفع مالببك
لفغانسببتان؟ أنببت تريببد تببدفعه لحكمتيببار وحكمتيببار
يشتري بببه ذخيببرة يقتببل جماعببة رببباني،ا إذا  أنببت آثببم
بمساعدتك للفغان،ا لنببك تسبباهم فببي زيببادة شببللت
الدماء التي تتصبب حول كابببل وحببول جلل أببباد وفببي
داخل أفغانستان وركزت عدسات العلم العالمية على
جلل أبببباد لتثببببت ضبببعف المجاهبببدين وأن قضبببية
أفغانستان ل يمكببن أن تحببل،ا لنهببا صببراع بيببن أفغببان
وأفغان والكل صلب المراس شديد الشكيمة،ا فل بد أن
يعقد مؤتمر دولي ليحل النزاع بينهم وينهببي المشببكلة

في المنطقة ويوقف سيول الدماء.
نحن ذكرنا من قبل أن هذا الجهاد ليس ضد الروس،ا لم
يبتببدأ ضببد الببروس،ا ابتببدأ بيببن مسببلمين أفغببان شببباب
الحركببة السببلمية والعلمبباء وبيببن شببيوعيين مرتببدين

) ألببف002كفار من الفغببان واسببتمر سببنتين وقتببل (
إنسببان قبببل أن يببدخل روسببي واحببد أرض أفغانسببتان
وعاد المر كما بدأ أول مرة واستدار هذا الجهبباد كيببوم
بببدأ فببي أيببام تراقببي،ا قتببال بيببن مجاهببدين أفغببان
مسبببلمين يريبببدون تركيبببز رايبببة التوحيبببد فبببوق ذرى
الهندوكوش وبيبن مرتبدين شبيوعيين يرأسببهم نجيببب،ا
وليببت شببعري لببو أن صببحفنا العربيببة إن لببم تنتصببر
للمظلومين أن تقف موقف المتفرج،ا وليت شببعري لببو
أن صحفنا العربية وقفت بجببانب الفغببان المظلببومين

)  وغيرهبباT62) و (T55الذين يسحقون تحببت الببدبابات (
ليتهببا وقفببت معهببم كمببا وقفببت مببع الفيتنبباميين
الشبببيوعيين أيبببام حربهبببم مبببع المريكييبببن،ا هبببل
الفيتنبباميون يسببتحقون منببا عطفببا  ورحمببة وشببفقة

وتعاطفا  أكثر من شعب مسلم.
فتلك  ربوعهم     بالدا      فق     الموار     تغتسل

وتلك جماجم    الطفال       تسحق  وهي     تبتهل
وأعراض النساء    بها        يعيث   الملحد    الثمل

فما     ذل      الباء          وما احتفى بهم    فشل
ورأس   الشعب  مرتفع         وموج   البذل    متصل



والله ل أدري أين قلببوب الصببحفيين فببي بلدنببا،ا يعنببي
ليست قلوبببا  مسببلمة،ا ليسببت قلوبببا  إنسببانية،ا النبباس
عادة بطبيعتهم يقفون مع المظلوم،ا أي ظلم أكثر مببن

) ألف أرملة في أفغانستان،ا أكثر من003ترك حوالي (
) ألف معوق ومشوه فببي أفغانسببتان وفببي أرض002(

) مليون مهاجر من أفغانسببتان،ا (21المهجر،ا أكثر من (
) ملييببن مببن أفغانسببتان إلببى7) خارج أفغانستان و(5

أضغالها وجبالها،ا أي ظلم أعظم مببن أن يمببوت النبباس
في الثلوج؟ كم من المجاهدين قد اكتشفت جثثهم بعد

) أشهر تحت ركام الثلببوج بعببد أن ذابببت الثلببوج مببن6(
فوق ذرى الجبال؟ كم من الرجل قطعت فببي الثلببوج؟
هذه الن كابل في قبضة المجاهدين هكذا يحيطون بها
إحاطة السوار بالمعصببم،ا شببريان حياتهببا الببذي يصببلها
بروسيا مقطوع منذ أواسط أغسبطس حببتى الن،ا منببذ

) آليببة0001شببهرين،ا الن روسببيا مسببتميتة،ا أدخلببت (
تريبببد أن توصبببل القمبببح إلبببى كاببببل وأمامهبببا قبببادة
المجاهدين يحيطونها منذ أن دخلت حيرتان،ا الن كابببل
محاطة بأحزمة أمنية ثلثة،ا حطم الحببزام الول وحطببم
الحببزام الثبباني،ا الن بعببده مببن جهببة شببكردرة واحببد
ونصف كيلو متر عن كابل،ا من بغمان كل يوم يضببربون
كابل،ا المراكز العسكرية والحكومية تحت رحمة قببذائف
المجاهدين،ا ومع ذلك كابل مقطوعة بريا  عببن قنببدهار
وعن غزني وعن هرات وعن بغلن وعن جاريكار وعببن
لوكر وعن جرديز وعن خوسببت،ا مقطوعببة تمامببا  عببن
الدنيا ومع ذلك يريد العلم العالمي أن يثبت أن الرجل
المريض نجيببب وحكمببه ل زال علببى قيببد الحيبباة،ا وأنببه
قوي والضعف من المجاهدين،ا وتسلط العدسببات حببول
جلل أباد وقد نسوا أن ينقلوا أن المجاهدين قد فتحببوا
حول جلل أباد مساحة أكثر من ثلث مساحة فلسببطين
في مدة شهرين من هذا العببام،ا وقببد نسببوا أن ينقلببوا

)51) طببائرة منببذ (512للعببالم أن المجاهببدين دمببروا (
فبببراير -خببروج الببروس نهائيببا - حببتى أول ديسببمبر

) ناقلببة و5912) دبابة و (062) طائرة و (512حطموا (
) ألفببا ،ا52) مدفعا  وفقدت القوات الحكوميببة (5841(

هذا ل ينقلونه،ا يقولون أنظروا المجاهببدون فشببلوا أن
يفتحوا جلل أباد فهم ضعاف،ا لكن أنببا أقببول لمببر مببا
أراده الله تأخر فتببح كابببل،ا وإل فببالمراقبون الغربيببون



والمراقبون منا،ا أنا كنت أقول ما أظببن أن نصببلي عيببد
الضببحى إل فببي كابببل،ا السببفير المريكببي والسببفير
ى البريطباني قبال: ل يمكبن لهبذا الحكببم أن يعيبش إل
أكتوبر القادم،ا يعني هذا الشهر الذي نعيش فيه،ا المببر
ما أراده الله عزوجل،ا عوامل كثيرة منها أن الدنيا كلها
قبضت يدها،ا المحسببنون والمسببلمون قبضببوا أيببديهم،ا
العلم شوه صببورتهم،ا باكسببتان أوقفببت مسبباعداتها،ا
الببدول المحيطببة ضببغطت علببى المجاهببدين،ا ويببردد

المجاهدون قول أبي الطيب:
رماني  الدهر  بببالرزاء  حببتى       فببؤادي فببي  غشبباء

من  نبالي
فصرت  إذا  أصابتني  سهام       تكسرت النصال علببى

النصال
فهان   وما   أبالي   بالرزايا       لني ما  انتفعت  بببأن

أبالبي
كببل الببدنيا الن واقفببة ضببد المجاهببدين حببتى النبباس
الطيبين تأتي تقول لهم تبرع،ا الن القادة حول كابببل،ا
جاء شفرنادزي اسببتقبله شببير علببم بالصببواريخ القائببد
في بغمان -ثلثة أيام نببازل فببي إنتركونتننتببال- أصببابه
الضرب إصابة مباشرة،ا أول يوم أرسل له نجيب يا شير
علببم -شببير علببم هببذا بببدوي- يببا أيهببا المجاهببد القائببد
المحترم شير علم أرجو أن توقف الضربات حتى يرجببع
الوفد،ا بيببض وجهنببا مببع النبباس،ا ثبباني يببوم أرسببل لببه
رسالة،ا ثالث يوم أرسل له رسالة إخواننا العرب جبباءوا
بالرسببالة وبينكببم شبباب كببان مببن بيببن الببذين يتلقببون

الرسائل من نجيب إلى شير علم،ا رد عليه شير علم:
(قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن
يعودوا فقد مضت سنة الولين قاتلوهم حببتى ل تكببون
فتنة ويكون الدين كلببه للببه فببإن انتهببوا فببإن اللببه بمببا
يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن اللببه مببولكم نعببم

المولى ونعم النصير)
)04-83(النفال: 

يببا نجيببب ليببس أمامببك إل الفرصببة الخيببرة أن تسببلم
نفسك للمجاهدين وترجع للسببلم أو تهبرب مبن كاببل
وإل فنحن قببادمون لببذبحك،ا هببذا الرجببل قبببل أن آتببي
رأيته في بيشاور ماذا يا شير علم؟ قال لي واللببه لقببد
انتهى الطحين من عنببدنا،ا زودونببا بببالطحين لببن نغببادر



جبهاتنا أبدا ،ا أليس عارا  عظيما  وإثما  كبيرا  على أمة
صنع الفذاذ تاريخها ثم هي ل تقدم لهم أدنى مقومات

الحياة والعيش.
يا أيها الخوة: أريد أن أقول لكببم وأبشبركم بببإذن اللببه
أن الجهبباد فببي حالببة طيبببة والكفببة راجحببة لصببالح
المجاهدين لكببن مبباذا يريببدون منببا،ا يريببدون منببا علببى

القل الكلمة الطيبة والصادقة.....
ل خيل عندك تهديها ول مال      فليسعد النطق إن لببم

يسعد الحال
حقيقة مضخمة:

يا إخواننا ويببا أبنبباء ديننببا ل تزيببدوا علينببا البلء بببترداد
أقببوال أعببداءنا،ا تحققببوا ممببا تقببوله وكببالت النببباء
الغربية ويضربون مثال  للمذابح والحرب الهلية،ا تكتببب
صببحفنا العربيببة مذبحببة تخببار وأنببا كنببت فببي داخببل
أفغانستان عندما حصلت هذه الحادثة،ا كنت مع حكمتيار
في جاريكار مركز بببروان جالسببين مببع قببادة حكمتيببار
نرتب للقاء مع مسعود القائد الكبر لرباني حتى ينسق
بينهببم فببي احتلل بكببرام،ا وفببي سببد طريببق سببالنج
حيرتان ونحببن تحببت الشببجرة،ا قببال لببي حكمتيببار لقببد
أذاعت ال (بي بي سي) -أعببوذ بببالله- الحيببة الرقطبباء،ا
أذاعت عن حببدوث كميببن مببن سببيد جمببال أحببد قادتنببا

) قائدا  في قبضة83لقادة مسعود،ا وقالت الذاعة أن (
سيد جمببال أو قتلهببم ول نببدري مبباذا حصببل؟ حكمتيببار
مباشرة رأيته اسود وجهه وتغير،ا وليببس بالرجببل الببذي
كنت أعهد،ا كتب رسالة استنكار لمكتبه في بيشاور من
خلل اللسببلكي ليوزعوهببا علببى الصببحفيين وعلببى
وكالت النباء ضد هذا الحادث،ا قلت له أنببا ذاهببب إلببى
مسببعود لرى مببا هببو الحببدث،ا وذهبببت إلببى مسببعود
مباشرة وكان في فرخار،ا ذهبت إلىه وجلست معه أياما
،ا وخلصة الحادث أن من قام بالحادث رجل شبه أحمببق
اسببمه سببيد ميببرزا أخببو سببيد جمببال الكبببر،ا والقائببد

) غببدرا  وغيلببة لمسببعود،ا مسببعود5العسكري له،ا قتل (
حاصر منطقة سيد جمال وأرسل رسائل أنبا ل أريبد أن
أقاتلببك،ا أريببد أن ألقببي القبببض علببى القاتببل،ا تفببرق
الناس وبقي سببيد جمببال وسببيد ميببرزا وكببل آغببا أحببد
قادتهم واثنان آخران،ا واختبئوا في داخل البيت،ا أحبباط
بهببم رجببالت مسببعود،ا قببال سببيد جمببال أنببا ل أسببلم



نفسببي إل لمسببعود،ا ومسببعود كببان فببي ورسببج قببرب
فرخار،ا جبباء مسببعود مببن ورسببج واسببتلم سببيد جمببال
والخمسببة وقببدمهم للمحكمببة الببتي شببكلتها حكومببة
المجاهببدين،ا وكنببت أحببد أعضبباء هببذه المحكمببة،ا هببذه

خلصة الحادث.
ماذا قالت الصحف الغربية،ا قالت الصحف الغربية قتببل

) قائدا  لمسعود ولرببباني بببترتيب بيببد حكمتيببار أو83(
بيد سيد جمال بأمر من حكمتيار،ا ثانيا : قتببل مسببعود (

) من جماعة سيد جمال،ا هرب سيد جمببال واختبببأ،ا003
ألقت الدولة الشيوعية قبضتها عليه وسببلمته لمسببعود
لنه عميل للدولة الشيوعية (والله يشهد إن المنافقين

لكاذبون).
أنظببروا كيببف فخمببت وضببخمت،ا ثلثببة أشببهر والعلم
الغربي يعزف على هذا اللحن لحن فرخار الذي يعكببس
مآسي الحرب الهليببة الببتي قلنببا لكببم عنهببا منببذ سببتة

أشهر ونيف.
أين المسلمون؟!!

يا أيها الخوة،ا المجاهدون بحاجة إلى غذاء،ا بحاجة إلببى
كساء،ا بحاجة إلى غطبباء وقببد نببزل الثلببج،ا بحاجببة إلببى
جاكيتات وأحذية،ا بحاجة إلببى أطببباء متخصصببين،ا واللببه
سائلكم،ا كببثير مببن المجاهببدين الببذين نشببرت أرجلهببم
وأيببديهم بمناشبير الخشببب لنبه ليببس عنببدهم ممبرض
واحد،ا جاء لنا إخواننا مببن فاريبباب مببن الشببمال يصببور
المجاهدين الذين نشرت أرجلهم بمناشير الخشببب بعببد
الصابة خوفا  من الغرغرين،ا إني لستحي كثيرا  عندما
أرى البنت الفرنسية التي عاشببت وراء الكببواليس فببي
أوروبا وباريس وغيرها تأتي وتقتحم جبال الهندوكوش
وتبقى سببنة،ا بنببت فرنسببية اسببمها (لببورانس) طببافت
أفغاستان مسحتها بقعة بقعببة صببحيا  وقببدمت تقببارير

)001للحكومة المريكية وقالت أفغانستان تحتاج إلى (
مليببون لتغطيتهببا صببحيا ،ا عنببدما اقتنعببت الحكومببة

) مليببون دولر001المريكيببة بهببذا التقريببر قببدمت (
لنشبباء مستشببفيات فببي داخببل أفغانسببتان،ا ولكببن
المجاهدين رفضوا أن يستلموها،ا وحاول رئيببس البعثببة
المريكية مع قادة الجهبباد فرفضببوا،ا قببال: نببدخل لكببم
مستشبفيات داخببل أفغانسببتان رفضببوا،ا قببالوا: أعطنبا
المبلببغ نحببن نعملهببا،ا ذهببب إلببى مببدير الهلل الحمببر



السعودي،ا قال ننفذ مشبباريعنا مببن خللكببم،ا قببال: لببن
نتعببباون معكبببم،ا شببباب طيبببب مبببدير الهلل الحمبببر
السعودي كان اسمه وائل جليدان،ا نرجو الله أن يبببارك
فيه،ا قال جاءوا لبعض السفارات العربيببة حببتى تضببغط
على بعض القادة في بيشاور أن يقنعوا القادة الفغان
أن يقبلوا فما استطاعت أن تقنعهم،ا وأخيرا  صاح هببذا
رئيس اللجنة قال من يعذرني في هؤلء المجانين قادة

) مليون دولر أخرجناها من الخزينة001أفغانستان؟! (
المريكيببة بشبق النفببس مبن فببم السبد سبترجع بعبد

شهرين لننا لم نستعملها،ا إلى الخزينة المريكية!!.
هم يقولون أين إخواننا المسلمون؟ أين هببم؟ يريببدون
الطباء خاصة جراحي العظام والجراحين بشببكل عببام،ا
يريدون الداعية الناضج الببذي يفهببم كيببف يوصببل إلببى
قلوب الناس،ا يريدون معلببم الشببريعة واللغببة العربيببة،ا
يريببدون ذوي الخبببرة العسببكرية مببن المتقاعببدين مببن
الجيببوش العربيببة،ا يببأتون يفيببدون يومببا  مببن اليببام

) عامببا  لببم52) عامببا  أو (03بعلببومهم الببتي مكثببوا (
يفيدوا،ا لم يستعملوها يوما  واحدا  في معركببة،ا يببأتون
يطبقون معلوماتهم في أفغانستان ونعطيهببم رواتببب،ا
يريدون الصحفي المسلم،ا ليس في داخببل أفغانسببتان
صحفي مسلم،ا يريببدون المصببور التلفببازي،ا ليببس فببي
داخببل أفغانسببتان مصببور مختببص بالتلفبباز،ا يريببدون
مراسببلي وكببالت النببباء،ا ليببس هنالببك مراسببل واحببد
لوكالت النباء،ا يريدون مخرجيببن فنييببن،ا يريببدون مببن
المسببلمين كببذلك أمببوالهم،ا أن تحسببب كببل عائلببة أن
الجهاد الفغاني فرد واحد من أفراد العائلة،ا يحسب لببه
كمببا يحسببب لدنببى فببرد فببي العائلببة،ا وليصببرف علببى

الجهاد الفغاني كما يصرف على ابنته الصغيرة.
يا أيها الخوة: إن في القلب حسرة ومرارة والتقصببير
كبير منا ومن الناس ومببن المسببلمين أجمعيببن،ا وأنتببم
تعلمون على أن شيخ السلم ابن تيمية قد سئل: قوم
جياع إن أطعموا تضرر الجهاد وإن أعطى الجهبباد مببات
الجياع؟ قال: أعطوا الجهاد وليمت الجيبباع،ا حببتى قببال
ابن تيمية: والجهاد بالمال فرض عين على النساء فببي
أمببوالهن وعلببى الطفببال دون الحنببث فببي أمببوالهم،ا
وعلببى كببل مسببلم،ا وكمببا قببال مالببك وغيببره: حببق
المسببلمين أن يفتببدوا أسببراهم ولببو اسببتنفذت جميببع



أموالهم،ا وإني أقول أخيرا : إن الغببرب يببدرك خطببورة
هذا الجهاد وأهميته وأبعاده ومراميه،ا يدركون أكثر مببن
المسلمين،ا قال لي مسعود: كنت ذات مرة في بنجشير
وإذا برجل وزوجته أجنبيين ينزلن علي ،ا الوصول إلببى

) جبال،ا7بنجشير يحتاج أن يمشي النسان وأن يقطع (
جبال نورستان معلقة بيببن السببماء والرض،ا اسببوعين
كاملين،ا صدقوا أن الحيوانات فببي رؤوس هببذه الجبببال
تنتحببر،ا البغببل لشببدة التعببب يقببف علببى رأس الجبببل
فيلقي بنفسه فببي الببوادي وينتهببي،ا يقببول لببي بعببض
الشببباب العببرب مببا تمنينببا المببوت إل فببي ذرى جبببال

نورستان لشدة التعب.
فيقول لي هذا الرجل مع زوجته كبيرين نوعا  مببا فببي
السن نزل علي ،ا قلت له من أنت؟ قببال أنببا (أوليفببي)
أنا عالم السياسة والجتماع الفرنسي،ا ماذا تريد؟ قببال
أريد أن أسئلك كيف انتصرت في بشغور؟ كيف فتحببت

) ساعات ثم غادرني4بشغور؟ قال شرحت له العملية (
راجعا  إلى فرنسا،ا شهر كامل وهو معلق بيببن السببماء
والرض حتى يعرف كيف فتح بشغور،ا وقال كلمة قبببل
أن يغببادر قببال لببه هببذا منعطببف جديببد فببي جهببادكم
وستنتصرون في المستقبل،ا قال هذه الكلمببة دفعتنببي
كببثيرا ،ا نحببن فببي ناحيببة مببن نببواحي العببالم فببي واد
ي الجتمباع والسياسبة منعبزل يبأتي عبالم فرنسبي ف
شببهر كامببل يمشببي مببن أجببل أن يجلببس معببي أربببع

ساعات ويرجع.
قال لي ذات مرة: كنت جالسا  دخل علي  شاب غربببي
وبدأ يسئل عن كل شيء ويسجل،ا قال: مسكته،ا قلببت:

) أو من تتبع؟ اسببتخبارات غربيببة؟CIAأنت أي شيء؟ (
قال له أنا ابن وزير الدفاع السويسري،ا أرسلني والدي
لدرس تجربتكم في مقاومببة الببروس،ا لن بلدنببا مثببل
بلدكببم حببتى إذا تعرضببت بلدنببا لغببزو كيببف نسببتعمل

التجربة التي استعملتموها.
قببال: واللببه تمنيببت أن يببأتي عسببكري واحببد مببن بلد
المسلمين يسألني ماذا تفعل؟ قلت له: خبباتمين العلببم

الحمد لله،ا عندنا خاتمين العلم!!. 
أمانة في أعناقكم:

فيببا أيهببا الخببوة: هببذا الجهبباد أمانببة فببي أعنبباقكم،ا
والمجاهببدون الفغببان كمببا قلببت لكببم قلببوبهم معلقببة



بالمسجد القصببى،ا وهببم يقولببون اللهببم ل تمتنببا فببي
أرض كابل،ا بل حررها على يدنا ول تمتنببا إل فببي بيببت

المقدس.
) سببنة آخببذه إلببى09يعنببي والببدي عمببره حببوالي (

المعسكرات،ا كلما التقى بقائببد مببن الفغببان حكمتيببار،ا
رباني،ا سياف خالص،ا جلل الدين حقاني،ا يقول له مببد
يدك فيمد يده،ا يقول له: عاهببدني أن تقاتببل معنببا فببي
القصى بعد أفغانستان،ا فيقول له: أعاهببدك أن أقاتببل
معكم في فلسطين بعد أفغانستان،ا وكلما التقببى بهببم
يقول لهم العهد الذي بينببي وبينكببم،ا قببالوا نحببن علببى
ر العهد ماضون،ا حكمتيار قبل فبترة قبال لبي: ببم تفك
بعد الجهاد الفغاني؟ بعد انتصببارنا؟ قلببت لببه: مهمببتي
وأملي الكبير أن أوصلكم إلى كابل منتصرين ثببم نعببود
إلى بلدنا،ا لعل الله يفتح علينا ثغرا  نجاهد فيها،ا قببال:
ل،ا تبقى معنا سنتين حتى نقيم أركان الحكم السلمي
ثم أذهب وإياك إلى فلسطين نقاتل في فلسطين،ا ثببم
قال مازحا  بعدها،ا قببال لببي أنببت فاتببح مكتببب خببدمات
المجاهدين لخدمة الجهاد الفغاني وأنا الن أمير،ا فأنت
فببي فلسببطين تكببون أميببر وأنببا أفتببح مكتببب خببدمات

الجهاد الفلسطيني.
يا أيها الخوة: قضية السلم الولببى فلسببطين،ا ولكببن
طبخة أفغانستان لم يبق عليها إل القليل،ا فل تهملوها
حببتى تحببترق،ا انتظروهببا وارعوهببا حببتى تنضببج هببذه
الطبخببة وحببتى ينتصببر هببذا الجهبباد فتأكلونهببا شببهية

لذيذة...
(ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو

العزيز الرحيم)
)5-4(الروم: 

ولعل المسلمون يرون دارا  للسلم لهم تؤي الضعفاء
وتحمي حقوق المستضعفين وتتبنى مصالح المسببلمين
وتنطق باسم المجاهدين وترفببع فببوق ذراهببا رايببة رب

العالمين...
أفل يأتي  يوم   نحيى      فيه    حياة    إسلمية

يهتف كل الكون  يغني      ل   شرقية  ول  غربية
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

هنالببك بعببض المؤسسببات السببلمية الببتي تعمببل فببي
الساحة،ا منها لجنة الدعوة السلمية وقد قامت بجهببود



مشكورة،ا خاصببة فببي عببالم الطببب والميببدان الصببحي،ا
والحقيقة يعنببي أشببهد أنهببا قببد وقفببت أمببام الزحببف
الصببليبي بيببن المهبباجرين الفغببان وبيببن المجاهببدين،ا

) مؤسسة صببليبية07وأصبحت تباري وتراهن وتجاري (
في الميدان الصببحي،ا ولهببا بعببض الوراق المقتطعببات
فببي آخببر كببل شببهر مببن الرواتببب فلببو تكرمتببم أن
تساعدوها،ا فهم إن شاء الله كما أشهد وكما رأيت مببن
الشبباب،ا هبم أمنباء وثقبات وهببم إن شباء اللبه شبباب
(فتيببة آمنببوا بربهببم وزدنبباهم هببدى) والسببلم عليكببم

ورحمة الله وبركاته.

)1أحداث سوريا (

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونسببتغفره ونعببوذ بببالله
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنببا مببن يهببده اللببه
فل مضل له ومن يضلل فل هادي له،ا ونشهد أن ل إلببه
إل الله وحده ل شريك لببه وأن محمببدا  عبببده ورسببوله
بلغ الرسببالة وأدى المانببة ونصببح المببة فصببلوات اللببه
وسلمه عليك يا سيدي يا رسول الله وعلببى مببن تبعببك

بإحسان إلى يوم الدين وبعد:
تآمر على مر  التاريخ:

فلقد ارتضى الله لنا هذا الدين،ا وأرسل لنا سيدنا سببيد
المرسلين محمد ص،ا وجعل لهذا الدين معببالم وشببرائع
وأقام له حاميا  وهو الجهاد فببي سبببيل اللببه عزوجببل،ا
والجهاد هو الحصببن الحصببين الببذي يحمببي هببذا الببدين
ويببأرز إليببه السببلم كلمببا ادلهببم الظلم،ا وذلببك لنشببر
دعببوة اللببه فببي الرض ولكفببال النفبباذ والجديببة لهببذا
الببدين،ا حببتى ل يبقببى هببذا الببدين كلمببات فببي بطببون
الكتب حتى يكفل له أن يترجم إلى واقع عملببي،ا كفببل
الله له جدية التنفيذ بأن أقام له حارسببا  وحاميببا  وهببو
الجهبباد فببي سبببيل اللببه،ا والرمببز الببذي يتجمببع حببوله
المسبببلمون البببذين يتحركبببون لحمايبببة هبببذا البببدين،ا
ويسببيحون فببي الرض لنشببر دعببوته حبباملين الكتبباب
بأيمانهم والسيوف بشمائلهم هو المام والخليفة ولببذا
فلقببد تكببالبت القببوى منببذ أن ظهببرت القببوة الفعليببة
للسلم في المدينببة حببتى يجتثببوا وجببود السببلم مببن
جذوره وبقيت القوى تتكالب على هببذا الببدين وبخاصببة



على شخصية الخليفببة حببتى أسببقطت الخليفببة الخيببر
السلطان عبد الحميد رحمه الله،ا نعم جاء بعد السلطان
عبد الحميد خلفاء ثلثة أو أربعببة لكنهببم كلهببم ضببعاف،ا

م) ونحببن9091الوجود الفعلببي للخلفببة انتهببى سببنة (
نعلم من موقف السلطان عبببد الحميببد رحمببه اللببه مببا
جعل القوى العالمية كلها تتكالب عليببه،ا اليهببود سببنة (

م) أقببام هرتببزل مببؤتمرا  صببهيونيا  عالميببا  -ول7981
فرق بين صببهيوني ويهببودي ويهببودي وصببهيوني- فببي
ببببال فبببي سويسبببرا،ا وانبثقبببت عبببن هبببذا المبببؤتمر
بروتوكولت صهيون،ا وبعدها وقببف هرتبزل فببي داخببل
المؤتمر يقول أيها البزملء: ل تسبتغربوا إن قلبت لكبم
أن الدولة اليهودية قد قامت ولكن ل بد لها من مدة قد
تستغرق عشر سنوات وبالتأكيد ل تزيببز علببى خمسببين

م)7981سنة،ا وبالفعل مضى خمسون سنة مببن عببام (
م) حيببث قببامت دولببة إسببرائيل،ا هببذه7491إلى عببام (

مقررات نظرية أرادوا لها أن تتحببول إلببى واقببع وكببان
أمامهم عقبات،ا كببان اليهببود قببد أسببقطوا الكاثوليكيببة
في أوروبا منذ أن نجحوا في إقامببة الثببورة الفرنسببية

م)،ا وبقيت أمامهم الرثذوكسية الروسببية،ا9871سنة (
وبقيت أمامهم الدولة العثمانية الببتي تحكببم فلسببطين
بالسببلم،ا وخطببط اليهببود لسببقاط الدولببة العثمانيببة
ولقامة الثورة البلشفية في روسيا،ا وعندما سرقت أو

م) أن تأخببذ الوثببائق مببن4091استطاعت روسيا سنة (
المقر اليهودي العببالمي فببي ألمانيببا بطريقببة أرسببلت
رجال الصاعقة وأشعلت النيران ودخلت بسرعة وأخذت
الوثائق وترجمببت هببذه الوثببائق،ا وقببال ليلببص السببتاذ
الروسببي بعببد ترجمتهببا: ستسببقط الدولببة العثمانيببة
وستسببقط المبراطوريببة الروسببية القيصببرية،ا بببدأوا
بمحاولببة إغببراء السببلطان عبببد الحميببد،ا فببدخل عليببه

م) وعببرض عليببه عروضببا  ولكببن1091هرتببزل سببنة (
السلطان عبببد الحميببد ذهببل لهببذا التجببرؤ عليببه وقببال
للحاجب أما كنت تعلم ماذا يريد هذا الخنزير منببي؟ ثببم
صاح في وجه هرتزل أخرج من وجهي يا سببافل وكببان
معه ليفي موشي حاخببام القسببطنطينية وفببي سببنة (

م) لم ييأس هرتزل ودخل مع المحامي اليهببودي2091
الماسببوني الببذي كببان يببدير المحافببل الماسببونية فببي
داخل تركيا،ا والذي كان يدير كببذلك الجمعيببات القوميببة



فببي تركيببا،ا جمعيببة تركيببا الفتبباة وجمعيببة التحبباد
والترقي،ا دخل مع هرتزل وعرضوا على السلطان عبببد
الحميد عروضا  طائلة عرضوا علببى جيبببه الخبباص مائببة
وخمسين مليون جنيه ذهب إنجليزي وعرضببوا عليببه أن
يسبببدوا كبببثيرا  مبببن ديبببون المبراطوريبببة أو الدولبببة
العثمانيببة وأن يبنببوا أسببطول  للدولببة العثمانيببة وأن
يقيمببوا للدولببة العثمانيببة جامعببة فببي القببدس،ا وأن
يببدافعوا عببن سياسببة عبببد الحميببد فببي أوروبببا وفببي
أمريكا،ا إغراءات مذهلة،ا أمببوال طائلببة مائببة وخمسببون
مليون دينار ذهب وفي ذلك الببوقت كببان دينببار الببذهب
تشتري به بلدة وإذا بالسببلطان عبببد الحميببد يجيببب: إن
فلسببطين الببتي تريببدون أن تهبباجروا إليهببا قببد أخببذها
المسلمون بالدم ولن تؤخذ منهم مرة أخببرى إل بالببدم،ا
إن إعمال المبضع في بدني -يعنببي السببكين- فيقتطببع
عضو من أعضبائي خيبر مبن أن تقتطبع فلسبطين مبن
أرض المسلمين،ا لقد خدمت المة المسلمة مدة ثلثيببن
سنة ولن ألطخ تاريخ آبائي وأجدادي بهذا العار البببدي،ا
ثم نظر أخيرا  إلى هرتزل وقال وفر نقودك يا هرتببزل
عندما يذهب عبد الحميد ستأخذون فلسببطين بالمجببان،ا
وبالفعببل عنببدما ذهببب السببلطان عبببد الحميببد أخببذوا

م) اغتيبباله4091فلسببطين بالمجببان،ا حبباولوا سببنة (
فجببروا مركبتببه قببرب المقصببورة الببتي يصببلي فيهببا
السلطان عبد الحميد الجمعة ولكن الله عزوجببل نجبباه،ا
ثم بقيت المؤامرات القومية من خلل جمعيات التحبباد
والترقي وتركيا الفتاة أنور باشا وجاويد باشا وطلعببت
باشا،ا كلهم صنائع فببي يببد اليهوديببة العالميببة تحركهببم
من أجل إسقاط السلطان عبببد الحميببد وكببانت القلم
في الشرق وفببي الغببرب كبباليوم سبببحان اللببه،ا اليببوم
عندما يبرز مسلم فببي الرض تنبببري القلم المببأجورة
وكل القلم في المنطقة مأجورة وكل الصحف عميلببة
كلها تدار من الخارج ومعظم الببذين فيهببا يهببود،ا يهببود
في داخليتهم يهود في عقولهم ولكن أسببماءهم أحمببد
ومحمببد وعلببي وعمببر،ا أنظببروا مبباذا تتكلببم أمريكببا
فيببرددون كالببغبباوات،ا رأيتببم الببغبباء الببذي زار منكببم
حديقة الحيوانات يقول للببغاء إزيك؟ تقول لببك إزيببك؟
وهكذا،ا هكذا هؤلء إذا قالت أمريكا كيف حالببك؟ يقببول
كيببف حالببك؟ لنهببم ل يببرددون إل مببا تببردد أمريكببا



وبريطانيبببا لنهبببم صبببنائعهم ترببببوا علبببى أيبببديهم
ودهاقينهم في كليات الصحافة عندهم أو في المحافل
الماسونية التي أقاموها هناك أو أوصببوا بإقامتهببا هنببا
وربوا هذه الفئران وهذه الفاعي التي تأكل القيم في
المنطقببة ووظيفتهببا أن تسببم كببل الخلق السببلمية
الموجودة فوق الساحة،ا كانوا يقولون عن عبببد الحميببد

كما قال أمير الشعراء:  
عبد الحميد حساب مثلك في يد الملك الغيببور    سببد ت

الثلثين الطوال وليس  بالعمر  القصير
كببم سبببحوا لببك فببي الببرواح وألهببوك لببدى البكببور

ورأيتهم لك سجدا  كسجود موسى في الحضور
واستطاعت الماسونية العالمية واليهودية العالمية سنة

م) أن ترغم السلطان عبببد الحميببد علببى إخببراج8091(
م) فببي شببهر نيسببان فببي ليلببة9091الدستور وسببنة (

ظلماء أقصي السلطان عبد الحميد عببن منصببة الحكببم،ا
وهببذه الليلببة أسببجل فيهببا قضببيتين كبببيرتين،ا القضببية
الولى سقوط السلم الفعلي مببن الوجببود والشببهود،ا
والقضية الثانية سقوط فلسطين في يببد اليهببود،ا لقببد
سقطت فلسطين فببي يببد اليهببود فببي نيسببان سببنة (

م) فعل  الليلة التي سببقط فيهببا السببلطان عبببد9091
الحميد ذهبت فلسطين وذهب فيها السلم.

وجاء الذئب الغبر:
وجبباءت بعببده سببنوات عجبباف ودخلببت تركيببا الحببرب
العالميببة،ا وولببوا صببنيعة مببن صببنائع الماسببونية قيببادة
الجيببش الببتركي فببي البلد الشببامية حيببث سببلم البلد
الشامية للنجليز بدون أن يرجع إلى القيادة في تركيببا
وهو مصطفى كمال أتاتورك وأعيببد إلببى تركيببا ليكببون
صنيعة عالمية وبطل  من البطال يردد له أحمد شوقي

أمير الشعراء يقول له:
يا خالد الترك جدد خالد العرب

ودخل معركة صقاريا مع اليونان ووقفت دول الحلفبباء
بريطانيا وفرنسا وأمريكا على مقربة منببه تنظببر حببتى
يأخببذ المقاطعببة مببن اليونببان ليكببون أنشببودة الحببداء
وليكببون بطل  يحتببذى وليكببون صببنيعة مببن الصببنائع
الكبرى التي يوكل إليها مهمة إسقاط الخلفببة فعليببا ،ا
ووكببل وسببلم مصببطفى كمببال أتبباتورك قيببادة تركيببا
وبقببي يحببارب السببلم حربببا  ل هببوادة فيهببا سببافرة



م) حببتى فطببس كببافرا  سببنة (4291ظبباهرة منببذ (
م) في هذه السنوات العشر،ا هو توفي في أربببع4391

وثلثين أو ثمانية وثلثين،ا هذه السببنوات العشببر كببانت
مهمة حزبه محاربببة السببلم والقيببم السببلمية حيثمببا
وجدت وكانت الوامر تعطى لرجال المن في الشوارع
أن يمزقوا حجاب النساء ويمزقببوا الثيبباب الطويلببة ول
يسمح لية فتاة أن تدخل دائرة من الدوائر الحكومية أو
مطارا  حكوميا  أو غير ذلك إل سببافرة الببرأس حاسببرة
الساقين،ا وفي الستينات حتى قبببل بضببعة عشببر عامببا
حصلت مشكلة في تركيا اسمها مشكلة المنديل،ا دخلت
فتاة في كليببة الشببريعة فببي اسببطنبول لبسببة منببديل
على رأسها واجتمببع مجلببس الجامعببة ولببم يسببتطع أن
يحببل قضببية المنببديل،ا ثببم رفعببت القضببية إلببى وزيببر
الداخلية ولم يستطع أن يبت فيها فرفعها إلى مجلببس
الوزراء الذي اجتمع ليقول أن لبس المنديل في داخببل
كليببة الشببريعة فببي الجامعببة أمببر منبباقض للدسببتور
ريعة ومصادم له،ا فإمبا أن تخبرج الفتباة مبن كليبة الش

وإما أن تخلع منديلها.
أوروبا بعد أن دخلت هذه المعركة سافرة ضببد السببلم
كسبت مكاسب ولكنها ندمت أن خاضت المعركة الولى
واضحة،ا كان الولى أن تدخل في المعركة تحت لفتات
إسلمية تذبح السببلم وتبيببد المسببلمين حببتى ل يتنبببه
المسلمون إلى المعركبة،ا ولبذلك مصبطفى كمبال كمبا
نشرت التايمز اللندنية فببي العببام الماضببي وثيقببة أنببه
وهو على فببراش المببوت نببادى مسببتر لببورين السببفير
البريطاني فبي تركيبا وعبرض عليبه أن يسبلمه رئاسبة
الجمهوريببة فببي تركيببا لن الدسببتور ينببص علببى أنببه
بإمكان رئيس الجمهورية أن يوصي برئاسة الجمهوريببة
لي واحد،ا فبريطانيا خشيت أن تكتشف القضية وحببتى
يبقببى الخببط التبباتوركي الببذي رسببمته بريطانيببا،ا لن
الحاكم الفعلي هو السفير البريطاني حتى يبقى الخط
التاتوركي هذا أنشودة يحتذى،ا وتردد فيما بعببد وحببتى
ل تكتشف الحيلة وحتى ل يفتضح الخط،ا قالت للببورين
أنه ل يمكن أن يكببون هببذا معقببول  أو مقبببول ،ا ومببات
وإن شاء الله إلى جهنم وبئببس المصببير،ا وجبباء حكمببت
إننو وواصل الخط حزب الشببعب البذي كببونه مصبطفى
أتاتورك واصل حربه ضد السببلم انتقلببت الحببرب إلببى



تركيببا هببي الرائببد،ا فصبباروا يعلموننببا فببي التاريببخ أن
مصطفى أتاتورك هو بطل تركيا وصانع تركيا الحديثة.

أتاتورك المثل العلى للطواغيت:
كببل النقلبببات العسببكرية فببي العببالم العربببي جبباءت
تقول أن مثلنا العلى هو مصطفى كمال أتاتورك،ا جاء
هذا الكلم على لسان عبببد الناصببر وعلببى لسببان أنببور
السادات وعلى لسان القذافي وعلى لسببان كببثير مببن
أرباب النقلبات العسكرية يقولون أن مثلنا العلى هو
مصطفى كمال أتاتورك لكن يجب أن يكون الخببط فببي
الشببرق،ا تكببون المعركببة فببي الشببرق ليسببت واضببحة
كتركيا،ا وبعد الحرب العالمية الثانية وقد خرجت أمريكببا
أغنببى دول العببالم،ا لن معظببم دول العببالم تحطمببت
اقتصبباديا  بببدأت تحبباول أن تحببل محببل بريطانيببا فببي
المنطقة وصارت تبحث عببن مصببطفى كمببال أتبباتورك
جديد للمنطقة وكانت التجربة الولببى فببي آذار سببنة (

م) اختببارت شخصببية فببي سببوريا،ا وهببو إنقلب9491
حسني الزعيم وأقام (سبببيدن مببد) السببفير المريكببي
فببي سببوريا انقلبببا  لحسببني الزعيببم وسببلمه سببوريا
وكانت هذه أول محاولة في منطقة الشببرق،ا والعجيببب
أن النسان اليوم وبعد أن نشببرت الوثببائق يكتشببف أن
حسني الزعيم بعد شهرين من مجيئه إلى الحكم يجمببع

م) مجلس الوزراء ليقببول9491في شهر خمسة سنة (
لهببم أن أمريكببا وأوروبببا تضببغط علببي للجتمبباع بببابن
جوريون،ا لماذا؟ من أجل الحل السببلمي مببع إسببرائيل،ا
عجيببب!! وفببي ذلببك الببوقت الببذي لببم تكببن أذن فببي
المنطقة تطيببق سببماع هببذا الخبببر ليببدلي بببه لمجلببس
الوزراء،ا ووجدت أوروبا وأمريكا أن حسني الزعيم ليس
الجواد الرابح الذي كببانت تبحببث عنببه،ا لنببه كببان أهببوج
وغير ذلك،ا فبدأت تبحث عن إنسان يقود المنطقة غيببر
حسني الزعيم،ا فتشببت فببي المنطقببة ثببم يقببول مببايز
كوبلن نظرنا فوجدنا بعض الضببباط الحببرار فببي مصببر

م) كببانت2591م) في بداية (2591نحن الن في سنة (
دوائبببر المراقببببة العالميبببة كلهبببا تقبببول إن السبببلم
سيسببتلم المنطقببة،ا كببانت الحركببة السببلمية خاضببت
معركة فلسطين وأعادت إلى الذهببان شخصببيات خالببد
ومصعب وعمير وحمزة وعمار،ا وبدأ العببالم يقبف أمببام



نماذج ليست روايات في الكتب،ا وإنما هي مجسمة في
عالم الواقع.

قضيتان محسومتان عالميا :
هم يريدون قضيتين في المنطقة،ا أوروبا اتفقت علببى
قضببيتين فببي المنطقببة كلهببا،ا القضببية الولببى: أن ل
تقوم للسلم قائمة،ا ل يجوز أن تقوم خلفببة إسببلمية
حقببا  فببي المنطقببة. والقضببية الثانيببة: ضببمان وبقبباء
سلمة إسرائيل،ا هاتان النقطتان اتفق عليهما عالميا ،ا
إسرائيل يجب أن تبقى،ا والسلم ل يجوز أن يمثل مرة
أخرى بعد سقوط الخلفة بشخصية قويببة يقببود النبباس
مببرة أخببرى باسببم السببلم والمسببلمين،ا ورتببب لهببذا
ترتيببب رهيببب،ا الجيببوش جعلوهببا جيببوش اسببتقبال
واستعراض وحراسات لشخصية واحببد،ا أفسببدوا العلم
ووظيفتببه أن يفتتببح باسببم الطبباغوت ويختتببم باسببم
الطبباغوت،ا ومببا بينهمببا تسبببيح وتحميببد بببذكره وحمببد،ا
أفسدوا الجيل،ا شجعوا المناهج التي أقصي فيهببا ديببن
الله نهائيا ،ا حجز الجيل عن خالقه،ا خططوا للجامعببات،ا
أخرجوا الجيال التي كما يقول (جب) أن المدارس هي
أهم وسيلة لنشبباء الجيببل الببذي سببيحل محببل الجيببش
الغربي،ا الطبقة المتفرنجة وبجانبهببا العلم،ا الوسببيلة
الثانية والعلم والمدارس إذا بقيتا سائرتين على هببذا
الخط كما يقول (جب) سيخرج الشرق علمانيببا  ل ديببن
له،ا كل المور حسببب حسببابه،ا لكببن شببيئا  كببان القببدر
يخبئه لهببم مببا كببانوا حسبببوا حسببابه،ا هببو بببروز حركببة
إسلمية عطلت عليهم كثيرا  من مخططاتهم إذا  ل بببد
أن يخطببط مببن جديببد حببتى يفسببد علببى هببذه الحركببة
السببلمية الناميببة هببدفها ويحببال بينهببا وبيببن أملهببا
المنتظر،ا وهو إعادة دين الله مببرة أخببرى إلببى الحيبباة،ا
فجيببء بحسببني الزعيببم،ا نحببن الن فببي آذار سببنة (

م) فببي9491م) قبلها بشببهر فببي شببباط سببنة (9491
م) يقتبل زعيببم الحركبة السببلمية9491شبباط سببنة (

) شببباط سببنة (21الستاذ حسن البنا رحمه الله فببي (
)21م) يقتل البنا في أكبر شوارع القاهرة فببي (9491

شباط،ا بعد ذلك بإثني عشر يوما  توقع معاهببدة رودس
مببع اليهببود،ا لنببه ل يمكببن أبببدا  أن توقببع المعاهببدة
والحركة السلمية خارج السببوار ونقببل أبنبباء الحركببة
السلمية من فلسطين ليودعببوا فببي داخببل السببجون،ا



فببي الببدبابات نقلببوا الببذين حمببوا الجيببش المصببري
وأنقذوا أربعة آلف من الموت المحقببق فببي الفالوجببة
ومن بينهم عبد الناصر،ا كانت عقوبتهم أن ينقلببوا مببن
أرض فلسببطين إلببى داخببل معتقلت الطببور،ا وبعببد أن
مرت القضية الفلسطينية أو وقعت الدول العربية على

م) ومضببى سببنة أو سببنة9491بيببع فلسببطين سببنة (
ونصف،ا أخرجت الحركة السلمية من السببجن ودخلببت
مرة ثانية في صراع مع بريطانيا التي تجثم علببى أرض
مصر،ا كانت المعركة في فلسببطين بعيببدة عببن فبباروق
ولكببن المعركببة الن انتقلببت فببي داخببل أرضببه،ا وهنببا
الطامة الكبرى ولذلك بدأ التفكير لنهاء وجببود الحركببة
السببلمية الببتي ستصببفي وجببود الظببالمين لتقيببم
السلم في الرض (برترلندلويس) صاحب كتاب الغرب
والشرق الوسط،ا هو أسببتاذ الدراسببات الشببرقية فببي

)[يوجد نقص في الشريط المسجل].1جامعة لندن(
الدوائر العالمية هم متفقون على أنه ل يجوز أن يعببود
السببلم مببرة أخببرى،ا إذا  مبباذا نفعببل؟ كببانت أمريكببا

م) تحل محل بريطانيا فببي5591مقررة على أنه سنة (
م)5591مصببر،ا لكببن قببالت إن صبببرنا حببتى سببنة (

سيستلم المسلمون الحكم،ا إذا  لنسبق واتصلت بحفنببة
مببن الضببباط وعمببل حريببق فببي القبباهرة وأظلمببت
القاهرة ستة أشهر،ا من شهر واحد إلى شهر سبعة مببا

م) وفرضببت الحكببام2591أضيئت الكهرباء فيها سنة (
العرفية ومنع التجول في الليل وفي أثناء الستة أشهر
ما كان يسببمح إل لضببباط المببن والجيببش أن يتنقلببوا،ا
وفي هببذه الفببترة حيكببت مببؤامرة الثببورة الببتي أصبببح
اسمها فيما بعد (ثورة يوليو) ثورة الضباط الحرار ومببا

إلى ذلك،ا أخذ على الثورة شروط:
الشرط الول: أن تضرب الحركة السلمية إذا نجحت.

الشرط الثاني: أل تمس سلمة إسببرائيل لن إسببرائيل
دولة تدعمها الدول العالمية.

الشرط الثالث: أن يمسح الزهر من الوجببود،ا أو يحببول
إلى معهد يباد السلم من خللببه،ا أو ننشببئ مببن خللببه
إسببلما  متطببورا  متقببدما  -إسببلم أمريكبباني- يعنببي
إسببلم أمريكبباني ترضببى عنببه أمريكببا،ا إسببلم يحببارب
الشيوعية واللحاد،ا ولكن ل تقول لمريكا أيهببا الظببالم
قف مكانك،ا ول يقول لها ل تمتصي دمبباء الشببعوب ول



يقول لبريطانيا كفاك مبن ظلبم وفسباد،ا ل... السببلم
الذي يحارب الشيوعية بحارب اللحاد هذا الببذي نريببده،ا
وقببام النقلب وخببدع المسببلمون،ا خببدع المسببلمون
واشترك المسلمون أو الحركة السلمية اشتركت فببي
النقلب،ا ويكتببب فبباروق فببي مببذكراته: إن الخببوان
المسلمون هم الببذين قلبببوا عرشببي،ا ولببم يكببن رجببال
الثورة إل ألعوبة بأيديهم،ا ولقد أرادوا ضربي في عرض
البحر لول أني أمببرت ربببان السببفينة فغيببروا إتجاههببا.
وكببان الضببابط الببذي سببفره هببو أحببد أبنبباء الحركببة
السلمية،ا وهو عبببد المنعببم عبببد الببرؤوف،ا أخببذه مببن
قصر المنتزه وسفره من السكندرية،ا ثم كما قال اللببه
عزوجل (كالذي استهوته الشياطين في الرض حيببران
له أصحاب يدعونه إلى الهدى) يأتون للحركة السببلمية
يقولون لها: نحن معك وآخر الليل يردون الخبببار كلهببا
إلى السفير المريكي (جيفرسن كافري) وفببي سببنة (

م) جاء مشروع جونسببون -مشببروع سببد الفببراغ-4591
وقدم تقريرا  كيف تحببل القضببية الفلسببطينية،ا توزيببع
مياه الردن،ا إقامة منطقة يقيببم فيهببا الفلسببطينيون،ا
إقامببة حبباجز بيببن العببرب واليهببود،ا يمكببث فيببه رجببال
الهدنة يعني تقريبا  كالطبيخ الذي يطبخ الن في الحل
السلمي وغيره،ا آخر جملة في تقرير جونسون لكنه لن
يتم سلم في المنطقة ما دامت الحركة السلمية فببي
مصر،ا هذه الحركة التي تعد فبي داخببل مصبر وخارجهبا
مليونا  من البشر،ا لن يقر قببرار ولببن يكببون سببلم مببا
ي آذار أو فبي دامت موجودة فوق الرض،ا هبذا قبدم ف

م)،ا وبببدأت محاولببة4591نيسان،ا يعني في ربيع سنة (
الضرب في نفس الشببهر،ا ثببم أفببرج عنهببم ثببم عملببت
مسرحية منشية البكري،ا أطلق واحد من المخببابرات أو
واحد من العملء على الزعيم الخالد أبو خالد نرجو الله
أن يحاسبه بما يستحقه -نرجببو اللببه أن يحاسبببه بعببدله
ول يحاسبه برحمته،ا نرجو الله أن يعطيه جزاءه- ضربت
الحركة السببلمية وأعببدم قادتهببا بسببرعة ووضببع آلف

الشباب في داخل السجون.

العبد الخاسر:
يقول لي أحد الطلبة فببي الجامعببة الردنيببة: يببا أسببتاذ
نحن في الحقيقة نحب محاضراتك لكن مالك على عبببد



الناصر؟ ما في محاضببرة إل وتتكلببم علببى عبببد الناصببر
فسكت،ا وعندما جئت إلى المدرج للمحاضرة قلت لهم:
قال لي أحد الطلببة كبذا وكببذا،ا وأنبا يببا أيهببا الخبوة ل
أستطيع أن ل أبغض هذا الرجل،ا تعرفون لمبباذا؟ قلببت:
أنببا لببو حبباولت ذلببك ل أسببتطيع!! هببذا الرجببل حببرم
المنطقة من حكم السلم،ا تضخم اليهود بعببد أن غبباب
السلم بالنظر البشري القريببب،ا لببو أتبباح اللببه بقببدره
-طبعا  هببو قببدر مببن اللببه قبببل كببل شببيء- لببو قببامت
الخلفة فببي مصببر لزيببل اليهببود نهائيببا  ولمببا ضبباعت
الجيال ولكببان التصببنيع فببي المنطقببة،ا ولنغيببر مركببز
العالم مببن الغببرب إلببى الشببرق،ا ولنتشببرت السببعادة،ا
ليس في المنطقة وحدها بل إلى العالم جميعببا ،ا رجببل
واحد من أجل كرسببيه حببرم البشببرية مببن أن تسببتظل
وتستفي تحت ظلل السببلم،ا وتسببعد بمنهبباجه،ا كيببف
يستطيع قلبي أن يكن له ذرة واحدة من عببدم بغببض أو
عدم محبة،ا أنا ل أستطيع ذلك ولو حبباولت،ا لنببي أنظبر
بنظرة قريبة هذا الرجل هو الذي ضببيع السببلم -بقببدر
من الله طبعا - القببدر يجببري مببن خلل البشببر،ا القببدر
يجري من خلل الشخاص،ا فهذا جببرى مببن خلل يببديه،ا
وضاع الشرق على يببديه والنبباس كلهببم يصببفقون مببن
المحيط الهادر إلبى الخليبج الثببائر لبيبك عبببد الناصبر!!
وضاع الشرق،ا ضاعت المنطقببة،ا ضبباعت يببوم أن ضبباع
ر مبن يبد المسبلمين،ا اعت مص مركز الثقل،ا يوم أن ض

م) لتقبوم دولبة9491ضربت الحركبة السبلمية سببنة (
م)5591إسببرائيل،ا وضببربت الحركببة السببلمية سببنة (

لتتقدم إسرائيل وتستولي إلى قناة السببويس،ا وأعببدم
م) لتتقببدم إسببرائيل6691سيد قطب وأصببحابه سببنة (

م) ويعدم مصببطفى شببكري وصببالح سببرية7691سنة (
وغيرهببم،ا وتهبدد الن الجماعببات السببلمية فبي مصبر
استعدادا  لتمرير صفقة السلم فببي المنطقببة،ا ولببذلك
حيثما يببراد بيببع أو خيانببة أو ضببياع لهببذه المببة تضببرب
ر سبنة ( الحركة السلمية،ا أنتقل خطوة ثانيبة لبلبد آخ

م) اسببتفاقت سببوريا علببى أنغببام الخلص مببن3691
النفصال والرجعية إلى التحرريين والتقدميين وما إلى
ذلك،ا في قاعدة لليهوديببة العالميببة فببي العببالم تقببول
-هي كلمة لميرابوا الذي اشترك في الثورة الفرنسية-:
سنشنق آخر ملك بأمعبباء آخببر قسببيس،ا يعنببي سببننهي



الملكيات والديان من الرض،ا لماذا؟ ليس لن الملببوك
طيبين ومحترمين وما إلى ذلك... وأنهم غير فاسببدين،ا
لكببن الملكيببات ل تسببتطيع أن تببدير عمليببة الفسبباد
بسبببرعة،ا بالسبببرعة الهائلبببة البببتي تريبببدها اليهوديبببة
العالمية،ا ل تستطيع ذلك،ا لن هنالببك أعببراف ودسبباتير
وأنظمة وقوانين،ا ثببم غالبببا  الملببك يقببول إن مببت أنببا
يأتي ابني وإن مات ابني يأتي أخي،ا سيحاول أن يبقى
لببه بعببض الصببلت الطيبببة بالنبباس،ا أمببا الجمهوريببات
النظمة العسكرية يأتون بواحد من تحت القببدام،ا كمببا
يقول الرسول ص:  إن بين يدي الساعة سببنين خداعببة
يخون فيها المين ويؤتمن فيهببا الخببائن ويصببدق فيهببا
الصادق ويكذب فيهببا الصببادق وتعلببو السببحوق وتفنببى
الوعول،ا قالوا يا رسول الله وما السحوق وما الوعول؟
قببال: الوعببول أشببراف النبباس تفنببى -يعببدمون باسببم
الخيانة وباسببم الرجعيبة والمبرياليبة- وتعلبو السببحوق

الذين كانوا تحت القدام ل يؤبه لهم .
من هببوان النبباس علببى اللببه عزوجببل أن يببأتي بهببؤلء
السحوق على رؤوسهم،ا الظالم سوط الله فببي الرض
ينتقم به ممن شاء ثم ينتقم منهما جميعا ،ا فرح قسببم
من الناس والناس المراقبين للمنطقة والذين يعرفون
مبادئ حزب البعث أدركوا أنببه طعنببة نجلء إلببى صببميم
قلب عمببر بببن عبببد العزيببز رضببي اللببه عنببه،ا وتحطيببم

لمحرابه ومنبره في دمشق.
الرؤوس الثورية وخبث النصيرية:

كنبببا نبببدرك هبببذا منبببذ أول لحظبببة،ا لكبببن البببوطنيين
والقوميين فرحوا كثيرا  لن الدعاية كانت،ا إعلم أحمد
سببعيد وعبببد الناصببر وغيببره،ا ذهببب النفصببال وذهببب
العملء وذهبببب الرجعيبببون،ا وجببباء التقبببدميون البببذين
يشببربون نخببب النصببر علببى أسببرة كببوهين،ا ضببابط
المخابرات اليهودي الذي كان يشرف على الحببزب منببذ
سنوات في داخببل دمشببق فببي حببي  أبببو رمانببة،ا إيلببي
كوهين الذي كان يسمى كامل أمين ثابت،ا والببذي كببان
يطلق عليه حزب البعث الشاب الثوري الول،ا وعرضببت
عليه الوزارة،ا على كامببل أميببن ثببابت،ا الشبباب الثببوري
الول واتصببل بببابن غببورين فببي إسببرائيل،ا قببال ابببن
غببورين: ل تببدخل الببوزارة لنببك وأنببت خببارج الببوزارة
توجهها جميعا ،ا أما في داخلها فأنت واحد منها،ا يقببول



في أثناء المحاكمات الببتي ظهببرت أخيببرا  يقببول: فببي
الوقت الذي كانت فيه فرائص ابببن غببورين ترتعببد مببن
أنباء التقارب العراقي السوري المصري،ا كنت أطمئنببه
من داخل دمشق -هذا إيلببي كببوهين- إن هببذا لببن يتببم،ا
كان علي صالح السعدي رئيببس وزراء البعببث العراقببي
هناك في مصر مع وفد من سوريا مع وفود مصر تبحث
الوحدة،ا التمثيل...!! وكان علي صالح السببعدي يقببول:
نريد وحدة ثورية من أجل سيقان نجوى فببؤاد!! رئيببس

البعث العراقي،ا ولم تتم.
من هم النصيريون؟

م) بدأ النصببيريون الببذين يسببتلمون قسببما4691سنة (
كبيرا  من الجيش يظهرون،ا لن الذين أقبباموا النقلب
كثير منهم نصيريون ودروز،ا سليم حاطوم الببذي شببرب
نخب النصر على أسرة كوهين درزي،ا ولعلنا الن نقببف
وقفة لنعرف مببا حكببم السببلم بالنصببيريين ومببن هببم
النصيريون؟ لمحة سريعة عنهم،ا ينسبون إلى محمد بن
نمير النصيري الذي كان يدعي أن عاشر الئمببة الثنببي
عشرية أبا الحسن العسكري إله،ا وأنببه هببو نبببي،ا وكببان
يبيح نكاح المحارم الخوات والمهببات،ا قببال محمببد بببن
نميبببر النصبببيري،ا لهبببم أعيببباد عبببن النصبببيريين،ا مبببن
النصرانية،ا عيببد الصببليب والبربببارة والغطبباس،ا وأعيبباد
في ذكريات من التاريخ السلمي،ا ذكرى المولد النبوي
الشريف،ا وذكرى الهجرة يسبمونه عيببد الفبراش مببيت
سيدنا علبي فبي فبراش النببي ص،ا ولهبم مبن الديانبة
المجوسية عيد النيروز،ا فديانتهم خليط من المجوسببية
والسلم والنصرانية،ا الصلوات عندهم خمببس صببلوات،ا
المغرب عندهم أربع ركعات،ا كأنهم أخذوا الركعببة الببتي
نقصها العقيد القذافي من صلة العصر!! العقيد صببلى
العصر فيه وجهر في الصلة،ا فببي صببلة العصبر،ا وقبرأ
في الركعة الولى: بسم الله الرحمن الرحيببم،ا يببا أيهببا
الكببافرون ل أعبببد مببا تعبببدون... فببردوه قببل يببا أيهببا
الكافرون... أعاد بسببم اللببه الرحمببن الرحيببم،ا يببا أيهببا
الكببافرون،ا فببي الركعببة الثانيببة: بسببم اللببه الرحمببن
الرحيم هو الله أحد،ا في الركعة الثالثة بببرك!! سبببحان
الله سبحان الله ما في فايده،ا ظل بارك.. سلم.. قالوا
له: يا عقيد أنت صليت فينا ثلث ركعات!! قببال: هبباتوا

لي آية من القرآن أن صلة العصر أربع ركعات.



فالنصيرية أخذوا الركعة التي حذفها العقيد وأضببافوها
على صلة المغرب!!.

أحضرت كتابا  من أوروبا كتبتببه كاتبببة إيطاليببة اسببمها
(ميرل كذا) اسمه القذافي رسببول الصببحراء،ا صببفحة (

) تقول له: يا رسول الله -هذه الصحفية اليطالية-142
تقول له: يا رسول الله هببل رعيببت الغنببم؟ قببال: بلببى
وهل من نبي إل وقد فعل ذلك،ا وقد قلنا ممكن أن نجد
بحسن ظن أن هببذا يمكببن أن يكببون خارجببا  عببن إرادة
الدولة لول أننا عرفنا رسميا  أن وزارة الوقاف توزعه
رسميا  على الئمة في المسبباجد،ا المهببم،ا ذهببب يببزور
في مناسبة مدرسة دار معلمببات فببي ذكببرى المولببد أو
ذكرى من الذكريات... وقفببت فتبباة تقببول: بسببم اللببه
الرحمببن الرحيببم والحمببد للببه رب العببالمين والصببلة
والسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آلببه
وصحبه أجمعين،ا فوقف من بعيد -هو كان حاضببر- قببال
لها: سيدك لحالك مش سيدنا،ا فكررت وأعببادت البنببت:
بسببم اللببه الرحمببن الرحيببم والصببلة والسببلم علببى
أشببرف المرسببلين سببيدنا محمببد وعلببى آلببه وصببحبه
أجمعين وعلببى مببن تبعببه بإحسببان إلببى يببوم الببدين إل
معمر القبذافي!! المهبم النصبيريون يقولبون: إن اللبه
عزوجل -سبحانه عما يقببول النصببيريون علببوا  كبببيرا -
طبعا  صلتهم بل وضوء ول غسل ول سجود،ا يقولببون:
إن الله عزوجل يتجسد في البشر وقد تجلى رب العببزة
سبحانه وتعالى في المرة الخيببرة فببي علببي بببن أبببي
طالب،ا فعلي إله في الباطن إنسببان فببي الظبباهر،ا لببم
يلد ولم يولد ولم يأكل ولببم يشببرب ولببم يمببت،ا وعلببي
خلق محمدا ،ا ومحمد خلق سببلمان الفارسببي وسببلمان
الفارسي خلق اليتام الخمسببة الببذين يببديرون الكببون،ا
أبو ذر الغفاري وعبد الله بن رواحببة وقنبببر بببن قبباران
والمقببداد بببن السببود وعثمببان بببن مظعببون،ا هببؤلء
الملئكة اليتام الخمسة الذين يببديرون الكببون،ا فتبباوي
العلماء فيهم بالجماع أنهم كفار ل تؤكل ذبائحهم،ا ول

تنكح بناتهم ول يقبرون في مقابر المسلمين.
للغزالي فتوى مطولببة فيهببم -حجببة السببلم الغزالببي-
ولشيخ السلم ابن تيمية فتببوى مطولببة فيهببم،ا ولعبببد
الرحمن بن العمبباد كببذلك فتببوى مطولببة فيهببم،ا كلهببم
يجمعون على هببذه القضببية،ا يقببول الغزالببي: أن هببؤاء



كفببار مرتببدون ل تؤكببل ذبببائحهم ول تنكببح بنبباتهم ول
ر الرض يقبرون في مقبابر المسبلمين،ا يجبب أن تطه

منهم.
ويقول ابن تيمية: هؤلء أكفر من اليهود والنصارى ول
تؤكل ذبائحهم ول تنكح بناتهم ول يقبببرون فببي مقببابر
المسلمين،ا ووضع جنود منهم علببى الثغببور كبببيرة مببن
الكبائر،ا لنهم أحرص على تسببليم بلد السببلم لعببداء

السلم.
ولقد وقفوا مع التتار ضد المسلمين ووقفوا أخيرا  مع
الفرنسيين ضد المسلمين،ا مببن طببوائفهم المشببهورة،ا
معظببم النصببيريين الن ينتمببون إلببى طائفببة اسببمها
(البناويببة) هببذه الطائفببة أل هببت رجل  راعيببا  للبقببر
اسمه (سليمان المرشد) وقد لعب له الفرنسيون لعبة،ا
حتى خدعوا أذهان الجهلء،ا جعلوا لببه ثوبببا  فببي داخلببه
أزرار كهربائية،ا وفي مؤخرته أو متصببل بجيبببه أسببلك،ا
كببان إذا دخببل الرعبباع مببع السببفير الفرنسببي أوصببل
(سبببليمان المرشبببد) السبببلك فبببي جيببببه فيضبببيء
فيسجدون لللببه،ا ويقببول لببه المستشببار الفرنسببي يببا
إلهي اغفر لي،ا ويردد وراءه الرعاع،ا معظم النصببيريين
تراهم جهلة،ا ولذلك معظمهم انصرف للجيش لنهببم ل
يقبلبببون فبببي الجامعبببات،ا ل ينجحبببون غالببببا  فبببي
المتحانببات،ا رؤوسببهم بببالطول،ا ولببذلك إذا أردت أن
تعرف النصيري رأسه علببى شببكل مثلببث،ا نعببم،ا ولببذلك
هم أظهروا سليمان المرشد وجعلوه نائبا  عن منطقببة
جبال النصيريين،ا وعنببدما أرادت فرنسببا أن تخببرج مببن
سوريا وضعت عنده كميات كبيرة من السببلحة،ا فببأعلن
العصيان وكان صبري العسببلي آنببذاك وزيببرا  للداخليببة
واعتقله صبري العسلي بعد جهد جهيد،ا وتدخلت الدول
العالمية لطلق الله،ا ولكن صبري العسلي أقدم علببى
قتله،ا وهو كنيته أبو شجاع -صبببري العسببلي- وبالفعببل
هو أبو شجاع،ا ويوم أن قتل سليمان المرشد تأكببد هببذا
السم،ا فسببليمان المرشببد وهببم يسببوقونه إلببى حبببال
المشنقة قال له: يا أبببا شببجاع يريببدون أن يشببنقوني،ا
قال له: مشيها هببذه المببرة،ا فأعببدمه صبببري العسببلي،ا
ولبببذلك النصبببيريون يكنبببون أسبببماءهم غالببببا  ببببأبي
سببليمان،ا إمببا يسببمي ابنببه سببليمان وإمببا يكنببى بببأبي
سببليمان،ا ويجببب كببل بيببت أن يكببون فيببه واحببد اسببمه



سليمان،ا سلي مان يعني الرجل المجنون،ا سببلي يعنببي
مجنببون ومببان يعنببي الرجببل،ا فببالمهم،ا وتعرفببون أبببو
سليمان،ا اليوم زعيم سببوريا اسببمه أبببو سببليمان خبباله
سليمان المرشد،ا خبباله يكببون سببليمان المرشببد،ا فبعببد
مقتل سببليمان المرشببد ألهببوا ابنببه المجيببب المرشببد،ا
المجيب المرشد قتل كذلك قتله السوريون،ا حببتى الن
يكبر النصيريون عند الذبح باسم المجيب أكبر،ا من يدي

إلى رقبة أبي بكر وعمر!!.
ولببذلك النصببيرية بإجمبباع المببة كفببار خببارجون مببن
السببلم،ا مببن مببواقفهم يوجببد عنببدهم نبببوءة اسببمها
التقبباء العببورين،ا هببذه مببأخوذة مببن كتبهببم الدينيببة

) بتاريببببخ (503ونشببببرتها مجلببببة المجتمببببع عببببدد (
م) تقبول النببوءة: إرجبع إليهببا فبي عبدد (61/5/6791

) تقول: عندما يكببون زهببران فببي الطببالع ويكببون503
المريخ بين التاد الربعة يخرج حدث الميببم وقببد الببدال
وحيد العين من الجنوب،ا حدث الميم الولد اسببمه ميببم،ا
والجد قدم الدال،ا الجد اسببمه دال موسببى ديببان وحيببد
العين،ا يخرج ح د ث  الميم وق د م الببدال وحيببد العيببن
من الجنوب،ا ثم يتقدم يعني يحتببل سببوريا،ا وفببي ذلببك
الوقت يأتي وارد البوقت وحيببد العيبن أببو شبعيب مبن
الشببرق راكبببا  الميمببون وحببامل  بيببده ذي الفقببار
المسنون ويصل العاصي وينهي النبباس عببن المعاصببي
ويطعبم الجبائع،ا وفبي ذلبك العبام يتقبدم حبدث الميبم
وقدم الدال حتى تصل راياته دمشببق،ا ثببم يتقببدم حببتى
يكببون فببي خدمببة وارد الببوقت -وارد الببوقت: مهببدي
النصببيريين المنتظببر- ويكببون فببي خدمببة وارد الببوقت
وحيد العيببن أبببي شببعيب وترتفببع الرايببات فببي رؤوس

الجبال.....!!

ناقص بعد هذا عدة عناوين من الجزء الخامس وما
حولت من ماكنتوش والله أعلم.....


