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أن توجه السفیر الباكستاني نحو بكانت أولى هذه الخطوات على المستوى الرسمي 

لك صدیق على أرض "قال له: و  ,ةین عام رابطة العالم اإلسالمي بجدأم ,الدكتور ناصیف
  ."هناكنرجو أن تقنعه بالخروج من  باكستان,

;فرد علیه الدكتور عبد اهللا ناصیف بقوله: إنه یعمل في التعلیم..

 قال السفیر: إنه ال یعمل في التعلیم!! إنه یعمل في الجهاد..
 سأكتب له رسالة حتى یعمل في التعلیم.. قال له ناصیف:

 الو نه یحمل سالحه على كتفه ویقول: الجهاد فرض عین ألقال له السفیر: ال یسمع لك.. 
إذن ألحد على أحد في فروض األعیان, یخرج الولد دون إذن والده, وتخرج الزوجة دون إذن 

  وجها, ویخرج العبد دون إذن سیده.ز 
 سأذهب إلى باكستان وأقنعه بالعمل في التعلیم.  إذن :فرد علیه ناصیف

 وطلب منه أن یذهب إلى ,وفعًال توجه الدكتور ناصیف إلى باكستان والتقى مع الشیخ
إال أن الشیخ رفض هذا الطلب باعتبار  ,السعودیة لمدة ستة أشهر حتى تزول هذه الزوبعة

یریدون أن حیث قال: هم  اجه من أرض الجهاد,أن هذه الخطوة إنما هي الخطوة األولى إلخر 
 لن أخرج من هنا..  یخرجوني من أرض الجهاد,

م اإلسالمي جامعة في فقال ناصیف: نخشى أن یقتلوك یا شیخ!! یوجد لرابطة العال
 النیجر، اذهب واستلم هذه الجامعة، فهنا جهاد وهناك جهاد.. 

القتل ات الشوكة الذي فیه ذفض الشیخ هذه المحاوالت وقال: شتان ما بین هذا الجهاد ر 
 .. الذي فیه القلم والقرطاس وذاك الجهاد ,والرصاص
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أو أقتل أن أقتل في باكستان, دى ثالث:إما لن أخرج من أرض الجهاد إال بإح :ثم قال
ض أو تكبلني الحكومة الباكستانیة وتخرجني خارج أراضیها.. لن أخرج من أر  ,في أفغانستان

 الجهاد إال بإحدى هذه الثالث...
 ؟ماذا ستفعل یا شیخإذن..!! صیف: اقال ن

 : سأدخل إلى داخل أفغانستان..الشیخ قال 

التي تقع تحت  المجاهدین العرب عسكراتفي م ومكث هناكأفغانستان دخل إلى  وهكذا
 فرغت ,)كاسیت( 45سورة التوبة في  هافسر خالل حیث ,ما یقارب الخمسین یوماً  همسؤولیت
 )1("في ظالل سورة التوبة".. عبر مجلد تحت اسم:وطبعت بعدها 

 م1986 َّـ أواخر عام توقف مالحقتهزينب الغزالي 
رئیسًا لباكستان, وكان رجًال مسلمًا یحترم ;لحق;زال ضیاء الحق ماكان و  ..في هذه الفترة

إلى أن وصل به األمر  ,لمواقفها الصلبة إبان حقبة عبد الناصرزینب الغزالي احترامًا ملفتًا 
 .باكستان یستقبلها في المطار ویودعها كلما قدمت وغادرتأن 

ي بالشیخ إلى باكستان لتلتق الغزالي وتدور األیام لتحمل معها خبر قدوم الحاجة زینب
ة له من قبل الحكومة عبد اهللا عزام في فترة كانت هي من أشد الفترات مالحقة ومطارد

 الباكستانیة.

                                                 
 ) أضیف ھذا المجلد إلى بدایة المجلد الرابع لموسوعة الذخائر للشیخ.(1


