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 الضغوط على الشيخ
لشیخ بعد أن رفع المالحقة والمطاردة عن ا الضغوط اشتدت على ضیاء الحق إن قلنا

ابرات بعض مخ إرسالإال أن الضغوط على الشیخ اشتدت وتنوعت ضده عبر  ,عبد اهللا عزام
الدول العربیة واإلسالمیة إلى الساحة الباكستانیة واألفغانیة للتشویش على المجاهدین 

مر؛ أن یتهموا المجاهدین حتى بلغ بهم األ ,وعرقلة عمل الشیخ والتنغیص علیه ,األفغان
هؤالء كانوا ممن ینتسبون إلى إحدى الجماعات اإلسالمیة زورًا وبهتانًا  ,عقیدتهمبدینهم و 

ومع ذلك یشككون بعقیدة  یلبسون من لباس المجاهدینالمجاهدین, و أكلون من أكل ی
بل شوكة في خاصرة الجهاد برمته  ,إلى أن أصبحوا شوكة في حلوق المجاهدین المجاهدین,

فغانستان هو القتال في أ": نهارنسمعها منهم لیل ن قالوا فریتهم التي ما فتئنا خاصة بعد أ
 .لمشركین"قتال بین الملحدین وا

منطلق السنة وا ینطلقون في تشویشهم على الجهاد من : هؤالء المشوشون بدؤ أقول
والعقیدة والبدعة حتى وصل بهم األمر إلى محاولة اإلیقاع بین الشیخ عبد اهللا عزام والشیخ 

حیث بدأوا ینقلون للشیخ ابن باز أن الشیخ عبد اهللا عزام یحارب ; باز;عبد العزیز بن باز
عبد العزیز, هل فرد علیه الشیخ عبد اهللا قائًال: یا شیخ  ,اتحه ذات مرة باألمرفف ,السنة

؟ فرد علیه الشیخ ابن باز: ال، قال الشیخ عبد اهللا: واهللا ال أطمع في أخذت من دنیاك شیئاً 
دنیاك في المستقبل في شيء، واهللا إن العقیدة التي تحملها في صدرك أحملها قبل أن أعرفك 

تصرون على تسییس العقیدة وجعلها محصورة أنتم یا شیخ عبد العزیز، لماذا  بعشر سنوات..
في حزب سیاسي أو جماعة واحدة..؟؟هذه العقیدة لجمیع المسلمین ولیست لفئة واحدة 

 بعینها.
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طرحه واقتنع اتفق مع الشیخ على كل ما , عندما وضحت الصورة لدى الشیخ ابن باز
 .الفتنة بین العلماءمن باب  أن كل ما نقل إنما كان

أسماء متعددة إال أن  الفتاوىوقد كنا نطلق على فئات المشوشین والحردانین وأصحاب 
حیث قال  كما سماهم بذلك الرسول  ,الشیخ عبد اهللا كان یقول لنا: هؤالء متنطعون

(هلك المتنطعون) وكان یقول عن الشباب الذین یتهمون المجاهدین ویفتون ضدهم:  :عنهم
, بالضغطة ذات البالوي, هؤالء عندهم ماكنة إفتاء اسمها باإلنجلیزي (فتوى مشین) فتاوى

 جاهزة. الواحدة تخرج عدة فتاوى
وقد درجت بعض الفئات في الخلیج على اتهام اإلخوان بعقیدتهم وأن عقیدتهم فیها 

یمان شيء, إال أن الشیخ عبد اهللا فند للشیخ ابن باز هذا األمر بعد أن أعطاه كتاب اإل
یتربى علیها أبناء  للدكتور محمد نعیم یاسین وقال له: هذه هي عقیدة اإلخوان المسلمین

 خوان في جلساتهم.اإل

الشیخ ابن باز قال: عقیدة اإلخوان سلیمة ولیس فیها مسامع وبعد أن ُقرئ الكتاب على 
عن طریق اإلفتاء في  تشيء، وأمر بطباعة الكتاب عشرات اآلالف من النسخ ووزع

 )I)1السعودیة وغیرها

;

 : العربعلى الشيخ والغربي الهجوم اإلعالمي 
باشرة وحملة التشویش وهكذا استمرت الضغوط المعلنة وغیر المعلنة والمباشرة وغیر الم

 اإلعالمیة الغربیة  ویشــنة التشـوماكعبر المغرضین والمثبطین والمتنطعین 

                                                 
 ) كل ما سبق سمعتھ من الشیخ عبد هللا عزام مباشرة.(1


