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 الشھید عبد هللا عزام بین المیالد واالستشھاد*
ھـ الموافق 1411رجب  26) بتاریخ 26م، وكذلك العدد (1990ھـ الموافق: دیسمبر 1411) بتاریخ جمادي  األولى 25[مجلة المجاھدون العدد (

 م].1991
 

 المولد والنشأة:
 
 

م، في حي اسمھ 1941في قریة تقع في الشمال الوسط من فلسطین اسمھا سیلة الحارثیة في لواء جنین عام  -رحمھ هللا -ولد الشھید عبد هللا عزام 
مد، حارة الشواھنة، واسم والده الحاج یوسف مصطفى عزام الذي وافتھ المنیة بعد سنة من استشھاد ابنھ، أما والدتھ فھي زكیة صالح حسین األح

  بآل عزام، وقد وافتھا المنیة قبل استشھاد الشیخ عزام بسنة تقریبا  ودفنت في مقبرة الشھداء ببابي.من عائلة ثانیة لھا صلة قرابة 
وال  وعائلة عزام عائلة مشھورة أصال ، ولعل الشھرة التي حظیت بھا ھذه العائلة نتیجة بروز بطل من أبطالھا ولیث من لیوثھا، یحمل الدعوة أ

 منذ صباه في طھره وصفائھ وقربھ من هللا تعالى.وھو في سن مبكر، عرف بین أقرانھ 
درج الشھید على أراضي القریة، فشب وترعرع في أحضان والدیھ، یسھران علیھ، ویقومان برعایتھ وتربیتھ، وتنقل بین مرابع قریتھ وھو لم 

  یتجاوز في سنھ العقد األول من حیاتھ.
كنت أدخل  -وھي شقیقة الشھید وقد تربى في كنفھا  -ست كبقیة الطفوالت، تقول لي والدتي إن المتتبع لحیاة الشھید وھو صغیر یلمس أن طفولتھ لی

انك الذین على عبد هللا وھو في المرحلة االبتدائیة وھو منھمك في دراستھ ویطالع بین كتبھ، فأقول لھ: یا أخي رفقا  بنفسك، لو ذھبت تلعب مع أقر
  . زید على القول لیس وقتھ اآلنال ی -رحمھ هللا  -یلعبون ویرتعون، فكان 

 
  نبوغ مبكر:

بعة من كان الشھید المعا  منذ طفولتھ المبكرة، فكان یتردد على أرحامھ وأقاربھ من أسرتھ، وكان أكثر ما یتردد على بیتنا وھو لم یتجاوز الرا
  والدي، وھو خال والد الشھید، یقول: م وھو والد 1970وقد توفي  -رحمھ هللا  -عمره، یقول لي جدي الحاج صالح محمود العزام 

  كان عبدهللا یدخل علینا كثیرا  وھو دون الخامسة من عمره، فكنت أمسك بأذنیھ وأقول لھ:
نحسبھ كذلك وال نزكي على هللا أحدا   -یا عبدهللا أذناك أذنا شملة (كنایة أنھ سیصبح شیخا ) وكان الحاج صالح مشھورا  بصالحھ وتقواه وورعھ 

 ذا كان یشھد لھ أھل المنطقة، إنھا فراسة المؤمن (اتقوا فراسة المؤمن فإنھ ینظر بنور هللا).وھك -
لك وھو ال المھم: لیس غریبا  أن یكون ھذا النبوغ المبكر من الشھید عبدهللا وھو لم یتجاوز سن البلوغ بعد، فقد شھد لھ أساتذتھ ومدیر مدرستھ بذ

، كما انخرط في صفوف الحركة اإلسالمیة (اإلخوان المسلمون) وھو دون سن البلوغ، ولھذا لیس غریبا  أن یزال طالبا  في المرحلة االبتدائیة
الصف نرى المراقب العام لإلخوان المسلمین في األردن (أبو ماجد) یتردد على قریة الشھید وھو في مراحلھ األولى من دراستھ، وھو ال یزال في 

و ماجد بنفسھ، ولقد زار قریتنا أكثر من مرة كي یرى شابا  صغیرا  في الصف السادس اإلبتدائي اسمھ عبدهللا السادس اإلبتدائى كما ذكر ھذا أب
  عزام، كان یرى مخایل النجابة والذكاء تلوح على وجھھ.

  إجماال  فقد اشتھر وذاع صیتھ وھو لم یتجاوز العقد الرابع من عمره.
 

 حمل الدعوة وھو صغیر:
تالیا  للقرآن منذ نعومة أظفاره، وعرفھ أقرباؤه وعشیرتھ وأھل بلده، وعرفتھ فلسطین، كان ال یضیع لحظة واحدة من وقت  لقد عرفناه مصلیا 

 . فراغة، بل وصل األمر بھ أن یقوم اللیل وھو في المرحلة اإلبتدائیة المتوسطة
لھ: یا ولدي رفقا  بنفسك والزم فراشك واسترح، فیقول لھا: وھل لنا تقول أمھ الحاجة زكیة: كنت أفیق في اللیل فادخل علیھ وإذا بھ یصلي، فأقول 
 من راحة للنفوس والقلوب إال بھذا? أي بالعبادة (أال بذكر هللا تطمئن القلوب).

 وقد غرس بفعلھ ھذا حب قیام اللیل والتھجد في نفوس أرحامھ وأھلھ وعشیرتھ.
 لجماعة، ومدرسا  وواعظا  یقرع آذان المصلین بالذكر والموعظة الحسنة.وما كنت أراه إال مالزما  للمسجد یحافظ على صالة ا

أن یغار من الشھید نظرا  إلقبال الناس على -وقد تتلمذت علیھ في الكتاتیب قبل دراستي اإلبتدائیة  -رحمھ هللا-لقد بلغ األمر بإمام مسجد قریتنا 
ن العقد الثاني من عمره، وحاول أن یقف في طریقھ بشتى الوسائل، وال زلت أذكر دروسھ في المسجد یوم الجمعة وھو ال یزال شابا  صغیرا  دو

م وقبل دخول الیھود إلى الضفة الغربیة حیث كانت دائرة األوقاف ال تسمح ألحد أن ي درس إال بإذن مسبق منھا، ولكن 5691ذلك الموقف سنة 
ام المسجد أن یخیفھ بعسكري أردني داخل إلى المسجد لیصلي مع الناس، فنزل اإلمام الشیخ الشھید لم یكن یلتفت إلى ھذ األمر، فأذكر مرة حاول إم

ى عن ظھر المسجد وقال: یا شیخ عبد هللا جاء العسكري... جاء العسكري، ولكن الشیخ الشھید لم یلتفت لھذا الكالم، ودخل العسكري وتوضأ عل
 شھید.مصف الوضوء ودخل المسجد وصلى ركعتین وجلس یستمع لدرس ال

 
 في مراحل دراستھ وعملھ:
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إمتیاز، تلقى الشھید علوم اإلبتدائیة واإلعدادیة في مدرسة القریة، ثم واصل تعلیمھ العالي بكلیة خضوریة الزراعیة، ونال منھا دبلوما  بدرجة 
 ورغم أنھ كان أصغر أقرانھ في الكلیة إال أنھ كان أذكاھم، یقول لي والد الشھید:

كان الطالب یتجمعون  -طولكرم-ان أصغر الطالب سنا  إال أنھ كان أذكاھم، فكنت عندما أذھب لزیارتھ في خضوریة الزراعیة رغم أن عبد هللا ك
 فأقول لھم: نعم أرید عبد هللا. -ألنھ كان أصغر أقرانھ في الكلیة  -حولي عندما أصل ویحیطون بي ویقولون: ترید الولد الصغیر?! 

في منطقة الكرك، والسبب في ذلك إبعاده عن بلده ومسقط رأسھ، نظرا   -جنوب األردن-عیینھ معلما  في قریة أدر وبعد تخرجھ من خضوریة تم ت
وال یقبل  للخالفات التي كانت قائمة بینھ وبین مدیر الكلیة، حیث كان الشھید من األوائل ویعرفھ القاصي والداني، ولكنھ لم یكن یصبر على الضیم،

ال یعرف المھادنة بھذا، صلبا  في الحق بل أحد من السیف، مما أثار حفیظة المدیر فتركت ھذه الخالفات بعض الحساسیات  اللف والدوران، فكان
 التي جعلت مدیر الكلیة یثأر لنفسھ، بأن یوصي بتعیین الشھید خارج الضفة الغربیة كعقوبة لھ.

لتقیت بمعظم المعلمین الذین كانوا معھ یوم أن دعاھم على وجبة غداء في ) [قضاء جنین].، وقد ا1وبعد سنة من عملھ نقل إلى مدرسة برقین(
 قریتنا، یقول لي أحدھم:

ما ینصرفون إن الشیخ عبد هللا یختلف عن جمیع المعلمین بكثرة تالوتھ للقرآن، وكلماتھ الحارة التي یبعثھا من بین جنبیھ للطالب، إن األساتذة عند
من  یتناولون السندوشات ویشربون الشاي، إنھ یذھب لوحده إلى إحدى غرف المدرسة وقد خلت -لى غرفتھمإ-من حصصھم إلى فترة اإلستراحة 

 الطالب، یقرأ القرآن وال یضیع لحظة واحدة من فراغھ دون أن یستفید منھا.
أعماق نفسي حب دراسة الشریعة وأنا  لكن الشھید لم یقف عند ھذا الحد في التحصیل العلمي، فقد كان شغوفا  بدراسة الشریعة، حتى أنھ غرس في

 صغیر، وقد فكرت في دراستھا وأنا طالب في الصف الثالث اإلعدادي.
 م.6691المھم: إنتسب الشیخ الشھید إلى كلیة الشریعة في جامعة دمشق ونال منھا شھادة اللیسانس في الشریعة بتقدیر جید جدا  

 
 صلة الشھید بعلماء الشام:

راستھ على خیار علماء الشام أمثال الدكتور محمد أدیب الصالح، والشیخ سعید حوى، والدكتور محمد سعید رمضان البوطي، تعرف الشھید أثناء د
كل من  ومال رمضان شیخ الشافعیة في بالد الشام، وقد زار مال رمضان بیت الشھید وقدم لھ الطعام فامتنع عن األكل، فقال لھ صاحبھ الذي یرافقھ

فاستحیا وأكل، وقال: أنا ال آكل من طعام ابني الدكتور البوطي الذي یعمل استاذا  في كلیة الشریعة، ألن راتبھ من الدولة التي طعام عبد هللا، 
 اختلطت أموالھا بالحالل والحرام مع المكوس وضرائب الخمر.

حیاتھ بالشیخ مروان حدید المشھور بعداوتھ للطواغیت ولقد تأثر الشھید بمثل ھذه المواقف التي یظھر منھا ورع العلماء، كما التقى الشھید في 
 وجھاده لھم.

 
 جھاد الشھید في فلسطین:

م حیث سقطت والشھید یعیش داخل فلسطین، لم یرق للشھید أن یعیش في ظالل اإلحتالل الیھودي ولقد رأیتھ 7691بعد احتالل الضفة الغربیة 
فسھ أنھ یعیش مكبال  داخل عشھ وقفصھ، فصمم على الھجرة من فلسطین لیقوم بمرحلة یومھا یتململ من ھذا الوضع الجدید الذي رأى فیھ ن

 اإلعداد والتدرب على السالح.
قد أثر على نفس الشھید كثیرا ، مما جعلھ یأخذ لألمر أھبتھ  -وكأنھا في نزھة-إن ما رآه بأم عینھ وھو دخول الدبابات الیھودیة إلى فلسطین 

 لذي یثأر فیھ لدینھ وربھ وألقصى المسلمین.واستعداده، لذلك الیوم ا
األرض واآلن: فإن الفرصة سانحة للتدرب على السالح، بعد السماح للعمل الفدائي من أرض األردن، إذن البد من التفكیر في األمر جدیا  إلنقاذ 

 المباركة.
قیم في شقة في نفس الجبل غرفة في عمان، وفي لیلة ھادئة، وإذا في ھذا الوقت كان الشھید یعمل معلما  في مدرسة التاج الثانویة للبنات، وكان ی

 بصوت نشید ینبعث منھ الحماس، من أفواه بعض الشباب للقتال على أرض فلسطین، یقول الشھید: فقلت في نفسي: ألیس من العار علیك یا عبد هللا
 ?أن یسبقك ھؤالء الشباب إلى ساحات األقصى? من أولى بالجھاد منا

 ?شباب المسلم أولى بالدخول إلى فلسطین والوصول إلى روابي القدسألیس ال
خ، ھي ذھب وقدم استقاتلھ، وانتقل فورا  بعائلتھ من عمان، من الشقة التي كان یسكن فیھا مع عائلتھ إلى غرفة من طین!! غرفة واحدة، ھي المطب

 غرفة النوم، وھي معدة لإلستقبال، وھي الحمامات.
ید مجموعة من الشباب وبمشاورة الحركة اإلسالمیة في األردن اتخذوا قواعد لھم في شمال األردن، وبدأوا عملیاتھم على فاستنھض الشیخ الشھ

 الیھود في فلسطین.
 

 ردود الفعل من جھاد الشھید:
جھاد یومھا مستغربا ، وال زلت أذكر یوم أن جاءت مجموعة من األقارب، من بینھم والد الشھید إلقناعھ بالعدول عن طریقھ، حیث كان ال

 !خصوصا  من موظف مؤھل یحمل شھادة، ألنھ كان في نظر الناس أن الجھاد ال یقوم بھ إال العاطل عن العمل أو غیر الموظف
وإذا بك  كان ھذا في قریة الرصیفة حیث كانت تسكن شقیقتھ (أم محمد) فقال لھ والده: یا بني أنا كنت مؤمال  أن تكون من القضاة الكبار في عمان،

 مع الشباب في الجبال، وبدأ یبكي ھو والوالدة.-تدور مع األوالد الصغار 
فھب الشھید غاضبا  وقام من مكانھ وقال: أنا أدعوكم إلى الجنة وأنتم تدعونني إلى النار (یا قوم مالي أدعوكم إلى  -وقد كنت جالسا -وأذكر یومھا 

 النجاة وتدعونني إلى النار).
 )14(المؤمن: 

 و من یومھا یرى أنھ ال إذن للوالدین منذ أن كان مجاھدا  على أرض فلسطین.فھ
 اما زوجتھ أم محمد: فقد ارتضت ھذا الخط الجھادي الذي قبلھ الشھید لنفسھ وصبرت معھ.

 ما بعد جھاده في فلسطین:
وكان قد انتسب إلى  -لقاعدة بیت المقدس (في مرو) حیث كان أمیرا -یقرأ وھو في المغارة  -في فلسطین-كان الشھید عزام وھو في ساحة الجھاد 

األزھر للحصول على شھادة الماجستیر، وفي ظل ھذا الجو كان یدرس، ثم تقدم لالمتحان وھو خائف من عدم النجاح، ألن القراءة كانت على 
جح في الماجستیر، فأرسل الشھید لھذا األخ قائال : أنت الھامش، فأرسل الشھید یومھا ألحد اإلخوة في القاھرة أن یرسل لھ النتیجة، فأبرق لھ: إنك نا

بھ األول استحییت أن تقول إن معدلك مقبول وال یقبل في الدكتوراه، فأرسل للشھید برقیة ثانیة أن تقدیرك جید جدا  وأرسل مخطط الدكتوراه! وإذا 
 على الدورة بكاملھا.

 
 من معلم مدرسة إلى أستاذ جامعي:
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م أنھم یریدون معیدین، فتقدم فكان من ضمن المقبولین للتدریس في كلیة الشریعة، فأصبح 0791یومھا في أوائل سنة  أعلنت كلیة الشریعة
م، فعاد مدرسا  في الجامعة 3791محاضرا  فیھا، ثم أرسل بعد سنة في بعثة إلى األزھر للحصول على شھادة الدكتوراه، حیث حصل علیھاعام 

لدكتوراه التقى بآل قطب، وأخذ عنھم أخبار سید قطب، وفترة سجنھ وإعدامھ، والفتن التي تعرضت لھا الحركة األردنیة، وفي فترة إعداده ل
 اإلسالمیة أثناء اعتقال أفرادھا.

 
 الموازین مقلوبة:

في المدارس الثانویة، أو   لما كان الشھید في قواعد الجھاد كانت نظرة األقارب واألصدقاء تختلف تماما  عن نظرتھم لھ وألھلھ یوم أن كان معلما
 بعد أن أصبح استاذا  في الجامعة األردنیة.

لقد تغیرت نظرات النساء تجاه زوجتھ وأوالده، واحترامھم لھا ألنھا كانت زوجة موظف، فأصبحت زوجة مجاھد تنتقل في الجبال مع األوالد 
 في نظر الناس. -مع الشباب-الصغار 

نساء األقارب لھا، فقال لھا: إطمئني أنت ستصبحین بإذن هللا خیرا  منھن في الدنیا قبل اآلخرة، ألن هللا یقول: لقد شكت زوج الشھید من عدم زیارة 
  (والذین ھاجروا في هللا من بعد ما ظلموا لنبوئنھم في الدنیا حسنة)

 )14(النحل: 
 بركة الجھاد ال یعدلھا وظیفة وال منصب وال مال.ویوم أن فتحت الدنیا على الشھید وجاءت إلیھ طائعة أحست فعال  زوجتھ أن نعمة و

ذا  لقد أصبح راتب الشھید عشرة أضعاف، ولكن البركة التي كانت تخیم على بیتھ (غرفة الطین) یوم أن كان مجاھدا  قد فقدت بعد أن أصبح استا
الشیخ في  ة والنعمة والبركة التي كانت تغمرھم أیام جھادفي الجامعة، فزادت تكالیف الحیاة والكمالیات، وفقد أھل الشیخ الشھید السعادة الحقیقی

 فلسطین.
 

 نقلة إلى الوراء:
 نقلة غیر طبیعة في إحساس الشھید عزام وفي نظر المجاھدین الذین ذاقوا حالوة الجھاد. -في نظري-إن ھذه النقلة من مجاھد إلى أستاذ جامعي 

ا  بإیصاد أبواب الجھاد في وجھھ، وھو یعبر عن الجھاد بالنسبة للمجاھد بأنھ كالماء للسمك، ذرع -رحمھ هللا-ولھذا لیس غریبا  أن یضیق الشھید 
 فمعاودة الشھید إلى العمل الوظیفي، والحیاة الروتینیة نغص علیھ عیشھ، وكدر علیھ صفو حیاتھ.

ولیس ھذا ھو الدور المنوط بھ، وقد سار في طریق الجنة ورغم أن الدنیا فتحت علیھ وجاءتھ طائعة إال أنھ یرى أن ھذه لیست ھي الحیاة الحقیقیة، 
بالشھید، شوطا  كبیرا  وھو یرى نفسھ اآلن یعود إلى الورا، بالرغم من أنھ ربى جیال  في األردن، ومعظم من نلتقي بھم یقولون لنا: إننا تأثرنا 

ى أروقة الجامعة األردنیة التي شھدت لھ في محاضراتھ العامة والخاصة، ولوال هللا ثم عبد هللا لكنا اآلن نرتع مع الضائعین، وإن كنا ننسى فال ننس
ر اإلحتالل وبصماتھ الواضحة فیھا، وقد تربى على یدیھ مئات الشباب المسلم العائد إلى ربھ، والذین كان یعدھم لیوم اللقاء مع العدو لیزیل بھم نی

 عن فلسطین، ویقیم بھم دولة القرآن.
 صلھ من الجامعة األردنیة بقرار من الحاكم العسكري العام.ولھذا لم یمھل، فتم ف

 
 جھاده في أفغانستان:

 الحدیث عن ھذه النقطة یحتاج إلى مجلد كبیر، لكننا سنلقي بعض الضوء علیھا:
أى نورا  لمع فوق إلتفت الشھید بعد فصلھ من الجامعة وإغالق أبواب الجھاد على أرض فلسطین علھ یجد أرضا  یؤدي علیھا عبادة القتال، فر

 أرض أفغانستان، فقال: لعل اإلنفراج یكون من ھناك.
عند المسعى في الحرم أثر كبیر في تصمیم الشھید وعزمھ  -الذي زار أرض الجھاد -وكان للقاء الذي تم بینھ وبین الشیخ كمال السنانیري رحمھ هللا

 أن یحمل أمتعتھ ویتوجھ إلى أفغانستان.
ة وجیزة في الجامعة اإلسالمیة العالمیة في إسالم آباد، لیكون قریبا  من الجھاد األفغاني، وبدأ یتصل بأمراء الجھاد، ارتحل الشھید وعمل فتر

 وتوثقت صالتھ بھم.
 ادوكان الشھید قد جمع محاضراتھ في ثالثة أیام في األسبوع لینصرف بقیة األسبوع للجھاد، ولما وجد أن ھذه األیام التكفي ألمور الجھاد ع

 في یومین، ولما وجد أن عملھ في الجامعة یعرقل سیر جھاده استقال من الجامعة وتفرغ نھائیا  للجھاد. -في الجامعة-فحصر محاضراتھ 
دة من لقد تحول الشھید بحق إلى قلب الجھاد على أرض أفغانستان وعقلھ المفكر، فھو الذي عرف بھذا الجھاد في العالم، وھو الذي نقلھ نقلة بعی

 د إقلیمي محلي إلى جھاد إسالمي عالمي، حتى أضحى الجھاد وأخباره حدیث السامر والناس في كل مكان.جھا
جع وكان الشھید ترسا  لھذا الجھاد، یدفع عنھ مؤامرات األعداء وكید األلداء الخصام، وتحول فكر الشھید إلى مدرسة جھادیة عملیة أقضت مضا

تحول بفضل هللا أوال  ثم بمشاركتھ عملیا  في المعارك داخل أفغانستان إلى شخصیة جھادیة عالمیة ال الظالمین والكافرین في أرجاء األرض، و
تبارى، بعد أن سرى حب الجھاد في دمائھ وعروقھ، وتغلغل في روحھ، وصقلت نفسیتھ، ونضج واستوى على سوقھ، حتى وصل بھ األمر أن 

ع سنوات، سبع سنوات ونصف في الجھاد األفغاني، وسنة ونصف في الجھاد في فلسطین، یصرح قبل استشھاده: ؛إنني أشعر بأن عمري اآلن تس
 .»وبقیة عمري لیس لھ قیمة عندي

 ولھذا تآمر علیھ أعداء ھذ الدین ورصدوا حركاتھ وسكناتھ ثم قاموا باغتیالھ وتفجیر سیارتھ في أكبر شوارع بیشاور وفي وضح النھار.
صبح دماء الشھید عزام أجدى وأنفع لألمة اإلسالمیة من مداد قلمھ فاختاره هللا شھیدا ، وأخذ معھ زھرتین من أن ت -في ظني  -لقد وصل األمر 

 أفالذ كبده (محمد وإبراھیم).
 لقد كنا نراه یومیا  قبل استشھاده یحمل روحھ على كفھ یعرضھا على فاطرھا أن یقبضھا فرحا  مستبشرا ، لقد فرغت نفسھ من حظ نفسھ، وطلب

 لشھادة صادقا  فأعطیھا، وتنسم الناس رائحة المسك من دمائھ الزكیة، ورأوا اإلبتسامة العریضة على وجھھ عندما وضع في قبره، رحمھ هللا
 وأنزلھ منازل الشھداء في علیین، إنھ سمیع مجیب.

 
 *شــھید أحــیا الجــھاد  بدمـــھ

 ].1989دیسمبر  2ھـ الموافق 1410ولى جمادي األ 4التاریخ:  80[نشر في لھیب المعركة العدد: 
    قال تعالى:    من المؤمنین رجال صدقوا ما عاھدوا هللا علیھ فمنھم من قضى نحبھ ومنھم من ینتظر وما بدلوا تبدیال 

 )32(األحزاب: 
م اإلسالمي والمسلمون في شتى أرجاء لقد كان النبأ المزلزل الذي وقع على نفسي وماأظن أنني تلقیت خبرا في حیاتي أشد منھ ، لقد فجع العال

سیح جناتھ األرض وھم یتلقون نبأ استشھاد المجاھد وقائد مسیرة المجاھدین العرب في أفغانستان الشھید الدكتور عبدهللا عزام  رحمھ هللا واسكنھ ف
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م، فمرت السیارة التي كان 42/11/98بتاریخ  إثر المؤامرة االجرامیة التي تعرض لھا وھو في طریقھ إلى مسجد سبع اللیل إللقاء خطبة الجمعة
 كغم ت. ن . ت ) كان قد زرعھ الحاقدون المجرمون، وبھذا العمل اللئیم الجبان .02یستقلھا من فوق لغم بوزن (

عزام ومعھ زھرتین  وقد انفجرت السیارة وتطایرت أجزاؤھا في الھواء، وقد نتج عن ھذا اإلنفجار استشھاد شھید األمة اإلسالمیة الدكتور عبدهللا
 من فلذات كبده ( محمد نجلھ األكبر وإبراھیم ) .

خ عبد وقد سارت الجموع الغفیرة وھي تودع كوكبة الشھداء(شھیدنا الغالي، ومحمد، وإبراھیم) إلى مقبرة الشھداء في بابي بعد أن صلى علیھ الشی
 ن المسلمین ممن حضر الجنازة .رب الرسول سیاف وجمع غفیر من المجاھدین العرب واألفغان وغیرھم م

اني أمیر ثم ألقى على كوكبة الشھداء بعض قادة الجھاد االفغاني یتقدمھم الشیخ سیاف رئیس وزراء دولة المجاھدین المؤقتة والشیخ برھان الدین رب
سیرة الجھاد األفغاني وبمناقبھ وخدمتھ الجمعیة اإلسالمیة ووزیر االعمار في حكومة المجاھدین كلمات تأبینیة أشادوا فیھا بدور الشھید في م

 شھداء .لإلسالم والمسلمین، كما ألقى األخ أبو عبادة واألخ أبو یوسف والشیخ فتحي الرفاعي كلمات تأبینیة، كما ألقیت أیضا كلمة على أرواح ال
 

 كرامات شھیدنا الغالي ونجلیھ:
نبعثت من دمھ الزكي والتي عبقت في أنوف اإلخوة ممن حضر، وبقیت ھذه الرائحة ا -المسك التي لم أر في حیاتي رائحة أفضل منھا  -رائحة  -1

 الزكیة حتى تم دفنھ .
كغم ت . ن .ت ) وقد أحدث دویا ھائال وقطع تیار الكھرباء، وحفر حفرة في 02حفظ جسده من التشویھ رغم أن االنفجار نتج كما قلنا عن ( -2

 ء . وقد وجدت جثة الشیخ على مقربة من الحادث .األرض، وتناثرت أجزاء السیارة في الھوا
أنھا حكمة من هللا: حتى نمیز رائحة المسك أنھا صدرت من شھیدنا  -وهللا أعلم  -إنبعثت من األوالد رائحة زكیة كرائحة الحناء ویبد ولي  -3

 ناحیة أخرى فالشھادة درجات ومراتب . الشیخ الغالي بحیث لو كان الجمیع قد صدر منھم رائحة المسك لم نمیز من أیھما صدرت،ومن
 

 ردود الفعل بعد حدوث الجریمة:
سالمي لقد تناقلت وكاالت االنباء العالمیة ھذا الخبر بشيء من التعتیم في بدایة األمر، ولكن عندما شعروا أن األمر جد خطیر وأن العالم اال

د زلزل القلوب والعقول نظرا الختفاء منارة كانوا یستضیئون بھا، ثم بدأوا بمختلف فئاتھ قد نزل علیھ الخبر نزول الصواعق وأن ھذا الخبر ق
 یوحون إلى أولیائھم أن یتعاطفوا مع ھذا المصاب الجلل ألمر یخفونھ في أنفسھم .

ري الجھادي الذي خلفھ وھو أنھم بعد أن قتلوا ھذه الشخصیة االسالمیة الجھادیة التي طالما كانوا یترصدون لھا یریدون أن یجھضوا المنھاج الفك
 للجیل المسلم فیكونون قد قتلوه حیا وقتلوا المنھج الجھادي الذي خلفھ لتتربى علیھ االجیال المسلمة من بعده .

 
  أصداء الجریمة على نفوس

 قادة الجھاد األفغاني:
كان من المقرر أن یتوجھ شھیدنا مع قادة الجھاد لقد نزل ھذا الخبر المزلزل على نفوس قادة الجھاد االفغاني نزول الصواعق على البشر، وقد 

لحظة  األفغاني إلى إسالم آباد صباح یوم الجمعة، ولكنھ قرر أخیرا أن یسافر بعد صالة الجمعة .وقد كان قادة الجھاد متوجھون إلى إسالم آباد
اف ورأى جثث الشھداء فما تمالك نفسھ من شدة البكاء، حدوث الجریمة، وبمجرد سماعھم النبأ عادوا فورا إلى مدینة بیشاور . وقد دخل الشیخ سی

ثم تحركت  وقد أبلغني بأنھ قد رأى لیلة الجمعة رؤیا بأن یدیھ قد قطعتا، یقول: فقمت صباحا ال أدري تفسیر مارأیت في المنام! یقول الشیخ سیاف:
 عرفت تفسیر ھذه الرؤیا. إلى أسالم آباد وفي نفسي شيء من ھذه الرؤیا، وعندما تلقیت الخبر عبر الھاتف

 وعلمھ .لقد سمعت سیافا یقول: لقد رافقت الشھید عبدهللا في كثیر من الرحالت داخل أفغانستان وفي خارجھا، فكنت وهللا أستصغر نفسي أمام فقھھ 
تھ أن استشھاد المجاھد ومن جھة أخرى صرح المھندس قلب الدین حكمتیار رئیس الحزب االسالمي ووزیر الخارجیة لدولة المجاھدین المؤق

دولة الكبیر الدكتور عبدهللا عزام قد ترك فجوة في مجال الحركة والعمل اإلسالمي، وأضاف یقول في كلمة ألقاھا في بیت الحكومة لرئیس وزراء 
 أن الشھید كان شخصیة نادرة بین العلماء في ھذا العصر . -حیث كان بیت األجر  -المجاھدین 

إذ أمر اآلن في شوارع بیشاور فأرى الشباب العربي فأشعر أنھم أصبحوا كاألیتام بال والد بعد رحیل شھیدنا عن الدنیا .وقد وأضاف حكمتیار:إنني 
  كان الستشھاد الشیخ أعظم األثر على نفوس المجاھدین والمھاجرین االفغان.

ما سمع المجاھدون االفغان بل والمھاجرون نبأ استشھاد الشیخ یقول الشیخ برھان الدین رباني وزیر اإلعمار في دولة المجاھدین المؤقتھ: عند
 عبدهللا عزام كأن زلزاال ضرب أرض أفغانستان .

 
 زواجـــــــــــــــــــــــھ:

م قد اختار شریكة حیاتھ ( أم محمد)، وھي من بیت محافظ على الدین، قد تربت على یدي والدھا الذي ھاجرمن قریة ( أم  5691وكان سنة 
 إلى قریتنا، وقد سكنوا فترة وجیزة في بیتنا، ثم ارتحل والدھا مع عائلتھ إلى قریة ( دیر -شوف ) في شمال فلسطین بعد طردھم من قبل الیھود ال

 الغصون ) في منطقة طولكرم .
 وجل عقد القران ( الزواج ) بینھما .وقد طلب الشیخ الشھید من والده ووالدتھ أن یجھزوا ھدیة، ثم انطلقوا إلى دیر الغصون، وتم بفضل هللا عز 

والده  ومن ھذا الزواج المبارك الذي تم بین الشیخ عبدهللا عزام وشریكة حیاتھ أنجبت خمسة ذكور:محمد نجلھ األكبر الذي ذھب إلى ربھ شھیدا مع
سنوات  5) ومصعب ( 31سنة )، وحمزة (  51( عاما )، وإبراھیم الذي اختاره هللا شھیدا مع والده، وعمر إبراھیم81سنة )، وحذیفة (02وعمره (

.( 
 سنة ).41سنة )، وسمیة وعمرھا (22سنة )، ووفاء عمرھا (32ومن اإلناث أنجبت منھ فاطمة وعمرھا (

 
 عداوة الشھید للیھود:

أن یغادر الضفة الغربیة إلى شرق وأذكر بعد االحتالل الیھودي للضفة الغربیة والقطاع بأسبوع تقریبا كان الشیخ یتململ من الوضع الجدید، فقرر 
 األردن نظرا ألنھ:

 لم یرق لھ أن یعیش ذلیال  أسیر ا مقیدا  بقیود االحتالل، وامتثل لقولھ تعالى:
  ) ألم تكن أرض هللا واسعة فتھاجروا فیھا (

 )79(النساء: 
 یة:حتى الیكون من المستضعفین الذین ال یملكون حیلة وال یھتدون سبیال فتنطبق علیھ اال

 إن الذین توفاھم المالئكة ظالمي أنفسھم قالوا فیم كنتم قالوا كنا مستضعفین في األرض ). (
 )79(النساء: 
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كنا? ومما أذكره یوم أن حاول شیخنا الشھید أن یخرج من القریة تشبث بھ والدي ومجموعة من أقربائي قائلین لھ: یاشیخ عبدهللا كیف تخرج وتتر 
 -دون أن أقف في وجھھم  -(أنا ال أستطیع أن أتعایش مع الیھود، كیف ترضون مني أن یمر الیھود أمام ناظري -رحمھ هللا  -فأجاب الشھید یومھا 

 ).?وأنا مكتوف األیدي
 لذلك عزم الشیخ الشھید أن یخرج مشیا على األقدام ومعھ مجموعة من الشباب بینھم رجل كبیر من أھالي القریة، وبینما ھم یتحركون باتجاه

ھید، الشرق وفي منتصف الطریق اصطدموا بدوریة عسكریة اسرائیلیة، فاستوقفتھم، وقام أحد الجنود بتفتیش اإلخوة، فكان الدور ینتظر الشیخ الش
نمكنھ  فلما مد الجندي یده في جیب الشیخ أمسك بید الجندي حتى ال یقع المصحف الصغیر الذي كان یحملھ بید الیھودي ألن الكافر ال یجوز لنا أن

من المصحف ، فرجع الجندي الیھودي إلى الوراء وسحب أقسام البندقیة، وأراد أن یقتل المجموعة ومن ضمنھم شھیدنا، فتشھد الشیخ الشھید، 
الجندي وتقدم الرجل الكبیر الذي یرافقھم یرجو الجندي أن یطلق سراحھم قائال لھ إنھم أبنائي، وتدخل أحد الضباط الیھود الذي دار بینھ وبین 

 محاورة أسفرت عن إطالق سراحھم .
ن وكان العمل ثم تابع الشیخ الشھید سیره باتجاه االردن حتى وصل إلیھا، وقد تعاقد مع التربیة والتعلیم في السعودیة لمدة سنة رجع بعدھا إلى االرد

 . الفدائي قد ظھر على الساحة األردنیة
 

  تحریض الشھید الشباب على قتال الیھود:
م، وكان رحمھ هللا یرى أن السیف أصدق أنباء من الكتب، وأن الكلمة البد أن یرافقھا 8691الشیخ الشھید من السعودیة إلى االردن سنة رجع 

السیف، وأن األمم ال تعترف بالضعفاء، فالشطر األول من عمره قضاه على أرض فلسطین دون أن تتاح لھ فرصة استعمال السالح وھو یدب على 
 م . 7691 - 9491ا لدخول قضیة فلسطین اإلسالمیة إلى المحافل الدولیة، وللجمود والركود الذي واكبھا بین سنة أرضھا نظر

ھود ولذلك عاودت فكرة التدریب واستعمال السالح للوقوف في وجھ الیھود تداعب أفكار الشیخ الشھید،وكیف یھدأ بالھ آنذاك وھو یرى حثالة الی
 س مقدسات المسلمین ?! فحرض الشباب واستنھض ھممھم للتدرب على استعمال السالح لمقاتلة الیھود .تسرح على أرض فلسطین وتدن

ید وقد اتخذ الشیخ الشھید مع مجموعات من الشباب المسلم قاعدة لھم في شمال االردن كان الناس یطلقون علیھا ( قواعد الشیوخ )، وكان الشھ
  طالق منھا إلى فلسطین لمواجھة العصابات الیھودیة المسلحة.أمیرا لقاعدة ( بیت المقدس في مرو) لالن

 -وقد اشترك الشیخ في بعض العملیات على أرض فلسطین كان من أعظمھا:
أوال: معركة المشروع أو الحزام األخضر التي خاضھا الشھید مع إخوانھ التي جرح فیھا أبو مصعب السوري، وقد حصلت ھذه المعركة في 

 الي .منطقة الغور الشم
 م0791حزیران  5ثانیا: وكان من بین العملیات التي أشرف علیھا معركة 

رض وقد اشترك فیھا ستة من المجاھدین كان من بینھم أبو أسماعیل ( مھدي االدلبي ) الحموي، وإبراھیم ( بن بلة )، وبالل الفلسطیني، وفي أ
ع الیھودي قد أرسل مراسال كندیا وآخر أمریكیا لیطوف بھم على الحدود، ویریھم مكشوفة تصدوا لدبابتین وكاسحة ألغام، وكان دایان وزیر الدفا

 أن العمل الفدائي قد انتھى .
واذا بجند هللا یخرجون لھم كالجن المؤمن من باطن األرض، وانھالت القذائف، وجرح الصحفیان،واعترف الیھود باثني عشر قتیال من الجنود 

لنفس  77-67ر من ھذا بكثیر، وقد استشھد ثالثة من اإلخوان في ھذه المعركة .(إنظر ھذا في كتاب حماس والضباط، ولكن قتلى األعداء أكث
 . ) الشھید

م حال دون مواصلة الشیخ الشھید وإخوانھ الجھاد على أرض فلسطین 0791ولكن ما جرى بین الجیش األردني والفدائیین في حرب أیلول األسود 
 وأغلقت الحدود .

 ھؤالء من مواصلة جھادھم على أرض فلسطین وإال ألذاقوا الیھود ویالت المعارك التي كانوا یصلون بھا الیھود جھارا نھارا .ولم یمك ن 
 

 عودة الشھید إلى العلم والعمل:
تسب إلى جامعة االزھر كان الشھید رحمھ هللا یجاھد بسالحھ وقلمھ، وقلما تجد لھ نظیرا في ھذا العصر، لذا فقد كان وھو في قواعد الشمال قد ان

م، ثم أوفد إلى 1791م / 0791م، حیث عمل بعد ذلك محاضرا في كلیة الشریعة في عمان  9691ونال شھادة الماجستیر في أصول الفقھ سنة 
 . م3791القاھرة لنیل شھادة الدكتوراه، وقد حصل علیھا في أصول الفقھ بمرتبة الشرف األولى 

م، حیث تربى على یدیھ مئات الشباب المسلم العائد إلى ربھ والذین 0891 - 3791دنیة ( كلیة الشریعة) من سنة ثم عمل مدرسا في الجامعة االر
قرار  كان یعدھم لیوم اللقاء مع العدو لیزیل نیر االحتالل عن رقاب األمة المسلمة في فلسطین، ولكن الدولة لم تمھلھ حتى یحقق أمنیتھ، فصدر

 م .0891فصلھ من الجامعة الحاكم العسكري األردني ب
 

 : سبب فصل الشھید من الجامعة األردنیة
كان الشیخ شخصیة فریدة من نوعھا، وقد استطاع أن ینشر أفكاره بین صفوف الطلبة في مختلف كلیات الجامعة، ولھذا وجدنا أن الدولة بدأت 

ھ ( سید قطب االردن ) لوجود التشابھ بینھما في الوقوف في وجھ تضیق علیھ لصالبة مواقفھ، ولھذا كان الشباب المسلم في االردن یطلقون علی
 الحكام والطواغیت، ولذلك نجد سیدقطب قد وقف في وجھ حكام عصره مما أدى إلى أن یكلفھ ذلك حیاتھ .

 لنتائج .وقد كان شھیدنا من ھذا الطراز، بل تربى على فكر سید قطب وتأثر بھ وبأسلوبھ، فكان یصدع بكلمة الحق مھما كانت ا
)، وفي أسفل 61وقد وقع بین یدي شھیدنا ذات مرة جریدة الرأي األردنیة، وإذا بھا كركتیر یضم مجموعة من المشایخ وھم یحملون بندقیة (م

 الصورة یرمز إلى أنھم مخابرات أمریكیة.
فض المدیر ھذا الطلب، فقال لھ الشھید: لقد فاتصل الشھید بمدیر المؤسسھ الصحفیة وطلب منھ أن یعتذر على ما أصدره في ھذه الصحیفة، فر

 اعذر من أنذر .
 م .0891وإذا بالمدیر یتصل بالحاكم العسكري األردني الذي قام بإصدار قرار بفصلھ من الجامعة سنة

 
 خروج الشھید من األردن:

والدروس، فقرر أن یبحث عن مكان آخر بدأت أجھزة األمن تضیق على الشھید وتحد من نشاطھ وحركتھ في نشر الدعوة وإلقاء المحاضرات 
 م مع جامعة الملك عبدالعزیز في جدة .1891للدعوة، فغادر إلى السعودیة حیث عمل عام 

الجھاد ولكنھ لم یطق العیش بین أعطاف النعیم، فطلب من مدیر الجامعة العمل في الجامعة اإلسالمیة الدولیة / في إسالم آباد، لیكون قریبا من 
 م. 1891انتدب للعمل فیھا سنةاألفغاني، ف

 
 إستقالة الشھید من جامعة
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 الملك عبد العزیز:
م إلى جدة من أجل تجدید فترة اإلنتداب، فوجد إدارة الجامعة في جدة قد أنزلت لھ برنامجا حتى یدرس 3891رجع الشیخ الشھید في نھایة عام 

) [ھكذا 1م(4891میة ( في إسالم آباد )، فقدم الشیخ استقالتھ وتعاقد مع الرابطة فیھا، ورفضت الجامعة تجدید عقد اإلعارة لحساب الجامعة اإلسال
 م]. وعاد مستشارا للتعلیم في الجھاد األفغاني .1986في األصل والصحیح أن التعاقد مع الرابطة كان في نھایة عام 

ت أبحث عنھم منذ زمن بعید، حیث بدأ العمل الجھادي في عام وعندما اقترب من المجاھدین األفغان وجد ضالتھ المنشودة، وقال: ھؤالء الذین كن
م بتأسیس مكتب الخدمات الذي كان والیزال یوجھ اإلخوة العرب في خدمة الجھاد األفغاني، وقد قدم استقالتھ من 4891، وقد قام عام 2891

في الجھاد األفغاني، ولھذا المكتب الذي استقطب معظم المجاھدین )[الجامعة اإلسالمیة العالمیة في إسالم آباد].، وتفرغ للعمل 2الجامعة االسالمیة(
بین المجاھدین تعلیمیة وتربویة وعسكریة وصحیة واجتماعیة  -تقریبا  -العرب القادمین ألفغانستان نشاطات كثیرة في كل أنحاء أفغانستان 

 وإعالمیة .
ھامتھ إال � العزیز القھار، فآثر األفعال على األقوال، وآثر الجھاد على القعود  لقد صبر الشھید على ظلم الطواغیت، فكان كالطود الشامخ ال یحني

 مع الخوالف من النساء والولدان.
ضعاف ما آثر الجھاد على البریق الخادع والمناصب الكاذبة التي تجذب أصحابھا إلى مستنقع الطین والذل التي تكلفھم أن یقدموا على مذابح الذل أ

 ة .تتطلبھ الكرام
قیمة لكم  لقد كان من ضمن وصایا الشھید: أیھا المسلمون:حیاتكم الجھاد، وعزكم الجھاد، ووجودكم مرتبط ارتباطا مصیریا بالجھاد، أیھا الدعاة: ال

 . تحت الشمس إال إذا امتشقتم أسلحتكم وأبدتم خضراء الطواغیت والكفار والظالمین
 بدون جھاد وقتال ودماء وأشالء ھؤالء واھمون ال یدركون طبیعة ھذا الدین.إن الذین یظنون أن دین هللا یمكن أن ینتصر 

 إغتیال عمالق الجھاد
 ھ، وبعد:إن الحمد � نحمده ونستعینھ ونستغفره، ونعوذ با� من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا، من یھده هللا فال مضل لھ، ومن یضلل فال ھادي ل

با في حیاتھم لكثیر من الناس، وإنما بصماتھم لآلخرین بعد غیابھم عن الوجود والشھود، ویرى الناس صدق إن كثیرا من العظماء ال یعرفون غال
في ھذا أقوالھم وانطباقھا على أفعالھم، كما أننا نرى كثیرا  من عظماء التاریخ ال یحس الناس بقیمتھم إال بعد فقدانھم، وقد صدق قول الشاعر 

 المقام:
   جـــــــــدھـــــــمسیذكرني قومي إذا جد 

  وفي اللیلة الظلماء یفتقـــــــــــد البدر
(الشھید الشیخ عبدهللا عزام ) أن ظالما خیم في ذلك  -شیخ المجاھدین العرب في أفغانستان  -لذلك شعر العالم اإلسالمي یوم أن استشھد المجاھد 

 دانھم علما بارزا من أعالم الجھاد .الیوم على أرجاء العالم االسالمي بل على أرجاء المعمورة لفق
ما على إن اختیار هللا عز وجل لشھیدنا مصداقا لآلیة:    ویتخذ منكم شھداء    ربما كان لحكمة ربانیة تخفى علینا رغم أن فراقھ كان ألما عظی

 نفوسنا .
سالمي أكثر من حیاتھ كما یرى شھیدنا الغالي في كتابھ ( إن استشھاد المفكر االسالمي المعروف سید قطب كان لھ أكبر االثر في إیقاظ العالم اإل

)، حیث یقول: (إنھ في السنة التي استشھد فیھا سید قطب طبع الظالل سبع طبعات، بینما لم تتم الطبعة الثانیة أثناء حیاتھ، 2/37في خضم المعركة 
 جلھا انتفضت حیة وعاشت بین األحیاء) .ولقد صدق عندما قال: إن كلماتنا ستبقى عرائس من الشمع حتى إذا متنا من أ
 ثم إن األجیال بعد استشھاده التزال على أفكاره لتحیى بھا االجیال من بعده .

غلطا عظیما قد كذلك فإن شھیدنا قد ظن أعداء هللا أنھم بإقدامھم على اغتیالھ والتخلص منھ أنھم حققوا نجاحا كبیرا، وھم ال یعلمون أنھم قد ارتكبوا 
 ونھ في ھذه المرحلة وإنما بعد حین .ال یدرك

على لقد فصل الشھید من الجامعة فظن البعض أن فصلھ من الجامعة كان شرا بالنسبة لھ وللمسلمین، وإذا بالذین أقدموا على ھذا العمل یندمون 
إلى ساحة الجھاد في أفغانستان كان خیرا  فعلتھم، واذا بھم یتمنون لو أبقوه داخل قفص الجامعة محصورا بین أروقتھا، ألن خروجھ منھا ووصولھ 

 عمیما لألمة االسالمیة، عرف ذلك األعداء قبل األصدقاء .
زم أن ولذلك بیت أعداء ھذا الدین لقتل عمالق الجھاد، ونحن وإن كنا ال نستطیع أن نضع أیدینا على القتلة ونحدد ھویاتھم لكننا نستطیع أن نج

 المؤامرة ونسجوھا من وراء لیلقوا بھا إلى أذنابھم لتنفیذھا .اعداء الجھاد ھم الذین دبروا ھذه 
لعالم لقد بدأ أعداء الجھاد یترصدون لشھید األمة اإلسالمیة، ویحصون أنفاسھ ویحدون من حركتھ ونشاطھ للحیلولة من استیقاظ ھمم العلماء في ا

 جعلت أعداء الجھاد یقدمون على قتل الشھید یمكن أن نحصرھا فیما یلي:اإلسالمي، ونحن إذا أردنا أن نتلمس األسباب ونتعرف على الدوافع التي 
 أوال: بكونھ صاحب مدرسة جھادیة عملیة:

م، وبدأ یحرض المؤمنین على القتال، ویستنھض ھمم الشباب للقدوم إلى ساحات النزال، 2891لقد قدم الشھید إلى ساحة الجھاد األفغاني سنة 
 ( ا من رقادكم فإن دین هللا عز وجل ال یمكن أن یقوم على وجھ األرض وتصبح لھ شوكة إال بالجھاد في سبیل هللاویوقظ إحساس العلماء أن أفیقو

 القتال واستعمال السالح).
وصدرت أول فتوى من الشھید بشأن حكم الجھاد في فلسطین وأفغانستان أو أي شبر من أرض المسلمین دیس من قبل الكفار أنھ فرض عین على 

 م بالمال والنفس، وال عذر في التخلف إال ألصحاب األعذار .كل مسل
وقد ارتجفت أوصال الحكام من ھذا الصوت الذي انطلق في أرجاء المعمورة، وخاصة أن ھذا العالم طبق ما یقول على نفسھ فامتشق سالحھ 

 الثلوج یشق الطریق ویمھدھا إلعادة تلك المنارة المفقودةوطرح الدنیا عن عاتقیھ، وإنك لتقف متعجبا وأنت تراه یتسلق قمم جبال أفغانستان بین 
 . (الخالفة الراشدة)

 
 المصطلح الفقھي للجھاد:

نھا لقد كان الناس یفھمون معنى الجھاد إذا أطلق فھما مغلوطا، وغالبا عندما كان الناس یذكرون معنى الجھاد ینصرف ذھنھم إلى أمور كثیرة م
 الم بالكلمة والموعظة الحسنة إلى غیر ذلك من أمور یأخذونھا من األحادیث واآلیات .القتال بالسیف، ومنھا نشر اإلس

ال بالحدیث الذي وإذا بالشھید یواجھ العلماء بحقیقة غابت عن أذھانھم أن الجھاد إذا أطلق یعني القتال في سبیل هللا:( القتال بالسالح والسنان ) مستد
 رواه االمام أحمد بسند صحیح:

وال قیام رسول ما الجھاد في سبیل هللا قال ھو قتال الكفار)، ثم أن كلمة في سبیل هللا إذا أطلقت في الكتاب والسنة ال تعني الدعوة وال الذكر (قیل یا 
 اللیل، وإنما تعني باتفاق المحدثین والمفسرین قتال الكفار بالسالح.

ولم یكن یؤمن بما یفعلھ كثیر من العلماء من اإلشتغال بالتألیف وإلقاء المحاضرات كان رحمھ هللا یمقت الدراسة النظریة المجردة وفقھ األوراق، 
 ه:الرنانة التي تلقى من فوق المنابر ظنا منھم أن ھذا ھو الطریق الموصل إلقامة الدولة االسالمیة فوق األرض، ولھذا وجدنا من آخر وصایا
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كان ذلك دعوة أو تألیفا أو تربیة، إني أرى أن كل مسلم في األرض الیوم منوط في  (إني أرى أنھ ال یعفي عن مسئولیة ترك الجھاد شيء سواء
دون أن تكون البندقیة في  -غیر أولي الضرر -وكل مسلم یحمل وزر ترك البندقیة، وكل من لقي هللا -القتال في سبیل هللا -عنقھ تبعة ترك الجھاد 

 ال اآلن فرض عین على كل مسلم في األرض).یده فإنھ یلقى هللا آثما ألنھ تارك للقتال، والقت
انستان وقف ولما كانت ھذه أول محاولة جادة وعملیة من الحركة اإلسالمیة األفغانیة إلعادة الخالفة الراشدة وإقامة الدولة االسالمیة على أرض أفغ

ح، فأثار حفیظة الشرق والغرب، وخاصة أنھم أجمعوا الشرق والغرب في طریقھا، وقد أذھلھم فعل الشھید وھذا التجمع اإلسالمي الذي یحمل السال
 م أنھم لن یسمحوا أن یعود لإلسالم خالفة.4291أمرھم منذ سقوط الخالفة سنة 

م انتصار المجاھدین وخروج الروس وإصرار قادة الجھاد على إقامة الدولة اإلسالمیة كیف وقفت 4891ولعلنا ندرك أن أمریكا عندما رأت سنة 
 اولت بشتى الوسائل والطرق إبعادھم وتصفیتھم جسدیا .في وجھھم وح

ھذا المخطط وقد بدأ ھذا المسلسل بقتل ضیاء الحق، ثم باغتیال عمالق الجھاد ( الشھید الشیخ عبدهللا عزام )، ونرجو هللا أن یحفظ قادة الجھاد من 
 األثیم .

 الغالي . لھذه األسباب كان أعداء االسالم وأعداء الجھاد یخافون من شھیدنا
 یقول الشیخ برھان الدین رباني أمیر الجمعیة االسالمیة في كلمة رثاء على روح الشھید:

كثر مما (إن شیخنا الكریم كان من الشخصیات.. عندما یسمع اسمھ أعداء ھذه األمة یثیر فیھم القلق واالضطراب وإن أعداءنا كانوا یعرفون الشیخ أ
 للشیوعیة والصھیونیة والجبابرة).نعرفھ، وان الشیخ كان عدوا لدودا 

 ثانیا: الدافع الثاني: أن الشھید كان ترسا للجھاد في أفغانستان:
 -في ھذا القرن  -لم یعھد أعداء ھذه األمة أن یروا عالما من ھذا الطراز یحمل السالح ویقاتل الكفرة والمالحدة من أجل إقامة دین هللا في االرض 

لي . كان الشھید ترسا للجھاد، یجاھد في سبیل هللا بقلمھ وسنانھ، وكان صوت الحق الناطق باسم الجھاد في العالم، فأراد مثلما عھدوه في شھیدنا الغا
 أعداء الجھاد أن یسكتوا ھذا الصوت .

دأت المؤامرة بترتیب بین بعد أن انتصر الجھاد في أفغانستان على الدب الروسي وأجبره على العودة إلى قمقمھ، وبعد أن قلم المجاھدون أظافره، ب
أرض  الشرق والغرب أن ال یكون اإلسالم ھو البدیل بعد خروج الروس، فجاءت المؤامرات تباعا كان أولھا تحدید وضع الدولة التي ستقام على

الصفوف، یقول األخ عبدهللا أفغانستان قاعدة عریضة ... دولة محایدة .. المتاجرة بورقة ظاھرشاه المحروقة، محاولة إثارة مسألة الوھابیة لشق 
 أنس وقد قدم من داخل أفغانستان:

 كانت إذاعة كابل تركز على مسألة الوھابیة وتذكر اسم الشیخ عبدهللا عزام باإلسم ولمدة أسبوع قبل استشھاده.
شروا أفكار الوھابیة، أو أنھم جاءوا ویوم أن بدأت المؤامرة على الوجود العربي على الساحة االفغانیة باشكالھا المختلفة أن ھؤالء جاءوا لین

 نظام الحكم الذي یریدونھ . -بما یقدموه من أموال ومساعدات وجھاد  -لیفرضوا علیكم 
 وكلما تعرض الجھاد إلى سھم یوجھ إلیھ أو شبھ تثار من قبل أعداء هللا انبرى لھا الشیخ الشھید یرد علیھا ما أوتي من قوة وحجة بیان .

 ضاق بھ الشرق والغرب ذرعا وعجزوا عن مواجھتھ وجھا لوجھ ال في ساحة میدان الجھاد وال عبر البیان والكالم . ولھذا السبب أیضا
رك، ولكن لقد كان ترسا للجھاد كأنھ مظلة فوق قادة الجھاد، فأراد أعداء هللا أن یسقط ھذا الترس حتى یستطیعوا أن ینفذرا إلى ھذا الجھاد المبا

 إن هللا خیب ظنكم وطاش سھمكم، وأن ھذه المؤامرة على الجھاد جاءت متأخرة. نقول لھؤالء األعداء
  الدافع الثالث:

ھاد لكون الشھید یعمل على تصدیر الجھاد من أفغانستان إلى بقاع األرض التي دیست بأرجل الكفار ودنست بأرجاسھم، لقد أصبح العالم یحسب للج
د امتد حتى وصل إلى معظم المناطق التي تعرضت للغزو من قبل أعداء هللا، یقول الشھید وھو في أفغانستان ألف حساب، خاصة أن نفس الجھا

 یتحدث عن سریان ھذا النور ( نور الجھاد ) إلى فلسطین:
لو بعد (وقد أدركت بعد الضغوط التي تعرضت لھا فوق أرض الجھاد .... وفھمت أن الیھود كان یرون أن االنتفاضة في األرض المباركة قادمة و

 [شریط ھدم الخالفة وبناؤھا]. )1حین ...ألن الجھاد كالنور یسري في الظالم ال یعرف حدودا إذا سرى في الظالم وكالنار الذي یسرى الھشیم)(
ان)، ): ( كنت أحس منذ سنوات أن الیھود یتوجسون خیفة من ھزة قادمة بسبب الزلزال الذي حدث في أفغانست89ویقول في كتابھ (حماس صفحة  

ولقد صدق ظن الشھید وإذا باالنتفاضة المباركة على أرض فلسطین تزلزل األرض تحت أقدام الیھود، وما أجمل ما قالھ الشھید وھو یعبر عن 
 تعانق الجھاد على أرض أفغانستان مع االنتفاضة المباركة على أرض فلسطین حیث یقول:

 ). ما ھي إال أصداء لما یجري في داخل أفغانستان ( 
فقال في كذلك فان الكفر وأذنابھ یخافون من مواطن الشھداء ( مثل الشھید عمر المختار ) فقد فكر القذافي ملیا وأن الدوائر یمكن أن تدور علیھ 

 نفسھ البد أن أبدأ بالثورة قبل أن یثار علي ، فركب البلدوزر وذھب إلى السجون وأخرج المساجین) من كالم الشھید .
على أرض أفغانستان حرك المستضعفین في األرض في كردستان والفلبین وفي كل مكان، وقلب الموازین الدولیة في العالم، ألن  كذلك فإن الجھاد

 الطغاة ال یخافون إال من الجھاد، وال یرعبھم إال حمل السالح .
إلى العالم العربي واإلسالمي وإلى المستضعفین في إذا  قال أعداء الجھاد البد من التخلص من ھذه الشخصیة الجھادیة التي بدأت تصدر الجھاد 

 االرض، وال بد من قتل رموز الجھاد .
وقد جرت عدة محاوالت الغتیال المھندس حكمتیار، ذات مرة وإذا بالھاتف أخرج من بیتك مؤامرة لنسف البیت بالصواریخ الموجھة، وقد 

( متفجرات ) زرعت في الطریق، حتى إذا مرت سیارة حكمتیار وإذا بسیارة  تعرضت سیارتھ وھو في طریقھ إلى معسكر "ورسك " لحقل ألغام
 باص قد دخلت أمام سیارتھ فانفجرت ونجا حكمتیار بفضل هللا.

) ملیون روبیة ألقتلك فانتبھ لنفسك . وقد كانت 06وقد جاء أحد الطیبین من الباكستانیین وقال للشیخ برھان الدین رباني : لقد دفع إلي  مبلغ (
 المؤامرة األخیرة التي فجرت سیارة الشھید الشیخ عبدهللا عزام أسكنھ هللا فسیح جناتھ .

یستطیعوا  یقول الشیخ سیاف في كلمة تأبینیة على روح الشھید: (إن ھذه المؤامرة والتحدیات والخیانات التي یریدون بھا أن یھددوا كیان الجھاد لن
 نتخلى عن ھذا الجھاد واألھداف التي قاتلنا من أجلھا وضحینا من أجلھا بھذا البطل العظیم).أن یعرقلوا سیر ھذا الموكب العظیم، ولن 

  الدافع الرابع: نظرا  ألن الشھید حول الجھاد األفغاني إلى جھاد إسالمي عالمي.
لحظة من حیاتھ من أجل جمع كلمة قادة  لقد كان شھید األمة االسالمیة ینشد وحدة األمة تحت علم الجھاد، ویعمل من أجل ذلك، وقد عمل حتى آخر

یوقع على المجاھدین، فقد ذكر الشیخ برھان الدین رباني أمامي أن الشھید جاءه لیلة الجمعة ( لیلة استشھاده) في منتصف اللیل وأیقظھ من النوم ل
 ینشدھا بین القادة.وثیقة صلح مع أمیر الحزب اإلسالمي حكمتیار، وبفضل هللا تعالى تحققت ھذه األمنیة التي كان 

 وطالما ردد كثیرا : إن موت جمیع أوالدي أحب إلي  من أن یختلف قادة الجھاد األفغاني .
ل هللا، وقد استصرخ الشھید ضمائر األمة االسالمیة في شتى أنحاء العالم، فحث التجار في البالد العربیة واإلسالمیة أن یقدموا أموالھم في سبی

البالد العربیة واإلسالمیة للعلماء أن ینفروا إلى أرض الجھاد، وأن یساھم كل مسلم بقدراتھ ونفسھ وعلمھ بھذا الجھاد وصرخ صرختھ المدویة في 
 المبارك.
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ع فكان لھذا النداء صداه العمیق، فجاد الكثیرون بأموالھم، وقدم إلى أرض الجھاد مجموعات من الشباب من كافة األقطار، والتقت ھذه الجمو
 ھا في بوتقة العقیدة على أساسھا تجاھد في سبیل هللا.وانصھرت كل

هللا وإذا باألمة االسالمیة المترامیة األطراف المقطعة األوصال في أنحاء المعمورة تتجمع من جدید في جسم متكامل لیكونوا كما وصفھم رسول 
 اعى لھ سائر الجسد بالحمى والسھر ).ص:(مثل المؤمنین في توادھم وتراحمھم وتعاطفھم كمثل الجسد إذا اشتكى منھ عضو تد

وھذه شكلت أكبر عقبة في وجھ الشرق والغرب، حتى قالت أمریكا لروسیا ؛أنت أثرت العالم اإلسالمي علینا بغزوك ألفغانستان، فأیقظت  
ط ھدم الخالفة وبناؤھا]. ابحثوا عن ) [شری1« (المسلمین، ونحن ال یھمنا األفغان فقط، بل یھمنا أن العالم االسالمي كلھ متعاطف مع ھذه القضیة

 السبب في ھذه المسألة إنھ شیخ المجاھدین العرب في أفغانستان، إذا  ال بد من تصفیتھ جسدیا.
القتلة أنھم قد انتصروا على الشھید ولكنھم الیدرون أنھ قد حقق انتصارا  عظیما علیھم ألنھم عجزوا عن مواجھتھ في  -أعداء الجھاد  -لقد ظن 

 دانین العسكري والسیاسي، فلجأوا إلى أسلوب الغدر الخبیث عن طریق االغتیال .المی
  ) وارتقى إلى علیین بعد أن انتصر على أسر المادة ( قل ھل تربصون بنا إال إحدى الحسنین -الشھادة -فھو بھذا قد نال إحدى الحسنین 

 )25(التوبة: 
عنده بصیرة من نور یدرك المؤامرات التي تحاك ضد الجھاد في أفغانستان من الغرب ( أمریكا الدافع الخامس: لتصفیة الجھاد في أفغانستان، من 

 وحلفائھا ) مع روسیا ونحن نرى حبال القوى الغربیة تعد لتوضع حول عنق الجھاد لیتم زرد الحبل وخنق الجھاد حتى ال تقوم لھ قائمة.
 اد على عدة محاور:وھم بھذه المحاوالت والمؤامرات یعملون في حربھم للجھ

 محاولة تصفیة رموز الجھاد تصفیة جسدیة كان من ضمنھا اغتیال شھید األمة اإلسالمیة( الشیخ عبدهللا عزام ).-1
 محاولة فصل الجھاد األفغاني عن جسم األمة اإلسالمیة حتى یتم ابتالع المجاھدین بصمت فال یتألم لھم العالم اإلسالمي. -2
ة القومیة بین صفوف األفغان وتحریضھم على الوجود العربي بشتى الوسائل، وخاصة بث الشائعات أن العرب جاءوا محاولة إثارة النعر -3

 لیفرضوا علیكم نظاما معینا بما یقدموه لكم من أموال ومساعدات .
ن حل القضیة حال سلمیا ( عبر المحافل محاولة إقناع العالم أن المجاھدین وصلوا إلى طریق مسدود، وأنھ لن تحسم القضیة بالسالح وال بد م -4

 الدولیة) .
 ولكننا نقول ألعداء الجھاد وألعداء ھذا الدین:

ھو انتصار  إن بذور الجھاد التي بذرھا شھید األمة اإلسالمیة ستؤتي أكلھا ولو بعد حین، وأن ما قام بھ أعداء الجھاد من قتلھم عمالق الجھاد إنما
 تربى على المدرسة الجھادیة العملیة التي تركھا خلفھ.لألجیال المسلمة التي ستبقى ت

 ونقول لھم ما مات من مات شھیدا .
 !?وكیف یموت من خلف للمسلمین تراثا فكریا جھادیا خطھ بدمائھ قبل أن یكتبھ بماء قلبھ وبدموعھ

 !?كیف یموت من ربى جیال مجاھدا  ال یعر  إال لغة السیف في وجھ الظلمة والطغاة
 !?من التزال كلماتھ تقرع آذان القلوب وھي تحثھم على الجھاد في سبیل هللاكیف یموت 

 !? كیف یموت من التزال محاضراتھ وخطبھ عبر األشرطة المسموعة والمرئیة تدوي في أرجاء الكرة األرضیة
 حقا ما مات من مات شھیدا .

 قون  .وال تحسبن الذین قتلوا في سبیل هللا أمواتا بل أحیاء عند ربھم یرز  
 )961(آل عمران: 

  قمة السنام التي ارتقى الیھا الشھید عزام
 إن الحمد� نحمده ونستعینھ، ونعوذ با� من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا، من یھده هللا فال مضل لھ، ومن یضلل فال ھادي لھ، وبعد:

الحدیث:( وذروة سنام اإلسالم الجھاد )، وفریضة الجھاد كبقیة الفرائض مما الشك فیھ أن الجھاد في سبیل هللا ھو ذروة سنام اإلسالم كما جاء في 
بعد  تبقى الزمة في عنق المسلم مادام ھنالك أراضي سلبت من المسلمین ودنست بأرجاس الكافرین، ومادام أن دین هللا غائبا عن الشھود والوجود
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یقبعون في مساكنھم یأكلون ویشربون وھم ھانئون( بالعذاب األلیم) في الوقت الذي یجتث فیھ دین هللا من  وقد حذر هللا عز وجل أولئك النفر الذین

  الوجود على أیدي أبناء بشرتھ الجغرافیة ممن یتسمون بالمسلمین، فقال:
  ) إال تنفروا یعذبكم عذابا ألیما ویستبدل قوما غیركم وال تضروه شیئا وهللا على كل شيء قدیر (
 )93سورة التوبة: (

م وھن وكثیر من الناس یتعللون باألماني الكاذبة والسراب الخادع حتى یبرروا ألنفسھم قعودھم عن الجھاد مع الخوالف، وغالبا ھؤالء في عقیدتھ
  ):1/7ودخل، یقول الشھید في كتابھ ( في خضم المعركة/ج

 وفي العقیدة دخل وفي إیمان صاحبھ بھا وھن وضعف ) یقول الرسول ص:  من مات وما یحجم ذو عقیدة في هللا عن النفرة للجھاد في سبیلھ إال (
 ].3/56[رواه مسلم انظر شرح الننوي  )1ولم یغز ولم یحدث نفسھ بغزو مات على شعبة من نفاق  (

یل هللا بالنفس والمال حتى یصلوا ومن ھذا المنطلق نخاطب المسلمین في أصقاع األرض وفي دیار اإلسالم أن یتحركوا للنفیر إلى الجھاد في سب
 إلى دار السالم في مقعد صدق عند ملیك مقتدر .

وقد روى البخاري ومسلم أن رسول هللا ص قال:(تضمن هللا لمن خرج في سبیلھ ال یخرجھ إال الجھاد في سبیلي وإیمان بي وتصدیق برسلي فھو 
 نال من أجر أو غنیمة). ضامن أن أدخلھ الجنة أو أرجعھ إلى منزلھ الذي خرج منھ بما

وإن اختلفت الدرجة في ذلك، لھذا نجد النبي علیھ الصالة  -إن كان معذورا عن المشاركة بالنفس  -والمشاركة بالمال ھو جھاد في سبیل هللا  
أھلھ بخیر فقد غزا )، والسالم قد حث على تجھیز الغزاة كما جاء في الصحیحین:( من جھز غازیا في سبیل هللا فقد غزا ومن خلف غازیا في 

 كان لھ مثل نصف أجر الخارج ). ویقول علیھ الصالة والسالم للمتخلفین عن الجھاد:( أیكم خلف الخارج في أھلھ ومالھ بخیر
ن أسر إن اإلرتقاء ومحاولة الصعود إلى ذروة سنام اإلسالم ھو القمة السامقة في ھذا الدین، والیصل إلى ھذا المستوى الرفیع إال من تحرر م

 المادة وحب الھواء وقید الشھوات وذل العبید .
بع الصافي إن شھیدنا قد ارتقى إلى ذروة سنام اإلسالم بفضل من هللا، وما كان لیصل إلیھا إال أفذاذ العلماء القالئل ممن تشربت روحھ من ذلك الن

 وذاق حالوة الجھاد .
أن یرتقي بالناس ویرتفع بھم إلى ھذه القمة السامقة (ذروة السنام) حیث رفعھ هللا إلیھا،  -الما استطاع إلى ذلك سبی -لقد كان شھیدنا الغالي یحاول 

وكان ینظر إلى المسلمین المستضعفین في األرض نظرة إشفاق وحسرة وھم توجھ إلیھم اللكمات الوحشیة في كل مكان، كان یرى طالئع البعث 
اقھم وأیدیھم دون أن یحركوا ساكنا ، ودون أن یملكوا ألنفسھم حیلة یردون بھا على الجبابرة اإلسالمي یقتلون ویسجنون، وتوضع األغالل في أعن

 والطغاة الذین نص بوا من أنفسھم أصناما بشریة تعبد من دون هللا .
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لیجدوا أنفسھم في  -سالم وھم بظنھم أنھم قد وصلوا إلى قمة اإل -وكان البعض ینظر إلیھ من بعض الروابي المرتفعة قلیال والتي یجلسون علیھا 
 المجد للقلم النھایة أنھم الزالوا في قعر الوادي، وھو یسرع أمامھم وقد وصل بھ المقام إلى قمة سنام اإلسالم وھو ینشد أمامھم:  المجد للسیف  لیس

. 
لى نھایة المطاف وھم الیعلمون أنھم قد ونحن نعذر أمثال ھؤالء ألن نظرتھم لألمور تبقى من حیث انتھوا ووصلوا، فھم یظنون أنھم قد وصلوا إ

 تخلفوا عن اللحوق بالقافلة .
ة المسلمین، كان الشھید یرى أن الجھاد في سبیل هللا (القتال بالسالح) أمر الزم لحفظ الشعائر التعبدیة والمساجد والھیئات والمسابح واللحى وعقید

 كل ھذه األمور محمیة بالجھاد والسالح مصداقا لآلیة:
 . ال دفع هللا الناس بعضھم ببعض لھدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذكر فیھا اسم هللا كثیراولو 

 )04(الحج: 
تھ إن الشھید كان ( كالنور) یستقطب ویجمع طاقات المسلمین، والشباب یلتفون من حولھ، كما یدور الفراش على الضوء، وقد كان محسودا في حیا

 ذ كان لكلماتھ الجذابھ سر في إقبال الناس علیھ والتفاف الشباب من حولھ حیثما حل وحیثما ارتحل .ولعلھ یكون محسودا في مماتھ ، إ
وھو عالم من العلماء، وصاحب درجة علمیة كان بإمكانھ أن یجلس على الفراش الوثیر  -فلحقوه وتبعوه -لذلك رآه الشباب یحمل السالح 

 نھ حرم على نفسھ أن یھدأ لھ بال أو یقر لھ قرار وھو یرى نار المحنة تحرق قلوب المسلمین .ویسترخي وتشده األھواء إلى مستنقع الطین ، لك
ونار لقد رأینا من ضمن وصایاه ألوالده ( وهللا ماأطقت أن أعیش في قفصي معكم كما تعیش الدجاجة مع فراخھا، ولم استطع أن أحیا بارد النفس 

 المحنة تحرق قلوب المسلمین ).
لشھید : ونحن إذ أردنا أن نقف على مناقب الشھید فسنجدھا كثیرة، ولكن سنضع بین یدي القارىء بعضا منھا علھا تكون لنا درسا بعض مناقب ا

 نعتبر منھا:
لة على العزة واإلباء: وھذه ھي السمة البارزة التي كانت تظھر على شخصیة الشھید تجاه األعداء والطواغیت، وقد امتثل قول هللا تعالى:( أذ-أوال:

للطغاة المؤمنین أعزة على الكافرین یجاھدون في سبیل هللا )، لذلك نجده لم یحن ھامتھ طول حیاتھ إال لخالقھ العزیز الجبار،ولم یطأطىء رأسھ 
والجبابرة، ویوم أن فصل من الجامعة جرت ھناك محاوالت عدة الستدراجھ ومحاولة غمز عوده عن طریق الترغیب من أجل إعادتھ إلى 

انت نصیحة لجامعة، فطلب وزیر الداخلیة آنذاك مقابلتھ، وعند اللقاء قال لھ الوزیر: أنت تھاجمنا على المنابر وتتكلم علینا، وفي نھایة الحدیث كا
ھا على الوزیر للشیخ الشھید أن یعتذر لمدیر المؤسسھ الصحفیة الذي ھدده الشھید على تلك الصورة التي وضعت في جریدة الرأي والتي تھكم فی

 العلماء، فرد علیھ الشھید یومھا: (وهللا لو جاء واعتذر لي ما قبلت اعتذاره).
یقبل یدي وھذه الحادثة تذكرنا بعزة السلف الصالح أمثال العز بن عبد السالم یوم أن جاءه الناس یرجونھ أن یعود إلى منصبھ في القضاء مقابل أن 

 واد، وهللا لوجاء وقبل یدي ما قبلت ).الحاكم فقال: (یا ناس أنتم في واد ونحن في 
الشجاعة والحماسة: ونحن عندما نرید أن نتكلم عن سمة بارزة في الشھید نظن أنھا ھي السمة الغالبة على شخصیتھ، لقد طرق الدعاة أبواب  -ثانیا:

 ا من أعالمھ .الدعوة فوجدوا الشھید قلعة حصینة من قالعھا، وعندما تحدث الناس عن الجھاد وجدوه علما بارز
لب إذا وقد كان آخر مقالة كتبھا الشھید قبل استشھاده بعنوان (األسود الجائعة) تحدث في مقدمة المقال عن الشجاعة وأن عمادھا القلب، وأن الق

 النظیر .امتأل باإلیمان فإنھ یعود ال یخشى أحدا إال هللا، وال یخاف من الموت بل یقبل على الموت في ساحات الوغى بشكل منقطع 
مامیة ولقد وجدنا ھذه الصفات قد انطبقت على شھید األمة اإلسالمیة، فشجاعتھ في المعركة لیس لھا نظیر، لم یكن یرضى إال أن یتقدم الخطوط األ

اجي (المأسدة) للعدو مع حرص المجاھدین علیھ دائما ومحاولتھم اقناعھ أن ال یتقدم إلى األمام خوفا علیھ، وقد شھدت لھ أرض أفغانستان في ج
 من مواقع الشیوعیین . متر)0051وقندھار، ففي قندھار اخترق الصفوف في منطقة سھلیة حتى وصل على بعد (

 كان الناس یعتكفون العشر األواخر من رمضان في المساجد، أما الشھید فقد اعتكف السنوات الماضیة العشر األواخر من رمضان وخصوصا العام
العشر األواخر من رمضان في ساحة المعركة ( جالل آباد)، وكان على أبوابھا یبعد عن العدو عدة كیلومترات وھو الماضي، فلقد رابط في 

 یبوىء للمؤمنین مقاعد للقتال .
رسول وقد كان لشجاعة الرسول ص األثر الكبیر في شخصیة الشھید، یقول الصحابة رضوان هللا علیھم:(كنا إذا اشتد البأس وحمى الوطیس اتقینا ب

 هللا ص، وإنھ لیكون أقربنا إلى العدو ).
ن كل واحد كان الشھید یعبر عن السعادة الغامرة التي تمأل قلبھ وھو یحیا ھذه الحیاة الجھادیة حیث یقول:(ماأجملھا من أیام تقضیھا بین المجاھدی

 بیر یقطع صمت الظالم الساجي ).ارتقى قمة جبل مرابطا وراء سالحھ... حتى إذا جن اللیل ال تسمع منھم إال صوت التك
س، ویحزن ویقول عن أمثال ھؤالء: (إنھ یرى الموت كل یوم مرات لیوفر الحیاة الحقیقیة والسعادة والعزة لألمة المسلمة، یسھر كل لیلة لینام النا

  )1لیھنأ المسلمون من ورائھ)(
 10انظر عبر وبصائر /ص . )1(

 ل السالح وھدیر الطائرات، ونغمات القذائف والرصاص وخوض غمار المعارك والحروب .كان الشھید ال یلذ ألذنھ إال سماع صلی
 ثالثا: الزھد والبعد عن الترف: وحسبك في ھذا أنھ ترك الدنیا وطرحھا عن عاتقیھ، وأقبل على الجھاد واالستشھاد حتى نال الشھادة .

أن تسكن زوجتھ وأوالده الثالثة في غرفة واحدة تكاد أن تكون مظلمة بال  م ترك الوظیفة وآثر7691ویوم أن قاتل على أرض فلسطین بعد سنة 
یفة تھویة وال مطابخ وال حمامات، وحسبك في زھده أنھ ترك العمل في الجامعة اإلسالمیة (إسالم آباد ) وتفرغ للجھاد عندما شعر أن ھذه الوظ

 ورسولھ لعیالھ، وكان بإمكانھ أن یكون صاحب الثراء والمال الوفیر، وقد خرج من تعیقھ وتعرقل سیر جھاده .ثم إنھ غادر الحیاة الدنیا تاركا هللا
 الدنیا دون أن یأخذ منھا شیئا ، لقد قدم إلى ساحة الجھاد بنفسھ ومالھ وعیالھ ووظف كل ما یملك لصالح الجھاد .

ل هللا ص ما ترك دینارا وال درھما وال شاة وال بعیرا وھو في ھذا یسیر على نھج رسول هللا ص كما روى اإلمام أحمد بسند صحیح: ( أن رسو
)(1.( 
 )4272المسند برقم (   )1(

لقد جاءه بعض محبیھ وقد خاف علیھ أن یقتل یومھا ( یوم مؤامرة جنیف على الجھاد ) وعرض علیھ منصبا بأن یصبح مدیرا  لجامعة إسالمیة 
ش كما عاش رسول هللا ص، روى الترمذي بسند حسن أن رسول هللا ص قال:( عرض حتى یحمیھ من تلك المؤامرة ، ولكن الشھید آثر أن یعی

علي ربي أن یجعل لي بطحاء مكة ذھبا فقلت ال یارب بل أجوع یوما وأشبع یوما فإذا جعت تضرعت إلیك ودعوتك وإذا شبعت شكرتك وحمدتك 
 باب الزھد]. 9/209)[انظر صحیح الترمذي بشرح ابن العربي 1)(

ن الشھید الدنیا لنالھا وقد أقبلت علیھ طائعة بزینتھا، ولكنھ كان یمقت الترف، وآثر حیاة الجھاد على التقلب في أطراف النعیم، ولقد كاولو أراد 
 رحمھ هللا یعتبر الزھد من أعمدة الجھاد .

والصبر من طبیعة الجھاد، وال یمكن أن )، 1/3حلمھ وصبره: وكیف ال یصبر وھو یعتبر الصبر أحد أعمدة الجھاد ( في خضم المعركة  -رابعا:
)[ھكذا في األصل والصحیح انكفأ إبریق الشاي بما فیھ من ماء 2یكون ھناك جھاد بدون صبر ، أذكر یوم أن أنكفأ القدر بما فیھ من مرق ساخن(

األفغان ال تخلو من عدة مصائب، فأحیانا ساخن]. على ید ابنھ الصغیر مصعب وإذا بالبیت یرتبك، فقال لھم الشھید بھدوء سبحان هللا! إن بیوت 
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لفھ تجد البیت فیھ مأتم، وقد شوه وجھ ابنھ، أو قلعت عین ابنتھ، وھذا قطعت یده أو رجلھ، وھم مع ذلك صابرون محتسبون، وإذا بالبیت فجأة ی
 الصمت ویرضون جمیعا بقضاء هللا.

صلوا إلى ھذه القمة السامقة التي تعیش فوق ذروة سنام اإلسالم، فماذا فعلوا? وقد حاول الطواغیت في األرض محاصرتھ ولكنھم لم یستطیعوا أن ی
بت وجھوا سھامھم وحركوا أذنابھم لیتناوشھ األعداء من كل جانب، ولیطلق المنافقون ألسنتھم بالسوء في محاولة لتشویھ سمعتھ، ولكنھ صبر وث

 الشاعر: واحتسب ذلك عند عالم الغیوب، وكان لسان حالھ یقول كما قال
 فــــإما حیاة تسر الصـــــدیق     وإما ممات یغیظ العـــــــــــدا
  ونفس الشریف لھا غایتان      ورود المنایــــــا ونیل المنـــــا

رد على ویوم أن كشر أھل النفاق عن أنیابھم وبدأت األشرطة المسموعة والمنشورات تكتب ضده لتشویھ سمعتھ قال لھ بعض اإلخوة: لو أنك ت
: وهللا ما عندي وقت أن أقرأھا فضال عن أرد علیھا، لقد وكل أمره إلى هللا، وكان لسان حالھ یقول كما قال النبي ص  -رحمھ هللا -ھؤالء، فقال 

حمة) ثم قال: عندما شج وجھھ یوم أحد وكسرت رباعیتھ فقال لھ أصحابھ لو دعوت علیھم، فقال علیھ السالم: ( إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت ر
 كتاب بدء الخلق]. 3237[رواه البخاري مختصرا/ انظر شرح الكوماني برقم  )1(اللھم اھد قومي فإنھم ال یعلمون)(

ل ومارأیت الشھید في حیاتھ منتصرا لنفسھ، ولكنھ كان إذا انتھكت حرمات هللا یغضب ویحمر وجھھ، ولقد تخلق في ھذا بخلق رسول هللا ص، یقو
نھم علي بن الحسن: (مارأیت رسول هللا ص منتصرا من مظلمة ظلمھا قط ما لم تكن حرمة من محارم هللا، وما ضرب بیده شیئا بعض أصحابھ وم

 كتاب الفضائل]. 85-15/84انظر شرح الننوي  -)[رواه مسلم2قط إال أن یجاھد في سبیل هللا )(
رفعة رتبتھ كان أشد الناس في ھذا العصر تواضعا وأبعدھم عن الكبر، قال التواضع: كان الشھید رحمھ هللا على علو منصبھ وشھرتھ و -خامسا:

لي كثیر من اإلخوة ھذا الدكتور یختلف عن جمیع الدكاترة الذین یحملون الشھادات، وكان بعضھم یقول إنھ رجل شعبي، كان وھو في الجامعة 
لقویم، كان طالبھ ومریدوه ال یشعرون بفارق بینھم وبینھ وكان عندما یذھب یجلس مع طالبھ ومریدیھ یعلمھم وینھلون منھ المعرفة والعلم والخلق ا

ا منتھى إلى الجبھات أو إلى مخیمات التربیة اإلسالمیة داخل أفغانستان یقول لإلخوة عاملوني أنا وأوالدي كما تعاملون أي واحد منكم . وكان ھذ
 ة وأشقھا على النفس، ورفض أن یتقلد أعلى المناصب الرفیعة .التواضع منھ كیف ال وقد اختار حیاة الجھاد وھي أصعب عباد

أحمد بسند  وقد كان الشھید خیر قدوة لھ في ھذا رسولنا الكریم علیھ الصالة والسالم الذي رفض أن یكون ملكا نبیا كما في الحدیث الذي رواه اإلمام
 ].7160برقم /1[انظر المسند  )1ر أن یكون نبیا عبدا )(صحیح:(إن هللا خیر نبیھ بین أن یكون نبیا ملكا أو نبیا عبدا فاختا

 ولو ذھبنا نستقصي مناقب الشھید الحتجنا إلى أسفار وأسفار ، عن ماذا نتحدث ?! عن إیثاره أو عن صفائھ وحیائھ أو عن كرمھ وجوده أو عن
ما من عالم إال ولھ ھفوة، وما من جواد إال ولھ كبوة،  صدقھ وإخالصھ وتجرده � تعالى ووقوفھ عند الحق، فحدث عن ذلك والحرج، وفي المقابل

 وشھیدنا الغالي كان محیطا ھادرا، وإذا صدرت منھ ھفوة فھي تغرق في وسط ھذا المحیط، ولنا في قول رسول هللا أسوة حسنة .
 ) أقیلوا ذوي الھیئات عثراتھم، والذي نفسي بیده إن أحدكم لیعثر ویده بید الرحمن (

 شھادةالباحث عن ال
 م].1990نوفمبر  24ھـ الموافق: 1411جمادي االولى  7التاریخ:  128[لھیبت المعركة العدد 

الذي غادر مسقط رأسھ في أصفھان باحثا  عن الحقیقة، وتنقلھ من مدینة  -رضي هللا عنھ-قصة سلمان الفارسي  -ونحن نطالعھا  -تذكر لنا السیرة 
حالھ في مدینة رسول هللا ص لیلقى مراده، وینال أمنیتھ التي سعى إلیھا حثیثا  حتى نال ذلك الوسام العظیم إلى مدینة حتى استقر بھ األمر وألقى ر

 ). من نبیھ ص:(سلمان منا آل البیت
ما فقلت سبحان هللا!! إن الشھید عزام كان بینھ وبین الصحابي سلمان الفارسي وجھ شبھ في البحث عن أمنیة عظیمة، طالما بحث كل واحد منھ

فحقق  عنھا، وإن اختلفت أمنیة كل واحد عن اآلخر، فقد سعى الصحابي الجلیل لینال شرف االلتحاق بھذا الدین العظیم، فكان باحثا  عن الحقیقة،
  هللا لھ أمنیتھ، بینما سعى الشھید عزام إلى أمنیتھ العظیمة لنیل الشھادة في سبیل هللا،فحقق هللا لھ أمنیتھ كذلك.

 
 في فلسطین: طلب الشھادة

التي  7691لقد رافقتھ في الشطر األول من عمره، یوم أن كان یعیش في فلسطین، ورأیتھ یوم أن امتشق سالحھ لیواجھ الدبابات الیھودیة سنة 
 . كانت تتقدم باتجاه قریتنا عبر الحدود مع العدو

ادا  حقیقیا  في التدرب على السالح، مما جعلھ ھذا یقرر ; عاش الشطر األول من عمره على أرض فلسطین، دون أن یتمكن من إعداد نفسھ إعد
على  أن ھذه الفترة من حیاتھ لیس لھا قیمة في میزانھ، وإن كانت فترة طھر وصفاء وعبادة ونقاء، كان یتمنى في فترة ریعان شبابھ التي قضاھا

الح، ولكن ظروف االحتالل الیھودي للضفة الغربیة جعلت أرض فلسطین وھو دون العقد الثالث من عمره أن تكون إعدادا  وتدربا  على الس
عندما شعر أنھ سیعیش مكبال  ال یملك  7691الشھید یفكر في الھجرة من فلسطین، فخرج منھا في األسبوع األول من االحتالل الیھودي لھا سنة 

 . لنفسھ حیلة وال یھتدي سبیال
ى السالح لیعود فاتحا  لألرض المباركة، عندما كان مفھوم الجھاد غائبا  عن أذھان األمة، خرج لینتقل إلى مرحلة اإلعداد الحقیقي، والتدرب عل

ھجھ الكتاب ولكنھ لم ینعدم في وجدانھا، وبقیت جذوة الجھاد في أعماقھا فبقیت القیادة اإلسالمیة في فلسطین تعمل في دائرة التربیة إلخراج جیل من
 المباركة من براثن الیھود. والسنة لیحمل رایة الجھاد ویحرر األرض

 
 الظروف مھیئة:

م للناس أن یتدربوا على السالح، فأصبحت الفرصة مواتیة، وما فات الشھید في فلسطین یمكن 7691ترك المجال بعد سقوط الضفة الغربیة سنة  
ن بحماس شدید للقتال على أرض فلسطین، قال أن یعوضھ اآلن، فكان الشھید یقیم في أحد جبال عمان، وذات لیلة واذا بمجموعة من الشباب یھتفو

! من الشھید عزام: فقلت في نفسي: ألیس من العار علیك یاعبدهللا أن یسبقك ھؤالء إلى ساحات األقصى ؟! من أولى منا بالجھاد في سبیل هللا ؟
 ؟! أولى من الشباب المسلم في الوصول إلى روابي القدس

لشھید مع مجموعة من الشباب المسلم وبمشاورة الحركة اإلسالمیة في األردن، واتخذوا قواعد لھم في فالظروف مھیئة، والفرصة سانحة، فھب ا
 سبق: الشمال للتدرب على السالح، وبدأوا عملیاتھم على الیھود في فلسطین، لقد تمنى الشھید یومھا الشھادة على روابي فلسطین، ولكن قول هللا

 .» تدري نفس بأي أرض تموت؛ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا  وما 
 )43(لقمان: 

 الشھادة تخطئھ في فلسطین:
، بل لقد شارك الشھید بنفسھ في بعض العملیات الجھادیة، وأشرف على عدة عملیات، ولكن هللا تعالى لم یختر لھ الشھادة آنذاك على أرض فلسطین

اعدتھم، حیث كان الشھید جالسا  بجوار القاعدة مع مجموعة من إخوانھ، إن الشھادة قد أخطأتھ في عملیة ھجوم قام بھا الطیران الیھودي على ق
جاء فجاءت الطائرات المعادیة وھي تحلق على ارتفاع عال  وكأنھا في مھمة استكشافیة، ثم ذھبت بعیدا ، وقام الشھید من مكانھ لقضاء حاجة، ف

 لبعض واستشھد البعض، ولم یصب الشھید یومھا ألن في األجل بقیة.أحد اإلخوة وجلس مكانھ، وإذا بالطائرات تغیر على المكان، فأصیب ا
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 نقلة بعیدة إلى الوراء:
 عندما أغلقت الحدود، ومنع اإلخوة من المشاركة في الجھاد على أرض فلسطین، رجع الشھید یزاول العمل الوظیفي الذي استقال منھ، ثم تابع

سا  في كلیة الشریعة في الجامعة األردنیة، والشك أن ھذا األمر صعب على النفوس تحصیلھ العلمي وحصل على درجة الدكتوراه، ورجع مدر
 . التي جبلت بحب الجھاد واالستشھاد في سبیل هللا

ولة وبالرغم من أنھ كان ي عد  جیال  من الشباب المسلم لیزیل بھم نیر االحتالل الیھودي عن فلسطین ویحرر بھم أقصى المسلمین، ویقیم بھم د
غیر طبیعیة; بعد أن سار شوطا  بعیدا  في طریق الجنة:؛  -من مجاھد إلى أستاذ جامعي  -مین، إال أن إحساس الشھید كان یرى أن ھذه النقلة المسل

دما كنا ، وھو یرى نفسھ قد ابتعد كثیرا  ورجع عن ھذا الطریق، وعن«أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما یعلم هللا الذین جاھدوا منكم ویعلم الصابرین 
نجلس معھ في األردن في داخل المسجد، كان یطلب من اإلخوة التعارف ثم یقول: (كل واحد یذكر أمنیتھ )، فعندما یأتي دوره یعرف باسمھ 

 ). ویقول:( أمنیتي طالب شھادة في سبیل هللا
ھو الدور المنوط بھ والملقى على عاتقھ أن یقوم بھ،  لیس -وإن كان یربي جیال  على اإلسالم -كما أنھ كان یشعر أن ھذا العمل الوظیفي الروتیني

حمھ هللا ھو إن ھناك دورا  أعظم ینتظره في أفغانستان، لینفع هللا بھ ھذا الجھاد المبارك واألمة اإلسالمیة، وینفع بھ الجھاد في كل مكان، فكان ر
 حلقة الوصل بین الجھاد في أفغانستان وحركات الجھاد اإلسالمي في العالم.

بأرض إن ابواب الجھاد في فلسطین قد أغلقت أمامھ، وأبواب الدعوة قد حیل بینھ وبینھا بفصلھ من الجامعة األردنیة، كل ھذا جعلھ یضیق ذرعا  
 . ویفكر بالخروج منھا -نتیجة الضغوط  -األردن 

 
 الشھادة تصیبھ في أفغانستان:

أفغانستان العزیزة لم یصدق أنھ یعیش في أرض الواقع، حیث وجد ضالتھ المنشودة، ویوم أن وصل الشھید أرض باكستان والتقى بالمجاھدین في 
 وحمل الرایة مجاھدا  مع المجاھدین، ثم بدأ یحاضر ویخطب ویكتب عن الجھاد، وبدأ ینقل معاركھم وأخبارھم وانتصاراتھم للعالم اإلسالمي،

لجھاد، ویھز األمة اإلسالمیة لیوقظھا من رقادھا، وبین لھا أن ھذه فرصتھا یستنھض ھمم الشباب المسلم في كل مكان في القدوم إلى ساحة ا
 السانحة.

ن وبدأ یضرب على الوتر الحساس في قلوب وضمائر العلماء; أن أفیقوا من سباتكم وغفلتكم فإن البغات بأرضكم یستنسر، وأنھ ال یوقظ األمة م
ي القذائف والقنابل وأزیز الرصاص ودماء الشھداء، فتحرك العلماء على أثر الفتاوي نومھا العمیق الذي تغط فیھ أكثر من صلیل السالح، ودو

، فیتناقشون وكأن بعضھم لم یسمع بھا إال  في ھذا الزمان مع أنھا آراء واجتھاد -الجھادیة التي صد رھا الشھید من أرض الجھاد وواجھھم بھا
 األئمة والسادة األعالم.

صاحب مدرسة جھادیة عملیة، ونقل الجھاد األفغاني من جھاد إقلیمي إلى جھاد إسالمي عالمي، وربط بھ األمة  لقد أصبح شھیدنا الغالي بحق
ء النیل اإلسالمیة في كل مكان، وأصبح ھو العقل المفكر والقلب النابض لھذا الجھاد العظیم، كما كان الشھید ترس ھذا الجھاد، كلما حاول األعدا

في المیدان یدفع كید األعداء، ویرد الشبھ، ویدحض األضالیل التي توجھ إلى رموز الجھاد وقیاداتھ، فأصبح رمزا   منھ بتصویب سھامھم وجدناه
كبیرا  من رموزه، وشخصیة جھادیة عالمیة ال تبارى، فحقد علیھ أعداء الجھاد، ورصدوا حركاتھ وسكناتھ وعدوا أنفاسھ، ووجھوا عمالءھم 

ولكنھ كان كالطود الشامخ، لقد طلب الشھادة بصدق فأعطیھا، وخاض من قبل المعارك في أفغانستان، وتحدى للطعن فیھ والنیل من شخصیتھ، 
 أعداء الجھاد في كل مكان، وبالرغم من التھدید والوعید قال لھم: لن أغادر أرض الجھاد إال بإحدى ثالث:

 . كبال  من باكستانإما أن أقتل في أفغانستان، وإما أن أقتل في بیشاور، وإما أن أخرج م
في لقد رأیناه قبل استشھاده یحمل روحھ على كفھ یعرضھا على فاطرھا كل یوم أن یقبضھا، فرحا  مستبشرا بلقاء هللا عز وجل، یتمنى الشھادة 

 ). في زمرة المصطفى ص سبیلھ، بل ھي أغلى أمانیھ، فكان دعاؤه الخالد الذي حفظھ الصغیر والكبیر: (اللھم أحینا سعداء وأمتنا شھداء واحشرنا
قریة بین إنھا أمنیة عزیزة وحلم كبیر كان یداعبھ في لیلھ ونھاره، وقد بحث عنھا طویال  في كل مكان، وتنقل من مدینة إلى مدینة، ومن قریة إلى 

وسكناتھ وإشاراتھ، فسرى حب الجھاد جبال أفغانستان وسھولھا ووھادھا وأودیتھا، لقد أصبح الجھاد واالستشھاد على لسانھ وقلبھ وكلماتھ وحركاتھ 
في دمھ وعروقھ، وتغلغل في روحھ وقلبھ، حتى جعلھ یصرح قبل استشھاده:( إن عمري اآلن تسع سنوات فقط، سبع سنوات ونصف في الجھاد 

أعداء الجھاد على أرض أفغانستان، وسنة ونصف في الجھاد على أرض فلسطین، وما تبقى من عمري لیس لھ قیمة عندي ). وقد جعل ھذا 
 . وفي وضح النھار -باكستان -والعمالء والخونة األشقیاء المأجورین أن یخططوا لقتلھ، وأن یفجروا سیارتھ في أكبر شوارع بیشاور 

بھذه الخاتمة أما الشھید فقد نال أمنیتھ، وتنسم الناس المسك من دمائھ الزكیة، ورأوا انبساط أساریر وجھھ عندما وضع في قبره فرحا  بلقاء ربھ، و
 حیث التقت دماؤه مع مداد قلمھ لتكون خیرا  عمیما  لألمة اإلسالمیة.

 
 *بالحركة اإلسالمیة« صلة الشھید ؛إمام الجھاد

 
 -والزالوا إلى یومنا ھذا  -شب إمام الجھاد في القرن العشرین في أحضان أسرة كریمة عرفت بالتدین بأصولھا وفروعھا، بل كان أھالي القریة 

المشائخ، وأصحاب اللحى، نظرا  لكثرة األفراد فیھا ممن یرخون لحاھم، ألن معظم الناس كانوا قد  -« ؛ عائلة عزام -قون على ھذه العائلة یطل
ھ اعتادوا على حلق لحاھم . وفي ظل ھذه العائلة نشأ شھیدنا الغالي وترعرع، ورضع من لبانھا وھو صغیر، وشرب من معینھا الصافي، كان نبوغ

 . كرا  من بین أقرانھ، وھو لم یتجاوز سن البلوغ، والزال یومھا طالبا  في المرحلة اإلبتدائیةمب
التي طوت بین أحضانھا إمام الجھاد وھو صغیر تعر ف على شاب من شبابھا كان یتوقد حماسا  للدعوة  -سیلة الحارثیة  -وفي ظل ھذه القریة  

، وھو من سكان القریة، وحصلت عالقة وطیدة بینھ وبین الشھید، وعلى صغر سنھ -رحمھ هللا -لھادي إلى اإلسالم، وھو األستاذ شفیق أسعد عبد ا
وقد كان  إال أن القلوب قد تآلفت وتعارفت، وأخذ ھذا الشاب بید الشھید قبل أن یبلغ سن الحلم، وعر فھ وفتح عینیھ على دعوة اإلخوان المسلمین .

علماء قد شكلوا نواة صغیرة للحركة اإلسالمیة في مدینة جنین من بینھم مفتي المدینة الشیخ توفیق جرار األستاذ شفیق أسعد مع مجموعة من ال
والشیخ محمد فؤاد أبو زید مدیر أوقاف المدینة حالیا ، والشیخ سعید بالل، وكان الشھید یومھا على اتصال بھؤالء  -رحمھ هللا  -وأخوه الشیخ فریز 

س فرع للحركة اإلسالمیة في مدینة جنین في الخمسینات، وقد شكل الشھید أول أسرة اخوانیة في القریة وھو الزال طالبا  العلماء، فواكب بذلك تأسی
 . في المرحلة اإلعدادیة

مین في وبدأ الشھید یتصل بأبناء الحركة المؤسسین وھو في سن مبكر، فتعرف على األستاذ محمد عبد الرحمن خلیفة المراقب العام لإلخوان المسل
لنجابة تلوح األردن الذي كان یتردد على قریة الشھید للقاء بشاب صغیر لم یتجاوز المرحلة اإلبتدائیة اسمھ عبدهللا عزام، كان یرى مخایل الذكاء وا

یق أسعد، وقد جاء م عندما توفي األستاذ شف4691سنة  -كما أذكر  -على وجھھ، وقد زار المراقب العام للدعوة القریة أكثر من مرة كان آخرھا 
 . - رحمھ هللا رحمة واسعة -لحضور جنازتھ 

نین وبعد وفاة األستاذ شفیق نھض الشھید یومھا وأخذ على عاتقھ حمل الرایة من بعده، وأخذ یشق طریق الدعوة بالتعاون مع إخوانھ في مدینة ج
سیطر على الشارع الفلسطیني، وكان اإلسالم غائبا  في وسط في وسط تیار عاصف، حیث كان اإلعالم الناصري والتیارات المخالفة لإلسالم ت

 . الشباب، موجود شكلیا  بین كبار السن الذین بقوا على والئھم العاطفي الغامض لإلسالم بفعل وراثتھ عن اآلباء واألجداد
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حیث كان یجاھر بانتسابھ لحركة  -ء الشھید باستثنا -ومما أذكر یومھا لم یكن یجرؤ واحد من أبناء الحركة اإلسالمیة أن یتظاھر علنا  بذلك 
الدعوة یومھا اإلخوان بین أھالي القریة، أما بقیة الشباب المسلم فكانوا یتوارون حیاء  (خجال ) إذا ذكر لفظ (اإلخوان المسلمون) أمام الناس، ألن 

یعقب على  -رحمھ هللا  -المساجد، مما جعل الشھید عزام لدى الناس، وألنھ لم یكن معھودا  تردد الشباب بكثرة على  -تقریبا   -كانت مجھولة 
 . تألیف سید قطب كتابھ المستقبل لھذا الدین بقولھ: (یبدو أن سید قطب غارق في أحالمھ)

نظرة على وحق إلمام الجھاد یومھا أن یقف متعجبا  من نظرة سید قطب للمستقبل ألنھ كان یتلفت حولھ لیرى بریقا  من األمل یحدوه لیطبق ھذه ال
 . الواقع فلم یجد

في وسط ھذه الظروف الصعبة بدأ الشھید یشق طریق الدعوة بین صفوف شباب القریة، وبدأ ینظم حلقات األسر ویعطي الدروس الدینیة في مسجد 
 . القریة، وقد واجھتھ عقبات في طریقھ استطاع أن یتخطاھا بفضل هللا تعالى

سھا الشھید حسن البنا (رحمھ هللا) أشد األثر في تكوین شخصیتھ الحركیة، وكان معجبا  برسائل البنا، لقد كان للحركة اإلسالمیة خصوصا  مؤس
هللا  والزلت أذكر ماكان یقولھ الشھید بشأنھا ونحن نتتلمذ على یدیھ، ونحن صغار، كان یقول: ( ھذا المنھج الذي وضعھ البنا إنما ھو فتوح من

میة ولم یسبقھ في ذلك أحد ) وكان یوزع ھذه الرسائل الصغیرة على مجموعات أسر اإلخوان التي نظمھا في تعالى، فقد وضع أسس الحركة اإلسال
 .  القریة ویطالبھم بحفظھا وفھمھا جیدا

مذت في كما تأثر الشھید عزام بفكر سید قطب وكان قد واضب على مطالعة كتبھ وھو صغیر، ولقد سمعتھ قبل استشھاده بفترة قصیرة یقول:؛لقد تتل
 .»  حیاتي وتأثرت في كتاباتي بأربعة: سید قطب فكریا  ، والنووي فقھیا ، وابن تیمیة عقدیا ، وابن القیم روحیا

 ثم وأخیرا  كان في مقدمة الدعاة البارزین في العالم اإلسالمي، وقد اشتھر وذاع صیتھ وھو لم یتجاوز العقد الرابع من عمره، فأصبح بفضل هللا
  . تجرده في الدعوة شخصیة إسالمیة عالمیة، وقلعة صلبة في الدعوة یعجز عن الوصول إلیھا كبار العلماء والدعاة في العالمبفضل نشاطھ و

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 للصحوة * االسالمیة«مواكبة الشھید ؛إمام الجھاد
ا، یربي أقرباءه وأبناء بلده بالقدوة بأفعالھ قبل أقوالھ، فأحبوه كثیرا ، وبدأ یلقي بدأ إمام الجھاد نشاطھ في الدعوة على مستوى القریة التي ولد فیھ

م إلى الدروس الدینیة في مسجد القریة قبل أن یتجاوز العقد الثاني من عمره، فأحبھ الناس عموما  وأقرباؤه خصوصا ، حیث كان بارا  لھم یرشدھ
 . یأنسون بھ ویفرحون بلقائھالخیر، ویعمل على صالح دینھم ودنیاھم، فكانوا 

معھم،  ثم امتد نشاطھ على مستوى الحركة اإلسالمیة في مدینة جنین، فكان دائم الصلة بإخوانھ یود أن ال یفارقھم لكثرة محبتھ لھم وشوقھ للقاء
ي أھالي القریة بعد خروجھ إلى ترك فراغا  كبیرا  في مجال الدعوة واإلصالح بین الناس، ومع ذلك بق« وعندما خرج من القریة ؛ مسقط رأسھ

فالن، نظرا  للمودة القلبیة التي كان یكنھا لھم  األردن یراسلونھ ویسألون عنھ، وھو بدوره كان دائما  یسألني عنھم، كیف حال فالن ؟ سلم على
 . والصلة التي تربطھ بھم
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 صحوة إسالمیة مباركة:
بطء، ألن اتجاه الشباب كان منصرفا  عن التوجھ إلى هللا، وكان یعز علیك أن تجد شابا  بدأت الحركة اإلسالمیة تشق طریقھا في وسط الشباب ب 

 . ملتحیا  یتردد على المسجد، أو أن تجد فتاة ترتدي اللباس الشرعي
اللباس الشرعي، لم یكن في جامعة القاھرة سوى بعض الفتیات یرتدین  1791ویوم أن ذھب الشھید عزام لمواصلة دراستھ العلیا في األزھر سنة 

وخالل عقد من الزمن بدأ ھناك توجھ من الشباب والفتیات إلى ھذا الدین، فحیثما توجھت الى جامعات القاھرة أو غیرھا ترى مئات الشباب 
 . المتحمس لإلسالم، وتجد مثل ذلك من الفتیات ممن یغلب علیھن الزي الشرعي، ومئات المنتقبات اللواتي یلبسن الخمار

إعداد الشھید عزام للدكتوراه تعرف على آل قطب عن قرب، وكان یتردد علیھم كثیرا  ویزورونھ، فأخذ عنھم أخبار الشھید سید قطب، وفي فترة 
ابرات وفترة سجنھ وإعدامھ، والمحن التي تعرضت لھا عائلتھ، والفتن التي تعرضت لھا الحركة اإلسالمیة أثناء اعتقال أفرادھا، وھنا بدأت المخ

قطب،  تالحق الشھید من مكان آلخر، ویبدو أن معلومات وصلت إلیھم أن ھذا الرجل ھو الذي إستنكر على عبدالناصر إعدامھ لسید المصریة
 قد أرسل من فلسطین برقیة إلى القاھرة یستنكر فیھا إعدام ھذا المفكر اإلسالمي. -رحمھ هللا  -ألنني كما أذكر كان الشھید عزام 

قد أخذ دفعات قویة من صبر آل قطب على األذى والتعذیب فصبرھم أعطاه دروسا  عظیمة في الصبر على طریق  وال شك أن الشھید عزام
م إلى األردن بعد أن أنھى 3791الدعوة وعقباتھا، وثباتھم أعطاه مزیدا  من التصمیم والمضي في ھذا الطریق، ورجع إمام الجھاد من القاھرة سنة 

 عالیة، واندفاع وحماس شدیدین. الدكتوراة بنفسیة جدیدة، وھمة
رز في وأذكر یومھا كنت طالبا  في الجامعة األردنیة، فعمل الشھید عزام فترة وجیزة مسؤوال  في قسم اإلعالم بوزارة األوقاف، فظھر دوره البا

السابقة لھذه الفترة یدرك تماما   تنشیط الدعاة، والعمل على تنظیم دروس الوعظ واإلرشاد في مساجد العاصمة ومدنھا، وكل من عایش المرحلة
 كیف كانت الحركة بین الشباب المسلم، كیف كانت شبھ جامدة تسیر ببطء شدید، بل كان الشباب المسلم یتوارى حیاء (خجال ) من إسالمھ، كان

كانت ترخي صلیبھا على صدرھا، وكان الواحد منھم الیجرؤ أن یرخي لحیتھ، والفتاة المسلمة تستحي أن تخرج بثوب طویل بینما الفتاة النصرانیة 
 . الشاب النصراني یتباھى بل یتظاھر بوضع الصلیب في عنقھ

ة في ظل ھذه الظروف رأى الشھید عزام أن دوره في الجامعة األردنیة أجدى وأنفع، حیث العمل لإلسالم في الوسط الشبابي، فتقدم بطلب لوزار
للتدریس في كلیة الشریعة، وفعال  بدأ الشھید عملھ في وسط الشباب والفتیات على مستوى كلیة األوقاف لنقل إلتزامھ إلى الجامعة األردنیة 

المعتمدة الشریعة، ثم بدأ یخترق صفوف الطلبة في مختلف كلیات الجامعة، وكانت إدارة الجامعة قبلھا بسنة قد اتخذت قرارا  للعمل بنظام الساعات 
الطالب والطالبات من مختلف الكلیات أن یسجلوا مواد مشتركة مع طالب كلیة الشریعة، فكان ھذا عامال   بدال  من نظام السنوات مما أتاح لبقیة

 مھما  مك ن الشیخ الشھید من إیصال كلماتھ إلى جمیع طلبة الجامعة.
دكتورا  یدرس في كلیة الشریعة  وبدأ صوتھ یدوي بین طلبة الجامعة وأروقتھا، فترددت أصداؤه، وتناقل الطالب والطالبات أخبارا  سارة، بان

والعودة  مارأینا مثلھ أبدا  اسمھ عبدهللا عزام، وأخذ الطالب والطالبات یتوافدون على محاضراتھ، وبدأ یذكي في نفوسھم الحماس الشدید لإلسالم،
فصل الطالب عن الطالبات في كلیة  الى هللا والتزام أوامره، والعمل لدینھ والبعد عن الفحش والتفحش واإلختالط، فكان أول من عمل على

 الشریعة.
نوا كما شجع الشباب على إرخاء لحاھم، وأظھر لھم أن ھذه الشعیرة اإلسالمیة التي أمیتت البد من إحیائھا، مع أن معظم الطلبة قبلھا لم یكو

لون لواذا  حتى ال یراھم بقیة الطالب یتظاھرون بلحاھم وسط الجامعة، حتى أنني رأیت بعضھم ممن كانوا یدرسون في كلیة الشریعة یتسل
 والطالبات في الجامعة، حیث كانت نفوسھم مھزومة وأرواحھم ضعیفة، فقوى الشھید من عزائمھم ونفسیاتھم، وأعطاھم دفعات من روحھ الطاھرة،

 . فامتزجت بأرواحھم الضعیفة لتقوى باذن هللا على مواجھة ضغط المجتمع الجامعي
تلف كلیات الجامعة یلتزمن الزي الشرعي، وأخذ الطالب یمتثلون أوامر هللا ویعودون إلى كتابھ، وبدأ الشھید یصھرھم في وأخذت الطالبات من مخ

ى في بوتقة اإلسالم، ویربطھم بالحركة اإلسالمیة، حیث كان الشھید یومھا یمسك بالقسم التنظیمي للجامعة األردنیة باإلضافة إلى مھامھ األخر
، واتسعت دائرة العمل اإلسالمي، فخرجت عن نطاق الجامعة لتشمل مساجد المحافظات المختلفة في األردن، وتدفق الشباب على الحركة اإلسالمیة

 ). المساجد، وبدأ الشباب الراجع إلى ربھ یردد: (تائبون آیبون حامدون لربنا شاكرون
وقتھ وجھده، كما أقام في منزلھ الدروس الدینیة اللیلیة یستقبل فیھا رواد  وفتح الشھید بیتھ للطالب والطالبات حتى یستزیدوا من علمھ ویأخذوا من

 المسجد، فبارك هللا لھ في علمھ ووقتھ، وألقى محبتھ في قلوب خلقھ.
اضراتھ ثم وفي ھذه الفترة امتد نشاط الشھید عزام خارج األردن، فكان یذھب إلى أمریكا بدعوة من اتحاد الطلبة المسلمین وفروعھ یلقي علیھم مح

 یعود، كما كان لمحاضراتھ التي كان یلقیھا في المخیمات والمعسكرات في مواسم الحج أثر بالغ وملموس.
ي وشھدت المنطقة اإلسالمیة صحوة إسالمیة عارمة، عمت أجزاء كبیرة من العالم العربي واإلسالمي، فواكب بذلك الشھید عزام ھذه الصحوة الت

الثلث األخیر من القرن العشرین، بل كان من طالئعھا وروادھا . بل إن مما الشك فیھ أن دوره كان كبیرا  في دفع شھدھا العالم اإلسالمي في 
ما كان لھ عجلة الحركة اإلسالمیة في األردن إلى األمام، كما كان أثره واضحا  وملموسا  بین الجالیات اإلسالمیة في معظم الوالیات األمریكیة، ك

 . اإلسالمي والجھادي الذي عم الجزیرة العربیة دور بارز في الوعي
میة والشك أن للحركة اإلسالمیة األم( اإلخوان المسلمون ) دورا  واضحا  في ھذه الصحوة التي شھدھا العالم العربي، كما كان للحركات اإلسال

 . ة من العالم اإلسالمي الكبیراألخرى التي آزرتھا من العالم اإلسالمي دور كبیر في ھذه الصحوة التي عمت أجزاء مختلف
وأخیرا  فقد تعرض الشھید عزام وھو في األردن إلى مضایقات وضغوط كبیرة عندما لمسوا أثره الفعال في وسط الجامعة وبین صفوف الناس، 

بعاده عن الجامعة وأروقتھا ووجدوا أن مسار الجامعة بدأ لصالح الحركة اإلسالمیة، عند ذلك تحرك المؤشر األحمر لألیدي الخفیة أن تتحرك إل
 م.0891كمركز ھام من مراكز توجیھ الشباب في المجتمع، فنفد صبر الدولة وفصلتھ بقرار الحاكم العسكري عام 
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 * » مواقف وعبر من حیاة ؛إمام الجھاد
 

ینھ بأبي بكر یوم الردة، واإلمام أحمد بن حنبل یوم فتنة خلق القرآن، وإني إن األمة أحیانا  قد تنھض برجل واحد یكون بمثابة أمة، فقد أعز هللا د
عبدهللا  على یقین أن عقیدة الجھاد كادت تصبح في وجدان األمة نسیا  منسیا  لوال أن هللا تعالى قیض لھا في القرن العشرین إمام الجھاد الشھید

 . العملیة في میادین الجھاد، ومن خالل فتح باب الجھاد على أرض أفغانستان الذي رسم لھا الطریق من خالل مواقفھ -رحمھ هللا -عزام
 وحیاة الشھید كلھا صفحات مشرقة، بل مواقفھ كلھا عبر، وفي ھذا المقال سنقف على بعض المحطات في حیاة الشھید عزام للذكرى، فإن الذكرى

 تنفع المؤمنین:
  ألردنیة، وفيأوال : یوم أن كان الشھید مدرسا  في الجامعة ا

أحد األیام خرج من بیتھ قاصدا  مدینة عمان ألمور تھم الدعوة،فوقف على جانب الطریق ینتظر سیارة، وفجأة وقفت سیارة أمامھ <خصوصیة>، 
جھة الیمین  فقال لھ السائق: إلى عمان، فقال الشھید:نعم، فقال لھ:تفض ل، فركب الشھید حتى إذا وصل صاحب السیارة منطقة العبدلي ع رج إلى
فنجانا  من  میمما  شطره دائرة المخابرات، فقال لھ الشھید إلى أین ؟! أنزلني ھنا فأنا ذاھب إلى وسط المدینة، فقال لھ السائق: نرید أن نشرب معك

أن نتكلم معك، قال تفضل،  القھوة، فعرف الشھید أنھ رجل دولة، فدخل السائق دائرة المخابرات، وإذا بمسئوول في انتظاره، قال لھ: یا شیخ نرید
ال لھ قال لھ: أنت تھاجمنا على المنابر وتتكلم علینا في محاضراتك ودروسك، فقال الشھید: نحن أمرنا هللا أن نبین الحق للناس وال نكتمھ، فق

ى لو سجنتموني لن أسكت، وسأتكلم المسؤول: اذا  نفصلك من العمل، قال الشھید: األرزاق بید هللا، قال المسئوول: إذا  نسجنك، قال الشھید: حت
 داخل السجن، وانتھت المقابلة بقول المسؤول للشیخ:( نأمل یاشیخ أن تخفف من صالبة موقفك).

ھ الشھید: ویوم أن وقف أحد المسؤولین في دولة عربیة یناقشھ حول عقیدتھ، وقد أحس الشھید منھ أنھ یرید المداھنة (ود وا لو تدھن فیدھنون) قال ل
 . ي ؟! قال نعم: قال لھ: عقیدتي ھي اإلخوان المسلمینعقیدت

كان  وفي موقف آخر لمسؤول كبیر على مستوى أمیر !! أراد أن یجس صالبة الشھید، فقال لھ: یاشیخ أنا أرید اآلن أن أسمعك كالما  قاسیا ، فما
استخرجھا من جیبھ وقال لھ: إن شئتم فخذوھا، فما كان من من الشھید إال  أن واجھھ بلطمة قویة،قال لھ: الذي یربطني بكم ھذه الورقة، وقد 

 المسؤول إال  أن وقف وقفة إجالل وإكبار للشیخ وقبل رأسھ مكبرا  فیھ ھذه العزة.
ة وبذلك جدد الشیخ عزام مواقف السلف األول من الصحابة رضي هللا عنھم، فكان خیر خلف لخیر سلف، وإن ھذه المواقف تذكرنا بموقف ابن تیمی

 . الذي قال لجالدیھ: ماذا تفعلون بي؟! إن سجني خلوة، وإن نفیي سیاحة، وإن قتلي شھادة
أنھ قد قطع رزقھ، وبدأت تلومھ على ھذا  -في النظرة القریبة لألمھات  -ثانیا : عندما فصل الشھید من الجامعة األردنیة بدأت أمھ تبكي ظنا  منھا 

ن مثل الدكتور الفالني ....والدكتور الفالني...؟! وبدأت تعدد لھ مجموعة من المدرسین في الجامعة، وتقول لھ: (أما یرضیك یا عبدهللا أن تكو
 . فسكت الشیخ ولم یتكلم، وتكلم والده الذي أجابھا قائال  ویحك !! ماذا یفعل غدا  أمام ربھ في العلم الذي أودعھ هللا في صدره

ى الجامعة، وقد استجاب بعض المسؤولین یومھا لھذه الرغبة بشرط واحد: أن یدخل الدكتور وبدأت الضغوط من الناس على الدولة إلعادتھ إل
المفصول ( الشھید ) إلى محاضراتھ على الطلبة والیتعرض لشيء خارج المحاضرة، وبشرط أن الیرفع رأسھ وال یلتفت یمینا  وال شماال  !! 

وأخبروا الشھید بھا، فرفض الشھید ھذا المطلب وقال: إذا  ما الفرق بیني وبین وجاء الناس وھم فرحون مستبشرون بھذه الرغبة األكیدة، 
 . مثلةالمدرسین في كلیة اإلقتصاد أو كلیة العلوم ...أو غیرھا ؟!! وھذا الموقف یذكرنا بعزة العز بن عبد السالم الذي ضرب بمواقفھ أروع األ

الشھید بمواقفھ العملیة أروع األمثلة للدعاة یوم أن أمسك الدنیا بیده وطرحھا من قلبھ  ثالثا : استقالتھ من وظیفتھ مرتین وتفرغھ للجھاد: ضرب
  فاستقال من وظیفتھ في المرة األولى وھو في األردن، وتفرغ للجھاد على أرض فلسطین، وھذا الموقف ھو التفسیر العملي من الشھید لآلیة:

  » ؛ وفي السماء رزقكم وما توعدون
 )22(الذاریات: 

  ولآلیة:
  » ؛ وما من دابة في األرض إال على هللا رزقھا

 )6(ھود: 
 وترجم اآلیة القرآنیة:

 )541(آل عمران: « ؛وما كان لنفس أن تموت إال بإذن هللا كتابا  مؤجال
 . یوم أن انطلق یحمل السالح یجاھد على أرض أفغانستان بعد أن جاھد على أرض فلسطین

ا  آخر یوم أن قدم استقالتھ من الجامعة اإلسالمیة العالمیة في إسالم أباد وتفرغ للجھاد في أفغانستان لیقول للعلماء وقد ضرب الشھید مثاال  رائع
ماء والدعاة: أما آن لكم أن تخرجوا الدنیا من قلوبكم وأن تمسكوا بھا بأیدیكم، وأن تحرصوا على الموت كحرصكم على الحیاة ؟ وقد خاطب العل

 یزداد عدد العلماء الشھداء بقدر ما تنھض األجیال من رقادھا وتنقذ من ضیاعھا وتستفیق من سباتھا).بقولھ:( بقدر ما 
ین من یمتطي ھذه وشتان شتان بین من ینطلق من عقیدتھ  ال إلھ إال هللا  فیأكل بھا خبزا ،وبین من یقدم رأسھ ھدیة وفداء لـ  ال إلھ إال هللا ، شتان ب

 . ینفخ جیبھ وبطنھ من ورائھا وبین من یقدم الروح والجماجم واألشالء في سبیلھاالكلمات وھو یمضغھا كي 
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نتم جادین في لقد خاطب الشھید عزام العلماء بدمھ الحار بعد أن خاطبھم بالمداد لیقول لھم الدم الزكي الطاھر: إن أردتم أن یعود للدین مجده، وإن ك
 . ھذا الطریق حیث الجھاد واإلستشھادتغییر واقعكم فما علیكم إال أن تلحقوا بي في 

 فالجھاد وحده ھو طریق العزة والمنعة والتمكین للمؤمنین في األرض، وإال فالذل واقع علیكم ال محالة:
 وال یبني الممالك كالضحایا       وال یدنــى الحقوق وال یحق 
  وللحریــــــــة الحمــــــراء باب       بكــل ید مضـــرجـــــة یدق 

یاة ذھب الشھید إلى ربھ تاركا  األمانة الثقیلة في رقاب العلماء والدعاة في األرض، ویظن بعض المخدوعین ذوي النظرة الضیقة القریبة أن ح
 ،-وأنھم ناجون من الموت الزؤام  -الشھید <إمام الجھاد> قد انتھت، وأن الموت قد فغر فاه وابتلعھ ومضى بسرعة كبیرة ال یلوي على شيء 

أن ھذا العمالق سیبقى علما  بارزا  وطودا  شامخا   -أكثر من غیرھم  -ولكن أصحاب القلوب الني رة الذین نبتت البصیرة في قلوبھم یدركون 
 . لمن أراد أن یسلك نفس الجادة التي سلكھا

لم یبق عالما  اتخذ الناس رؤوسا  جھاال  فسئلوا فأفتوا  (إن هللا ال یقبض العلم انتزاعا  ینتزعھ من الناس، ولكن یقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا
 . )1بغیر علم فضلوا وأضلوا )(

 .3762رواه مسلم برقم  )1(
 
 
 
 
 

 »الشھید عزام؛إمام الجھاد
 * سید قطب األردن

 
من عدة -رحمھ هللا  -ن سید قطب نظرا  لوجود التشابھ بینھ وبی« لقد كان الشباب المسلم في األردن یطلقون على الشھید عزام ؛سید قطب األردن

 . ، ولمواقفھما الصلبة في قول كلمة الحق مھما كلفھما ذلك من ثمن باھظ-الحركة اإلسالمیة -نواحي ; أنھما اإلثنان أبناء حركة واحدة 
تھجم المدیر في جریدتھ على  لقد طلب وزیر الداخلیة من الشھید عزام أن یقدم اعتذاره لمدیر مؤسسة الرأي األردنیة إثر مشاجرة كالمیة بعد

 العلماء والمشایخ، فأبى الشھید وقال:
ابل أن (وهللا لو جاء واعتذر لي ما قبلت اعتذاره)، وھذا یذكرنا بنفس الموقف الذي وقفھ الشھید سید قطب یوم أن رفض تقدیم اعتذاره للرئیس مق

لیرفض أن یكتب حرفا  واحدا  یقر بھ حكم  -في الصالة -كل یوم خمس مرات یرفع عنھ سیف اإلعدام،وقال:< إن إصبعي الذي یشھد � بالوحدانیة
 .<طاغیة

نوعا  -أنھ البد للحركة أن تنطلق من طور السریة-رحمھ هللا  -والشھید عزام كان لھ منھجا  فریدا  وھو یعمل ضمن الحركة اإلسالمیة، فكان یرى 
إلى سرادیب تحت األرض،  -في النھایة -في النھایة إلى معمیات وألغاز، ثم دخول أفرادھا سیحولھا -ھكذا -إلى مرحلة الجھریة، ألن بقاءھا  -ما

 . بحیث یصبح الناس ال یفھمون مایریده الداعیة من دعوتھ لآلخرین
حد من المعلمین لقد سمعتھ ذات مرة یتكلم مع أحد اإلخوة إذ كان یعیب على أحد اإلخوان أنھ مكث سبع سنوات وھو یعلم في مدرسة ولم یعرفھ أ

عوتھ بھذه وال من الطالب أنھ من أبناء الحركة اإلسالمیة، قال الشھید معقبا  على كالم األخ:(كیف یستطیع الداعیة أن یكون قدوة لآلخرین وینشر د
 الطریقة؟).

ل:(أخوكم عبدهللا عزام من اإلخوان عندما یقف بین طالبھ وطالباتھ في الجامعة األردنیة یعر ف باسمھ فیقو« لقد كان الشھید ؛ إمام الجھاد
أو المسلمین)، كان یرى أن السریة في التنظیم الیعني عدم معرفتك أنك من أبناء الحركة اإلسالمیة، وإنما یعني عدم كشف موقعك في التنظیم 

 دورك داخل الحركة.
عوة یعتب على بعض قادة العمل اإلسالمي أنھم یكممون وكان الشھید أیضا  عندما یذھب إلى الجزیرة العربیة في أواخر السبعینات بخصوص الد

 . داخلھاأفواه الشباب المسلم المتحمس لدینھ ویحاولون اعتقال لسانھ، ومنعھ من الكالم بحجة أنھم یعیشون في ظل دولة ال تسمح بوجود التنظیمات 
  . لھ البعض: یا شیخ عبدهللا أنت ترید أن تفتح لنا أبواب السجونإن ھذا النھج ما كان یعجب البعض فیتھمون الشھید بالتشدد والتھور، فكان یقول 

الماء  ولكن ھذا المنھج دفع بالحركة خطوات كبیرة إلى األمام، بل دفع بالحركة اإلسالمیة في األردن والجزیرة العربیة من كونھا تسبح تحت سطح
والبد أن تكون میدانیة، بمعنى أن یكون القائد في مقدمة الجند، وال یجوز بحال أن  إلى تیار یسبح فوق الماء، ولھذا كان الشھید یرى أن القیادة أمانة

(الریموت كنترول)أي عن طریق الضغط على األزرار الحمراء، ألن القیادة ھي األسوة الحسنة والتطبیق -یكون في مؤخرة الركب یدیر الحركة ب
ك معایشة من قبل القائد لجنوده الذین حولھ فإن ھذا سیفقدھا الثقة بھ، وال یكون لھا أثر في العملي للمنھاج الذي تدعو الناس إلیھ، فاذا لم یكن ھنا

 النفوس.
بغلتھ وقد كان ص خیر قدوة لنا، وھو المنھاج العملي التطبیقي لما یدعو إلیھ، وكان في جمیع غزواتھ أمام أصحابھ، وكان یوم حنین راكبا  على 

ابن عبد المطلب). وقد ترجم الشھید عزام أقوال رسول هللا ص وأفعالھ، فمثال :فھم الشھید كیف وقف رسول هللا  وھو یردد:(أنا النبي ال كذب أنا
  ص أمام طواغیت قریش یقرأ على مسامعھم:

 ،»؛ھماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد أثیم عتل بعد ذلك زنیم
 )31-11(ن: 

 .» وال أنتم عابدون ماأعبد ویقرأ علیھم:؛قل یاأیھا الكافرون ال أعبد ماتعبدون
م على االحتفال بالذكرى 0791إن موقفا  واحدا  من مواقف الشھید تشھد لھ بأنھ كان بمثابة أمة برجل، ویوم أن أجمعت المنظمات في األردن سنة
، ولم یبق بیت وال مدرسة إال السنویة لمیالد لینین، ورتب لھذا اإلحتفال وزیر أوقاف األردن آنذاك، وطبعت صور لینین وعلقت على الجدران

 . ولطخت بھذه الصور، وقد خیم الصمت یومھا على الناس، والناس یكادون یتمزقون أسى وحزنا  لما یرون من انتھاك دینھم وقیمھم
مدینة إربد  فامتشق سالحھ وصعد المنبر یوم الجمعة، وبدأ یخطب بالناس في -قواعد الشیوخ -وكان الشھید یومھا الزال في قواعد الشمال 

ویتحدث عن إجرام الشیوعیة ومساوئ أفراخ الیھودي ماركس ; لینین وستالین، والناس ینظرون بدھشة وكل واحد یتوقع بعد لحظة سیسفك دم 
دن الیجرؤ أن الشیخ، وفي نھایة الخطبة والصالة تقدم محافظ المدینة باتجاه الشھید وقال لھ بعد أن صافحھ بحرارة : یاشیخ وهللا رئیس وزراء األر

  . أنا وما أملك في المدینة تحت تصرفك -في الوقت الذي كان یرتجف فیھ الناس خوفا  من الیساریین ألنھم مسلحون -یلقي مثل ھذا الخطاب 
المردخاي  وقد قام الشھید على أثر ذلك وألف كتابا  سماه(السرطان األحمر) بین فیھ أن الشیوعیة ھي ولیدة الیھودیة، بزعامة ماركس حفید 

 . ماركس، وأن الیھود كانوا وراء الثورة الشیوعیة البلشفیة في روسیا
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 »نقلة بعیدة في حیاة ؛إمام الجھاد
 * الشھید عزام

 
د أن یتجاوزھا ھي ; كیف یری -یراھا عقبة في طریقھ -سمع الشھید عبدهللا عزام نداء الجھاد على أرض فلسطین فلبى ھذا النداء، كانت أول خطوة 

د أن یوصل ھذا الخبر بھدوء الى شریكة حیاتھ أم محمد، فأسر في أذنھا ذات یوم وبصوت خافت كلمات فقال لھا: یاأم محمد ; لو أخبرتك أنني أری
 -رحمھ هللا -فما كاد الشھید التحق بركب الجھاد فماذا تقولین ؟ قالت لھ: إن أم نت المصاریف المادیة لي سھل هللا أمرك ولن أقف في طریقك، 

 التي أعدھا لمثل ھذا الیوم -زوجتھ -یسمع جوابھا حتى طار فرحا  ألنھ أیقن أن ھذه اللبنة 
وعر بالتربیة والبناء قد نضجت وفھمت الواجب الملقى على عاتقھا تجاه مسیرة زوجھا المجاھد الذي ینوي أن یحمل لواء الجھاد لیشق الطریق ال

 . ي استنامت بفعل النعیم والترف الذي نخر عظامھا وكاد أن یقتل فیھا رجولتھا وشھامتھالھذه األمة الت
إلى فأیقن الشھید أن زوجتھ قد عرفت مایرید، فقال لھا إذن ھیئي نفسك واحزمي أمتعة المنزل وأغراضھ استعدادا  للرحیل ...الرحیل من أین و 

حیث الھدوء والراحة التي كانوا ینعمون بھا إلى مواجھة الصعاب واإلقدام على أشق عبادة  أین ؟... من العاصمة، ومن شقة في جبل من جبالھا
 ، وھجر كل وسائل الراحة حیث الثالجة والغسالة وغرف النوم وصالة الطعام ...الخ.«على النفس ؛ عبادة الجھاد

حامھا، وطلب منھا أن تكتم ھذا الخبر حتى ال یعلم بھ أحد وانتقل بزوجتھ إلى مكان بعید عن أنظار الناس في مدینة جرش أوال  عند أحد أر
في   فیتسرب إلى أھلھ وأقربائھ الذین یعیشون داخل فلسطین فیتعرضون لمالحقات العدو، ھذا من جھة، ومن جھة ثانیة كان الجھاد یومھا مستغربا

 وظیفة!! دنیا المسلمین، فال یقوم بھذه العبادة إال العاطلون عن العمل الذین لیس لھم
أن ینزلوا إلى ھذا المستوى ویتركوا وظائفھم وینزلوا من علیائھم، ھكذا كان ظن -بحال  -أما أصحاب الوظائف والكراسي فھؤالء الیلیق بھم 

قدم على الناس، وأظن أن بعض البسطاء حتى یومنا ھذا یفكر مثل ھذا التفكیر، فأراد الشھید أن یحطم مثل ھذه األوھام والحواجز النفسیة، فأ
ة اإلستقالة من وظیفتھ حیث كان یدرس في أحد مدارس العاصمة، ثم قام بعد ذلك ونقل عائلتھ إلى غرفة من طین في مدینة الزرقاء، غرفة واحد

والتقشف لیس  بال تھویة والمنافع وال حمامات، فھي غرفة النوم وھي غرفة اإلستقبال، واإلنتقال بالزوجة من حیاة الرخاء والنعیم إلى حیاة الزھد
ى للمجاھدین باألمر الھین، والیقدر علیھ إال من جبلت نفوسھم وأرواحھم بعظمة اإلیمان والیقین باألجر العظیم والنعیم المقیم الذي أعده هللا تعال

 . الصادقین
سر أقصى المسلمین من الیھود الذین وأقبل الشھید یومھا على ساحات الجھاد یعد ویرابط ویجاھد، یعد الكتائب لیدق بھا دولة الباطل، ویفك أ

ادین في یدنسون ساحاتھ وشرفاتھ ومساطبھ، وھو بھذه النقلة البعیدة یعطي درسا  عملیا  للدعاة والعلماء في األرض أن ھذا ھو الطریق إن كانوا ج
مجھول ، ألن ھذا العمل وھذا الطریق ھو العمل لھذا الدین، وإن كان في نظرھما إن ھذا المنعطف في حیاة اإلنسان مليء بالمخاطر وبمستقبل 

 . الذي یؤمن بھ المسلم مستقبلھ إلى األبد بالفوز بالجنان والفردوس األعلى
ة لینالوا إن الشیخ الشھید أراد أن یعطي أصحاب المراكز الحساسة والدرجات العالیة الذین یسعون لیال ونھارا  من أجل الترقیة والدرجة في الوظیف

اعدا لھم وألوالدھم أن الجھاد لم یفرض فقط على ھؤالء الفتیة والشباب الذین باعوا أغلى ما یملكون من دنیاھم، وھذا المتاع الرخیص في النھایة تق
بجنة عرضھا السموات واألرض، وإنما الجھاد فریضة الزمة في عنق كل مسلم وإن كان من األغنیاء أو الزعماء، وقد ضرب لھم الشھید مثال 

 سھ، بل من قبلھ رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم الذي لم یكن یتخلف عن غزوة، ولم یكن یرسل أصحابھ أو بعضھم ویجلس ینظر إلیھم.أعلى في نف
سلم  یرسل لقد أفھم الشھید عزام بطریقة عملیة أنھ عند النفیر الیستثنى أحد ال من الزعماء والمن األغنیاء، فما كان رسول هللا صلى هللا علیھ و

ن بن ال  وصھیبا  وعبد هللا بن مسعود ویقول لھم: أنتم اذھبوا وقاتلوا وال بأس أن یراق دمكم دفاعا  عن غیركم، أما أنتم: أمثال عبد الرحمبال
 عوف والصدیق ال تذھبوا إلى الجھاد ألھمیتكم ومركزكم الرفیع في مجتمعكم، ولكن هللا تعالى خاطب الجمیع بقولھ:

 .» با  ألیما  ویستبدل قوما  غیركم وال تضروه شیئا  وهللا على كل شيء قدیر؛إال تنفروا یعذبكم عذا
 )93(التوبة: 

عبرة لھم ودرسا   -بطریقة عملیة  -كان العاملون في الحقل اإلسالمي یتخوفون من إراقة الدماء، فقدم الشھید روحھ في سبیل هللا وسفك دمھ لیكون 
 ؟! لى ساقھا وال تزھر ثم تثمر إال بدماء الشھداء العلماء، فھل من مدكربلیغا  ; أن شجرة ھذا الدین ال تستوي ع
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 * إمام الجھاد....أمام العلماء
 

رى، یعید لیروا عالما  مجاھدا  یحمل القرآن بید ویحمل الحسام بالید األخ -فظنوا أن األمة قد عقمت  -تلفت الشباب المسلم في األرض من حولھم
 لھم سیرة األولین، منقبضا  عن السالطین واألمراء، وإذا بھم یھتفون: إنھ العالم الرباني المجاھد الشیخ عبدهللا عزام.

تركت لقد جدد إمام الجھاد سیرة العلماء العاملین المجاھدین في سبیلھ من سلف ھذه األمة، وحاول أن ینفض غبار الذل عن وجھ ھذه األمة التي 
اھي د ; فرفض أوال  أن یقف مواقف الفتن التي أشار إلیھا حذیفة ابن الیمان كاتم سر رسول هللا ص الذي قال:( إیاكم ومواقف الفتن، قیل: ومالجھا

ء ؟ قال:أبواب األمراء، یدخل أحدكم على األمیر فیصدقھ بالكذب ویقول ما لیس فیھ ). وفعال  ھي مواقف فتن كقطع اللیل المظلم، إذ األمرا
من  والسالطین یغرقون العلماء بأعطیاتھم فیسكتون على ظلمھم وجورھم وردتھم المتمثلة بالوالء للكافرین، وكما قال بعض السلف:(إنك ال تصیب

 دنیاھم شیئا  إال  أصابوا من دینك أفضل منھ).
یستنسر البغاة بأرضھا، فاستنھض ھمم  الشباب،  لقد كان اإلمام الشھید عـزام من طراز آخر، نظر فوجد حال األمة مستضعفة، مستباحة الحمى،

المي ابتلع بعد أن ھیأ هللا لھذه األمة جھادا  على أرض أفغانستان، وھز  أفئدة العلماء حتى یفیقوا من سباتھم العمیق، وبي ن لھم أن العالم اإلس
وكادت أفغانستان أن تضیع، لوال أن هللا تعالى قیض لدینھ قطعة قطعة على أیدي الیھود والصلیبیین والملحدین، ذھبت األندلس، وضاعت فلسطین، 

في  -فوقفوا سدا  منیعا  في وجھ الدب الروسي الذي أراد أن یزحف على العالم اإلسالمي، فصد ر الشھید فتواه -المجاھدون األفغان -قوما  آخرین 
عة من العلماء، كما أرسل رسائل أخرى إلى بعض العلماء في فرضیة العین في الدفاع عن أراضي المسلمین، فوافق علیھا مجمو -الجھاد 

المعتبرین یب صرھم بواقعھم األلیم، ویضعھم أمام مسؤولیة عظیمة بین یدي هللا، فحاول أن یستحث خطاھم، وأن یوقظ ضمائرھم وأفئدتھم 
ولیة بین یدي رب العالمین عظیمة، والحساب الذي ینتظرھم لیتقدموا لقیادة ھذا الجیل الراجع إلى ربھ وال یترددوا وإال فإن العاقبة وخیمة، والمسؤ

 . عسیر
ر لھم حاول اإلمام الشھید أن ینقلھم من حیاة الترف والنعیم ودغدغة العواطف إلى حیاة الجھاد والرجولة والجدي ة في العمل لھذا الدین، فأظھ

ء، سواء كانت دعوة بالمحاضرة أو الخطبة، أو تألیفا  للكتب، وإال فیودون حقیقة كانت غائبة عن أذھانھم ; أنھ ال یمكن أن یغني عن الجھاد أي شي
 . غیر ذات الشوكة تكون لھم، ویریدونھا عرضا  قریبا  وسفرا  قاصدا

ورأى عالم  وھنا بدأ اإلمام الشھید یضع علماء األمة على الجادة القویمة، ویضع أیدیھم على الدواء الناجع إلخراج ھذه األمة من مستنقعھا اآلسن،
یادة، وأن الكفر مجتمعا  أن نتائج ھذا الجھاد العظیم لیست في صالح الشرق أو الغرب، وأن األمة بدأت تسیر باإلتجاه الصحیح لتتسلم الریادة والق

الكفر إلى التكالب لحسم ھذه ھذه القیادة ستنتزع من أیدي الیھود والصلیبیین والشیوعیین، وستؤول بإذن هللا إلى قیادة إسالمیة راشدة، فسارع عالم 
القضیة سریعا  لصالحھ، نظروا فوجدوا أن البقعة التي كانت بمثابة الشرارة التي بدأت تقدح لتفجر الجھاد في العالم اإلسالمي ھي أرض 

ھو الشھید عزام الذي أثر على أفغانستان، فال بد من تحطیم ھذا الجھاد بشتى المؤامرات العالمیة، ووجدوا أن الذي بدأ یشعل الحرائق ھنا وھناك 
شباب العالم اإلسالمي، وعلى علماء األمة، وأصبحت كلمتھ مسموعة عندھم، وقد أصبح اإلمام الشھید بحق شخصیة إسالمیة جھادیة عالمیة، 
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ساطع الذي یقف في وجھ ورمزا  یمكن أن تلتف األمة من حولھ، إذن  فال بد من طمسھ، والبد من قتل ھذا الجبل األشم، وإطفاء ھذا النجم ال
 . مؤامراتھم ویفشل مخططاتھم

األمر  كان الغرب الصلیبي قد بدأ قبلھا یضغط على حكام المنطقة في العالم اإلسالمي لتضییق الخناق على ھذا الجھاد مادیا  ومعنویا،  حتى وصل
ن تتوجھ بأموالھا إلى الجھاد والمجاھدین، ومنعت المحاضرات بھم منع الشھید عزام في آخر حیاتھ أن یحاضر عن الجھاد، وأن تمنع الید المحسنة أ

وحظر بیع األشرطة المرئیة  -بنداء الجھاد -والندوات عن الجھاد، وكمم ت األفواه، وبدأ معظم العلماء یعودون إلى شرنقتھم التي خرجوا منھا 
ھاد في سبیل هللا، وتجرأ العدو الصلیبي على بالد المسلمین لنھب والسمعیة التي تتحدث عن الجھاد والتي كانت تحیي األمل في أعماق األمة للج

 . خیراتھا ومنعھا من اإلستفادة من ثمرة جھادھا
هللا ووعیده  واألمر طبیعي أن األمة إذا تركت الجھاد في سبیل هللا سلط هللا علیھا ذال  ال ینزعھ حتى یراجعوا دینھم من جدید، وإال فلینتظروا وعد

 ولھ تعالى:المتمثل في ق
ل هللا ؛یاأیھا الذین آمنوا من یرتد منكم عن دینھ فسوف یأتي هللا بقوم یحبھم ویحبونھ أذلة على المؤمنین أعزة على الكافرین یجاھدون في سبی

 .»والیخافون لومة الئم ذلك فضل هللا یؤتیھ من یشاء، وهللا واسع علیم
 )45(المائدة: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 * ي التآمر على إمام الجھادف
 

مر العالم العربي واإلسالمي بفترة كان یحر م على أبنائھ النظر إلى قطعة سالح أو التدرب علیھا، فكان اقتناء رصاصة واحدة بدون رخصة 
ام الشھید عبدهللا عزام جریمة یقدم حاملھا إلى محكمة عسكریة، في ظل ھذه الظروف فتح هللا باب الجھاد على أرض أفغانستان، فوجدھا اإلم

فرصة سانحة، فوجھ نداء  حارا  إلى شباب العالم اإلسالمي، وضمن ھذا النداء تألیف أول كتاب عن الجھاد سماه: ؛آیات الرحمن في جھاد 
سھ جلد كتاب آخر من فقام بعض اإلخوة العرب وأدخلوه إلى فلسطین بطریقة عجیبة، تحایل فیھا على الیھود حیث رفع جلدة الكتاب وألب« األفغان

 كتب الفقھ حتى یبعد األنظار فال یلفت نظر مراقب
 

تاب، ثم المطبوعات على الحدود، ثم طبع الكتاب في داخل فلسطین، وأقبل علیھ الشباب المسلم بشكل منقطع النظیر، مما دفع الیھود إلى مالحقة الك
 . جمعوه وأحرقوه

المسلم الوافد من كافة األقطار إلى ساحة الجھاد الذین بدأوا یلتفون من حولھ، وقد ظھر إمام الجھاد  بدأ الشھید عزام أولى خطواتھ بتجمیع الشباب
ألول مرة منذ  -بھذه الصورة  -كرمز لھذا التجمع العربي الجھادي على أرض أفغانستان، فأحست دول الكفر بھذا التجمع اإلسالمي الذي ظھر 

 . م4291سقوط الخالفة سنة 
الدول الكافرة تضغط على جمیع السفارات األجنبیة في إسالم اباد لتمزیق ھذا التجمع الذي وجدوا فیھ خطورة على كیاناتھم، وبدأت ھذه وھنا بدأت 

  ؟ الدول تفكر لیل نھار ; كیف یمكن أن تقضي على ھذا التجمع وتمزقھ شر ممزق
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م، وأحس الشھید عزام باألصابع التي تحرك ھذه الحملة 6891ا  بعد سنة وجدوا أن ھذا الرمز ھو مشكلتھم الوحیدة، فبدأت الضغوط علیھ خصوص
 ضده، وتولت بعض األجھزة المأجورة كبر المؤامرة ضد الشھید، وبدأت الشرطة والمخابرات تالحقھ من مكان آلخر، حتى أوقفھا الرئیس الراحل

اكستان، وفي أثناء وداعھا في المطار من قبل الرئیس وزوجتھ قیل لھا: ھل بعد زیارة قامت بھا الحاجة زینب الغزالي لب -رحمھ هللا  -ضیاء الحق 
إبني  لك من وصیة ؟ قالت: نعم، إبني الوحید عندكم، فتعجب الرئیس وزوجتھ من ھذا القول ! لك عندنا ولد في باكستان وال نعلم بھ ! قالت: نعم

ملك الحبشة « لحمالت ضد الشھید، ولسان حالھ یقول ویردد ماقالھ: ؛أصحمةالدكتور عبد هللا عزام، فرجع الرئیس ضیاء الحق وأوقف جمیع ا
 . للمسلمین یوم أن لجأوا إلیھ: إذھبوا فأنتم آمنون في أرضي، وھكذا قیل للمجاھدین العرب

كیة التي فجرت في ولقد حاولت المخابرات األمریكیة من قبل أن تلب س الشھید عزام تھمة كبیرة في قضیة اختطاف طائرة البوینج األمری
 ھم وقال:كراتشي، واتصلوا بأحد المسؤولین اإلسالمیین وقالوا لھ: فجر  أصحاب عبدهللا عزام طائرة البوینج وقتلوا عشرین باكستانیا ، فردھا إلی

 . إبحثوا لعبد هللا عزام عن تھمة أخرى غیر ھذه
وقة لدى أمراء الجھاد األفغاني، وأن كلمتھ أضحت مسموعة عندھم، وأنھ وعندما رأت المخابرات األمریكیة أن الشھید عزام أصبح شخصیة مرم

ساحة حظى باحترام شدید منھم، فقد دفع ھذا بعض المسؤولین في القنصلیة األمریكیة في بیشاور إلى التصریح ; بأن الذي یھمنا ویؤثر علینا في 
 . الجھاد األفغاني ھو الذي یصنع القرار السیاسي فقط

اعة ( بي بي سي) التي تحرض على وجود اإلمام الشھید في ساحة الجھاد، وكانت تردد أن ھناك بروفیسور فلسطیني إسمھ عبد هللا وال ننسى إذ
انستان عزام قدم إلى أفغانستان، وھو یقف بجوار زعماء الجھاد األصولیین ویجمع لھم التبرعات من العالم العربي، ویحرض الشباب للقدوم إلى أفغ

 . ى السالحللتدرب عل
وكانت صحف الیھود تتوعد وتھدد بضرب تجمعات العرب في بیشاور، أما صحیفة یدیعوت أحرانوت فقد ذكرت اسم الشھید عزام قبل استشھاده 
بشھر تقریبا ، وذكرت خطورة ھذا الرجل، خصوصا  وأنھ یجمع الشباب األردني والفلسطیني ویدربھم على السالح، والذي أقض مضاجع الیھود 

ن ھناك بعض المجاھدین ممن شاركوا في جھاد أفغانستان عاد ونفذ بعض العملیات ضد اسرائیل، وقد ذكرت صحیفة یدیعوت عملیة الضابط أ
نفذ عملیة ھجوم جریئة على دوریة عسكریة یھودیة عبر حدود األردن مع فلسطین، ثم كتب هللا لھ الشھادة فیھا .  الشیشاني األردني ضرار الذي

 . ة كابل فكانت ال تكف عن ذكر اسم الشھید عزام، وكانت تحر ض علیھ دائما ، وأنھ جاء یغي ر عقیدة األفغان ویبدل مذھبھمأما إذاع
 ھذه المھمة إننا ال نشك أن ھذه الدول قد خططت لمقتل إمام الجھاد، وأن أمریكا ما جاءت برئیسة وزراء باكستان السابقة (بینظیر بوتو) إال  لتنفیذ

. 
نظروا فوجدوا أنھ ال مناص من التخلص من ھذه الشخصیة اإلسالمیة الجھادیة التي أصبحت رمزا  كبیرا  أمام المسلمین في األرض، لقد 

أن خصوصا  وأن أمریكا والدول الصلیبیة كانت تفكر في غزو العالم اإلسالمي لمسح القاعدة اإلسالمیة العریضة التي تھدد وجودھم وكیانھم، و
مكن أن تلتف األمة اإلسالمیة من حولھ في مثل ھذه الظروف العصیبة التي تمر بھا ساحة المسلمین اآلن، فیشكل عقبة كبیرة في ھذا الرمز ی

 طریقھم، فقرروا اغتیالھ وتغییبھ، ولسان حال األمة اإلسالمیة تردد قول الشاعر حیث كان یردده اإلمام الشھید ألمة اإلسالم:
  ــد جدھـــــــمسیذكرني قومي إذا جـــــــ

 وفي اللیلة الظلماء یفتقــــــد البــــــــــدر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 * إمام الجھاد ... وانكار الذات
 

 -كما یفعل كثیر من الناس  -إن تجرد إمام الجھاد الشھید عزام في دعوتھ جعلھ قدوة لآلخرین، حیث أنھ لم یتخذ الدعوة سلما  یتسلق علیھا 
إلى أھداف شخصیة، ومآرب ذاتیة، مما جعل الشباب المسلم الظامىء لھذا الدین یلتفون من حولھ ، فظھر لآلخرین سر نجاحھ في  للوصول

 . الدعوة، وإقبال الناس على كالمھ ; وأن مرد ذلك إلى إنكار ذاتھ وعدم النظر إلى إطراء الناس لھ
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ذواتھم وال یغترون بأنفسھم، وإلیك بعض األمثلة الشاھدة على ما نقول: كان ال یھتم  لقد كان اإلمام الشھید من الرجال القالئل ممن ینكرون
 بالمظاھر أبدا، فعندما كان یلقي محاضراتھ یلقیھا وھو واقف أمام الجمھور، رغم أن الناس قد اعتادوا أن

 
والناس كلھم أمامھ جالسون، وعندما كان بعضھم یطلب یحاضروا جالسین، فالكرسي بجواره والطاولة أمامھ، ولكنھ یبقى واقفا طیلة المحاضرة، 

اقفین منھ الجلوس ال یزید على القول (من الذي یبقى واقفا إذا جلست)، ولقد أصر علیھ بعض اإلخوة ذات مرة أن یحاضر جالسا فقال لھ: (سنبقى و
 . م)بإذن هللا نزلزل األرض تحت أقدام الطغاة حتى یأذن هللا عز وجل بقیام دولة اإلسال

ى ھذه لقد كان دائما یحب أن یعیش عیش المجاھدین، وأن یحیى حیاة الفقراء المھاجرین، فلقد سمعتھ ذات مرة یقول: (وهللا عندما أدخل بیتي وأر
 لھ: السجادة المفروشة في غرفة الضیوف یضیق صدري وتنقبض نفسي، ولقد حاول أكثرمن مرة أن ینزعھا رغم أنھا قدیمة، فكان أوالده یقولون

 ؟ ال شيء في ھذا -یرجونھ أن یبقیھا  -یا والدنا 
كان تفكیره منشغال كیف یجلس على سجادة مفروشة في منزلھ ویسكن غیره من المجاھدین والمھاجرین في الخیام تحت السیول واألمطار ؟ كان 

 . یحاول أن یرتقي بأھلھ وأوالده إلى مقام الزاھدین وأن یعیشوا حیاة المجاھدین
ا یلفت النظر في شخصیة الشھید عزام أنھ كان یكره األنانیة وحب الذات، بل كان یعتبر ھذا مرضا عضاال یصیب القلوب ویجرحھا، بل إن مم

 . ویقود صاحبھا في النھایة إلى احتقار اآلخرین وازدرائھم حتى یظھر نفسھ علیھم، فتمتلىء القلوب بالحسد والحقد والھوى والریاء
شھید عزام نفسیة إسالمیة تكره العوج، وتعتبر أن العامل المحرك للنفس البشریة في الطاعة والتضحیة ھو الحب في هللا والبغض لقد كانت نفسیة ال

 . في هللا، كما كان یكره اإلعجاب بالرأي
نیا كلھا على الجھاد األفغاني إن إنكار اإلمام الشھید لذاتھ وبعده عن االنانیة تظھر بصورة واضحة في رفضھ لما عرض علیھ یوم أن أجمعت الد

واحیطت المؤامراة بالشھید من كل اتجاه یوم مؤامرة جنیف على الجھاد األفغاني، فجاءه بعض أصحابھ یعرض علیھ عرضا سخیا بأن یصبح 
ك في ترك ساحة مدیرا لجامعة إسالمیة حتى یحمیھ من ھذه المؤامرة، وھو یحس صدق الرجل ومحبتھ لھ ، ولكن إنكار الذات جعلھ یرفض ذل

الجھاد في أ فغانستان وترك المجاھدین یتصارعون مع الموت، ویواجھون المؤامرات التي تحاك ضدھم من كل جانب، ولم یغادر أرض الجھاد، 
السالسل بل صرح لھذ الرجل الطیب أكثر من ھذا فقال:(لن أغادر أرض الجھاد إال مقتوال في أرض أفغانستان أو في بیشاور أو أحدد بالقیود و

 . وأطرد من باكستان )، وبالفعل أصر وبقي في ساحة الجھاد رغم التھدیدات المتكررة التي كانت توجھ إلیھ
وھناك أمر آخر یدلك على إنكاره لذاتھ وتقدیمھ مصلحة الجماعة على مصلحتھ الشخصیة ; یوم أن تعرض للفصل من وظیفتھ أراد مجموعة من 

روا أن یقدموا استقالة جماعیة یعبرون فیھا عن غضبھم واستنكارھم لھذا القرار الجائر بحق الشھید، ولكنھ رفض المدرسین أن یتعاضدوا معھ، فقر
ذلك وقال لھم: یفصل واحد أفضل من أن تفصلوا جمیعا، وغدا یذھبون ویتعاقدون مع مجموعة من حملة األوراق المزورة الذین یبیعون دینھم 

 . بعرض من الحیاة الدنیا
 اسى اإلمام الشھید نفسھ في ھذا المقام وقدم مصلحة الدعوة والجماعة على مصلحتھ الشخصیة.وقد تن

ي أنا وال زال اإلخوة المجاھدون یذكرون ذھابھ وإیابھ إلى الجبھات ومخیمات التربیة اإلسالمیة داخل أفغانستان حیث كان یقول لإلخوة: عاملون
تلط بھم دون أن یتمیز علیھم أو یظھر نفسھ أنھ قائدھم أو أمیرھم، ولعل ھذه األمثلة تبین لنا عظمة وأوالدي كما تعاملون أي واحد منكم، وكان یخ

وصا اإلمام الشھید عزام، وللدعاة والعلماء فیھا عبرة حتى یستشعر كل واحد منھم نفسھ إذا زین لھ الشیطان الغرور وحب الذات واألنانیة، خص
 . داء وجماجم العظماء من أجل دنیاھم وكراسیھمالذین یریدون أن یتاجروا بدماء الشھ

فالدنیا  ونحن نقول لھم اتقوا هللا بھذا الجھاد العظیم فال تجعلوا من دماء الشھداء سلما تتسلقون علیھ لتحقیق مآربكم وأھدافكم الشخصیة، وإال
 . قصیرة، واآلخرة قریبة، والمسؤولیة عظیمة والحساب عسیر (وقفوھم إنھم مسؤولون)
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 * ماذا خسر المسلمون بفقدان إمام الجھاد
 

 مما ال شك فیھ أن العالم اإلسالمي اآلن یعیش فترة تخبط واضطراب، وھذا راجع في نظري إلى ثالثة أسباب:
 . ضة في المنطقةاألول: دخول الجیوش الصلیبیة الغازیة إلى قلب العالم اإلسالمي لمسح القاعدة اإلسالمیة العری

 . الثاني: عدم ترشید وتوجیھ الصحوة اإلسالمیة توجیھا سلیما واإلستفادة من نھضتھا
  الثالث: عدم اإلستفادة من ثمار الجھاد األفغاني حتى اآلن.  إنني أقول في تعقیبي على ھذه األسباب:

 م ھو عدو الیھود والنصارى والمالحدة فيإن العدو الیھودي الصلیبي اإللحادي قد حدد عدوه بالدقة، فرأى أن اإلسال
 

 ره إلى األبداألرض، وأنھ ال یمكن أن یقر لھم قرار إال بعد سحق اإلسالم نھائیا من المنطقة اإلسالمیة، وال یمكن أن یسحق نھائیا إال بقلعھ من جذو
. 

 -السلطان عبد الحمید  -فة اإلسالمیة وإسقاط رمزھا م عن طریق ضرب الخال4291ھذا ھو تخطیطھم وھذا ھو رأیھم، ولقد حاولوا أول مرة سنة 
لعلمنتھا، لیأتي دور الذئب األغبر مصطفى كمال أتاتورك لیقمع اإلسالم من القمة، ویحول الخالفة إلى دولة علمانیة، وبالفعل سار بھا شوطا كبیرا 

ین في الدولة جریمة سیاسیة یقدم فاعلھا للمحاكمة لینال أشد حتى وصل األمر إلى اعتبار المجاھرة بالصالة والعمرة عالنیة من قبل المسؤول
 . العقوبات

 یقول اإلمام الشھید عزام في مذكراتھ:
م في قاعدة من القواعد التي تعد الشباب لفلسطین، وكان في زیارتنا الصحفي المعروف محمد شوكت، وھو صحفي مسلم، 9691لقد كنت سنة 

ة للسعودیة لیعقد معاھدة إقتصادیة، وطلب من المسؤولین ھناك أن یؤدي العمرة خفیة وخلسة أن ال یراه أحد، وكان سلیمان دیمریل آنذاك في زیار
ال تؤخذ لھ صورة وھو في ثیاب اإلحرام، ألنھا جریمة سیاسیة یحاسب علیھا رئیس الوزراء، یقول محمد شوكت: أنا مستعد أن أدفع مبلغا   وأن

 . لدیمریل وھو في ثیاب اإلحرام لمن استطاع أن یحصل لي على صورة
ھكذا وصل األمر بحاضرة الخالفة في اسطنبول بعد ضربھا وتدمیرھا، وتمكن عالم الكفر من قطع شجرة اإلسالم من الساق، فعادوا یفركون 

متمثلة بالصحوة اإلسالمیة  أیدیھم فرحا بأنھم قد قضوا على اإلسالم وإلى األبد، وإذا بشجرة ھذا الدین قد عادت فأنبتت فروعا خضراء جدیدة
لع ھذه العالمیة المباركة، فعاد الیأس وخیم على الكافرین، فبحثوا عن السبب، وإذا بجذور ھذه الشجرة في أعماق األرض، فأدركوا أنھ البد من ق

 . الشجرة من جذورھا
التي شھدھا العالم اإلسالمي في الثلث األخیر من القرن والجمیع یتفق أن ھذه الفروع الخضراء التي نبتت لشجرة اإلسالم ھي الصحوة اإلسالمیة 

صحوة العشرین، وقد أشرنا من قبل أن اإلمام الشھید عبدهللا عزام قد واكب ھذه الصحوة اإلسالمیة وكان من روادھا، ولكنھ كان یدرك أن ھذه ال
والنھار،إذن فالصحوة اإلسالمیة تحتاج إلى سواعد قویة ونماذج البد من توجیھھا توجیھا سلیما وإال فإن أعداء هللا یخططون ویمكرون مكر اللیل 

زعھا من أیدي قیادیة فریدة تأخذ بیدھا صعدا إلى أعلى حتى ال یتم إحباطھا من قبل أعدائنا عندما توشك أن تمسك بزمام المبادرة لتسلیم القیادة وتنت
 . أعدائھا

د ھذه الصحوة اإلسالمیة؟ ھل یكون ذلك عن طریق المھرجانات الخطابیة الحماسیة، والسؤال الذي كان یطرح من قبل، كیف یمكن توجیھ وترشی
 ؟ ثم تنفض الجموع الھادرة وكل واحد یعود إلى بیتھ فینسى بعد یوم أو یومین ما تغنینا بھ في ھذا المھرجان

لماء من كل مكان، ثم تنفق فیھا األموال الطائلة لألكل أم یكون عن طریق المؤتمرات التي تقام ھنا وھناك كل عام مرة واحدة، ویجتمع الدعاة والع
م والشرب والنوم في الفنادق المریحة؟ إن ھذا لیس ھو الطریق لإلستفادة من نھضة الشباب وصحوتھم اإلسالمیة، لقد سمعت اإلمام الشھید عزا

 یعقب على أحد ھذه المؤتمرات التي شھدھا قبل استشھاده بفترة قصیرة یقول:
وكان یشیر إلى مجوعة قادمة من داخل أفغانستان، وقد تدربوا على  -ا شخصیا ال أستفید من مثل ھذه المؤتمرات، وإن ھؤالء الشباب وهللا أن

أفضل عندي من كل ھذه المؤتمرات، وإن أمثال ھؤالء الشباب ھم الذین یدفعون باإلسالم عملیا إلى األمام في  -السالح وخاضوا غمار المعارك 
 . ضواقع األر

یكون ثم یأتي التساؤل األخیر : لعل البعض یرى أن توجھ الصحوة اإلسالمیة یكون بدفع الشباب المسلم ألداء العمرة سنویا برحالت جماعیة، ھل 
  ؟ الترشید والتوجیھ لھؤالء الشباب بھذه الطریقة ؟ أم بدفعھا إلى میادین الجھاد، حیث الرجولة والفروسیة

الن یجیب على ھذا السؤال بوضوح، وطرحھ بل لقد عبر اإلمام الشھید عزام في اإلجابة على مثل ھذا التساؤل بقولھ: إن أظن أن واقع المسلمین ا
 . ملیونا من المسلمین ممن یطوفون حول بیت هللا العتیق ال یھزون شعرة واحدة في جلد كافر

یقفون في وجھ أعداء هللا  -بإذن هللا  -م وھم یملكون تنفیذ إرادتھم متى شاءوا من الذي یھز الكفر والكافرین ؟ إنھم جند هللا الذین امتشقوا أسلحتھ
 . یقولون لھم  نحن ھنا، إنھ اإلسالم المسلح الذي یقض مضاجع الكفر والكافرین

ن ھؤالء الشباب النافرین ولھذا كان اإلمام الشھید یحرص على أن ینفر الشباب المسلم إلى ساحات الجھاد، وكان یقول ألمة اإلسالم: ال تخافوا م
ت بعد نظر للجھاد، وال تخافوا علیھم، فھم طالئع أقوامھم وروادھم، وھم عدة المستقبل، وجاءت األحداث األخیرة التي یشھدھا العالم اإلسالمي لتثب

ذه المجموعات التي تربت على الشھید عزام، حیث تلفت المسلمون حولھم حینما حارت العقول واضطربت األفئدة، وبدأت األنظار تتوجھ إلى ھ
 . یدي اإلمام الشھید عزام على أرض أفغانستان

ون أعداء وفي وسط األحداث والظروف العصیبة التي یمر بھا الخلیج تطلع العالم اإلسالمي برمتھ إلى ساحة الجھاد في أفغانستان، فنظر الذین یقاتل
بجوارھم ضد أعداء هللا من الیھود والنصارى، ونظر الذین یقفون في خندق واحد مع  هللا إلى ھذه الساحة لینالوا موافقة المجاھدین ووقوفھم

مي على النصارى إلى المجاھدین كي ینالوا عطفھم وموافقتھم لما ھم علیھ، لیكون المجاھدون بأیدیھم ورقة رابحة یراھنون بھا أمام العالم اإلسال
ف الشدید فإن بعض السذج وقع فریسة لھذا الرھان دون أن یدركوا خطورة الموقف الذي مشروعیة عملھم ووقوف الصلیبیین بجوارھم، ومع األس

یظھر یترتب على ھذا االندفاع وھو الطعنة النجالء لھذا الجھاد العظیم الذي قدم في طریقھ ما یزید على الملیون ونصف الملیون من الشھداء، ف
یكا، وأنھا كانت خلف ھذا الجھاد طیلة سنواتھ الماضیة تمده وتدعمھ، فیثبت بالدلیل العملي المجاھدون بھذا الموقف أمام العالم أنھم ربائب ألمر

ون ھذا الجھاد للمسلمین ما كانت تروجھ وسائل اإلعالم العالمیة لتدمر الجھاد األفغاني، فیقال بعد ذلك للمسلمین (األیدي المحسنة) الذین كانوا یدعم
د في أفغانستان كان بدعم من أمریكا وأنھ كان بین أمریكا وروسیا؟ وبذلك یصل التشكیك إلى قلوب المحسنین فیكفوا بأموالھم : أما قلنا لكم إن الجھا
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ن یرسلوا عن البذل والعطاء لھذا الجھاد المبارك، ولكن النماذج القیادیة الصادقة ممن یلقبونھم باألصولیین لم تنطل علیھم ھذه الحیلة ورفضوا أ
 . الخلیج حتى ال یطعن ھذا الجھاد الطعنة النجالء مجاھدا واحدا لدول

د لقد كان منھج اإلمام الشھید عزام في توجیھ ھذه الصحوة اإلسالمیة یتمثل في دفع طالئع ھذه الصحوة للقدوم إلى أفغانستان میدان اإلعدا
ن لھم الطریق إذا ادلھم الظالم، ولھذا كم كان إمام والتدریب، حتى إذا جد الجد وحانت ساعة الصفر وجدت ھؤالء اللیوث روادا ألقوامھم ینیرو

 . الجھاد یحث قادة العمل اإلسالمي على أن یرتقوا من مرحلة التخطیط والتنظیر إلى دور التنفیذ والعمل
 أسمى أمانیھا أن تنقل ھذا كان رحمھ هللا یناشد القیادة باستمرار بعد أن ربت أفرادھا الحركة اإلسالمیة على أن الجھاد سبیلھا والموت في سبیل هللا

 . الھتاف النظري إلى مرحلة التطبیق العملي كسلوك واقعي یشاھده الناس أمام أنظارھم
 وكان یؤكد لھم أن الجاھلیة المعاصرة ال تفھم إال لغة السیف، فھي لھا جیوشھا المدربة وسلطاتھا المسخرة إلسكات صوت كل حق، وإطفاء كل

عالم، وھي بھذا ال یمكن أن تتخلى عن قیادة العالم بسھولة، وال یمكن أن تتنازل عنھا بإرادتھا، وأكبر دلیل على ذلك أن نور وتعتیم كل نار في ال
عالم الكفر عندما أحس بھذا التجمع اإلسالمي المسلح على أرض أفغانستان وشعر أن روح الجھاد بدأت تسري في دماء المسلمین في كل مكان 

 . ود ألخذ زمام المبادرة من أیدي المسلمین لیجھزوا على اإلسالم من القواعد بعد أن فعلوا فعلتھم في تدمیر قمتھسارع الصلیبیون والیھ
وعندما غزي المسلمون في عقر دارھم، وراح الصلیبیون والیھود یصولون ویجولون في دیارھم بدأ المسلمون یتلفتون حولھم، ویتساءلون من 

یحمل الرایة بعد الشھید عزام ؟ وقال الناس: یا لیت لنا واحدا مثل الشھید عزام یقودنا في میادین الجھاد إلى فلسطین،  یقود ھذه األمة الحائرة ؟ من
صفوفھا   فالمنطقة اآلن في حالة غلیان، ولكنھا تحتاج إلى شخصیة قیادیة إسالمیة عسكریة، تتقدم لتأخذ بزمام المبادرة، وتبدأ بتعبئة األمة ورص

 . ع العدو الصلیبي الحاقد والیھودي الماكرلإللتحام م
ؤتمرات واألن الجمیع یدركون لماذا استھدف إمام الجھاد الشھید عزام دون غیره لماذا لم یختاروا جمعا كبیرا من العلماء الذین یتجمعون في الم

  ؟ اللیل لى صالة الجمعة وھو في طریقھ إلى مسجد سبعالعامة فیفجروا فیھم القاعة التي یتواجدون فیھا بدال من تفجیر سیارة تقل الشھید عزام إ
للعلماء والدعاة في األرض، فالذھب األصفر ھو التغطیة الذھبیة للعمالت  -لألوراق النقدیة  -إن إمام الجھاد الشھید عزام كان كالعملة الصعبة 

ع العمالت الورقیة على حقیقتھا وبانت قیمتھا أمام الكافرین في الورقیة وھم العلماء، فعندما استشھد اإلمام عزام وافتقده المسلمون تكشفت جمی
 األرض، فكم خسر المسلمون بفقدان إمام الجھاد؟!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 * إمام الجھاد یحیي عقیدة الجھاد
 

ثم مأذونا فیھ، ثم مأمورا بھ في قتال من قاتل الشك أن الجھاد في اإلسالم مر بمراحل متعددة، یقول ابن القیم: كان الجھاد محرما في مكة، 
  المسلمین، ثم أصبح فرضا ضد الكفار في جمیع األرض عندما نزل قولھ تعالى:

 »؛فإذا انسلخ األشھر الحرم فاقتلوا المشركین حیث وجدتموھم
 )5(التوبة: 

 وقولھ تعالى:
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  » ؛ وقاتلوا المشركین كافة كما یقاتلونكم كافة
 )63(التوبة: 

ر الجھاد د استقر الحكم األخیر إلى یوم القیامة، ولكن المفھوم الحقیقي آلیات الجھاد عاد فانحسر في أذھان المسلمین في القرون األخیرة، وقد موق
  عبر التاریخ بحاالت متعددة:

  الحالة األولى:
م لمدلوالت ونصوص الجھاد صحیحا، فحملوا السیف ففي الصدر األول لإلسالم كانت آیات الجھاد واضحة في أذھان الجیل األول، وكان فھمھ

 . وساحوا في األرض یجاھدون في سبیل هللا یفتحون المعمورة ویمألونھا قسطا وعدال
 الحالة الثانیة:

؟ فوصلوا  فكر عالم الكفر والنفاق : ما ھو سر نجاح الفتوحات اإلسالمیة، وانتشار اإلسالم السریع في األرض، وتقویض األمبراطوریات الغابرة
جدیدة مثل ؛ إلى نتیجة مفادھا: وجود عقیدة جھادیة في دین اإلسالم، البد من العمل جدیا على نسخھا نھائیا من ھذا الدین، فعمدوا إلى إیجاد أدیان 

ول غالم أحمد مؤسس تدعو إلى نسخ عقیدة الجھاد، بل أوجدوا أشخاصا  ید عون النبوة ألجل ھذا الغرض، یق« القادیانیة والبابیة والبھائیة 
الفا لرسول القادیانیة:؛ الیوم ألغي حكم الجھاد بالسیف، ال جھاد بعد ھذا الیوم، فمن یرفع بعد ذلك السالح على الكفار ویسمي نفسھ غازیا یكون مخ

 . كل ذلك ألجل نسخ الجھاد من دین هللا تعالى وسلخ ھذه العقیدة نھائیا من عقیدة المسلمین« . ص  -هللا 
  لة الثالثة:الحا

عندما ماتت ھذه الحركات الھدامة في مھدھا بموت مؤسسیھا، وفشلت ھذه الطریقة بتدمیر ونسخ عقیدة الجھاد من قلوب المسلمین، لجأوا إلى 
ملة مركزة طریقة أخبث حتى ال تثیر انتباه المسلمین وذلك عن طریق المستشرقین بتشویھ صورة الجھاد أمام أنظار الناس في األرض، فقاموا بح

لقتل وھجوم عنیف على عقیدة الجھاد، وأثاروا الشكوك والشبھات حولھا، وكان من ترھاتھم ... دین اإلسالم قام بالسیف ودینكم ھمجي یدعو إلى ا
حلة ضعف، ھجومي، أي یبادر في اإلعتداء ......الخ .وكان المسلمون في ھذه المرحلة الزمنیة یمرون بمر« وسفك الدماء، ودینكم ؛ الجھاد 

وتفوق عسكري وصناعي ألعدائنا، فراح المسلمون یصدقون العبارات التي یروجونھا وانطلت على كثیر من المسلمین . وألجل تنفیذ غرض 
 وھي« الكافرین ; فقد لجأوا إلى إیجاد منظمات وھیئات دولیة ؛ مجلس األمن، وھیئة األمم المتحدة، الجمعیة العمومیة، منظمة حقوق اإلنسان 

عبارة عن منظمات یھودیة ترعى شؤون الكفر والكافرین، وتفرض ما ترید على الشعوب المستضعفة في األرض .إضافة إلى ھذا فإن ھذه الھیئات 
ما وجدت إال لتقف في وجھ مصلحة المسلمین وعدم تحقیق أھدافھم، وحتى یقال بعد ذلك للسذج من المسلمین:لم  تلجأون إلى استعمال السیف 

 . لعقول غیركم الذین ھم في أنظار أھل األرض سادتھا وحكامھا -لیس لعقولكم  -أھدافكم؟! األولى بكم أن تحتكموا  لتحقیق
 الحالة الرابعة:

وھي مرحلة مسخ وتشویھ صورة الجھاد في أذھان وحیاة المسلمین .وھذه جاءت نتیجة لمحاوالت المستشرقین، إذ ھزمت أرواح المسلمین أمام  
وھجوم المستشرقین على الجھاد، فذھب المسلمون بدافع طیب یدافعون وینافحون عن أنفسھم على استحیاء وبروح انھزامیة، فقالوا:  ضغط الواقع

والت تمییع إن دیننا ما قام بالسیف، بل بالحكمة والموعظة الحسنة، وإن دیننا لیس ھجومیا وإنما شرع الجھاد ألجل الدفاع فقط ....الخ . وبدأت محا
ھاد وتأویل آیاتھ ونصوصھ ولي أعناقھا لصالح الكفر،والتبس أمر الجھاد حتى على العلماء، وأصبح الجھاد في نظرھم مقصورا على خطبة الج

تقال  تلقى، أو كتاب یؤلف عن الجھاد دون أن یرمي صاحبھ سھما واحدا في سبیل هللا، بل أصبح الجھاد في نھایة األمر عبارة عن كلمات وتمتمات
لمنابر یوم الجمعة، وغاب مفھموم الجھاد الحقیقي عن أذھان المسلمین ردحا من الزمن، وماتت ھذه الفریضة في إحساس وواقع األمة على ا

 . اإلسالمیة نھائیا تقریبا
ھ هللا تعالى إلى ذروة سنام في ظل ھذا الواقع فتح هللا باب الجھاد على أرض أفغانستان، وقیض هللا لھذه األمة اإلمام الشھید عبدهللا عزام الذي رفع

  . اإلسالم، فوقف الشھید یحاول أن یرتفع بھذه األمة التي ھبطت من القمم إلى القیعان، لیرتفع بھا مرة اخرى إلى ذروة سنام اإلسالم
ن السیف ھو الطریق الوحید جاء الشھید عزام ورفع صوتھ عالیا لیعلن للمسلمین في األرض دون خوف أو مواربة ... نعم إن دیننا قام بالسیف، وإ

 . الزالة العقبات وإزالة رؤوس وأئمة الكفر
اة في وفي الوقت الذي أصبح الجھاد مستغربا في دنیا المسلمین جاء اإلمام الشھید عزام على قدر من هللا تعالى، فأراد أن یؤكد للعلماء والدع

لى روابي فلسطین، ثم على أرض افغانستان، ومضى مجاھدا في سبیلھ، وصمم األرض أن الفعل البد أن یسبق القول، فحمل رایة الجھاد أوال  ع
اء ھذه أن الیضع البندقیة من یده، وال یحط رحالھ حتى یرى دولة اإلسالم قائمة فوق األرض .وبذلك یكون اإلمام الشھید لھ القدح المعلى في إحی

  . یا زمنا طویالالتي غابت عن واقع المسلمین فعل« الشعیرة ؛ الفریضة الغائبة 
تغ یر تفكیر كما كان لإلمام الشھید الشرف في إعادة الجھاد إلى مكانھ الطبیعي في أذھان المسلمین، كما أعاد مفھوم الجھاد الحقیقي آلیات الجھاد ف

ھاد عن ظاھرھا ومعانیھا الشرعیة، العلماء بعد أن كان مقلوبا، فكان إستعمال البندقیة والمدفع مشطوبا في أذھانھم بعد أن حرفت الفاظ وآیات الج
صطلح وتلب س معانیھا على العلماء، وبذلك یكون إمام الجھاد ھو أول من أعاد الفھم الصحیح آلیات الجھاد إلى عقول العلماء، وأرجعھم إلى الم

 . الشرعي للجھاد وھو القتال حتى ال یتالعب بآیاتھ مرة أخرى
مة اإلسالمیة قد طال سباتھا ومنامھا قرونا كثیرة، وال یمكن أن تستیقظ على الخطب والكالم، وال یوقظھا إال وقد كان إمام الجھاد یدرك تماما أن األ

 . حرارة الدم، وسقوط الرؤوس من الشھداء
واحد، فنادى لھذا رأى أنھ البد من تجمع إسالمي من شباب العالم اإلسالمي تحشد فیھ طاقات األمة على أرض أفغانستان لیمتزج الدم المسلم ال

سون على بفریضة الجھاد بعد ضیاع دیار المسلمین ووقوعھا في قبضة الكافرین،وبدأ الشباب المسلم فعلیا یتوافدون إلى افغانستان، بل بدأوا یتناف
 . الشھادة في سبیل هللا، ویحرصون على الموت أكثر من حرصھم على الحیاة

للقیم الدنیویة أي قیمة عندھم، تركوا الوظائف والجامعات والمعاھد والمدارس والشركات  وأصبحت القیم األخرویة ھي محط أنظارھم،وما عاد
 . وأقبلوا على ساحات الجھاد

ھا في وبذلك یكون اإلمام الشھید عزام قد غرس األمل في أعماق المسلمین، وأثبت الجھاد في أفغانستان على أنھ یمكن أن یعود لھذه األمة مكانت
 . ،كما أثبت قدرة اإلسالم على قیادة البشریة من جدیدالسیادة والریادة

األمة وأخیرا : إن ماتقدم یعطینا الحق والقدرة على التأكید على أن اإلمام الشھید عزام كان بحق فارس وإمام المجاھدین الذي عمل على إعادة 
 . التائھة إلى خطھا األصیل الذي طال انحرافھا عنھ
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 * فعالیات امام الجھاد في الجھاد االفغاني
 أوال: تأسیس مكتب خدمات المجاھدین:

م، عندما رأى الضرورة ملحة لدعم ومساندة الجھاد في أفغانستان ثم تفرغ للجھاد 4891أرسى قواعده إمام الجھاد الشھید الشیخ عبدهللا عزام سنة 
 . نھائیا

  مفھوم مكتب الخدمات:
عنى مكتب الخدمات قبل أن نبدأ الحدیث عن الھدف الذي أنشأ من أجلھ، فقد یظن بعض السذج أن مكتب الخدمات ; ھو البد أوال أن نحدد م

یھا مجموعة الحجرات المكونة من أربعة غرف من الحجارة والطین، یقبع فیھا عدد من الشیوخ لتكون زاویة أو تكیة لھم، كالزوایا التي یلجأ إل
اقع أن ھذا وھم خاطئ، فمكتب الخدمات كما رسم وخطط لھ اإلمام الشھید عزام لمعنى أسمى . وقد یظن البعض أن العاطلون عن العمل . والو

ا، مكتب الخدمات ھو على غرار الھیئات اإلغاثیة المنتشرة ھنا وھناك لجمع التبرعات لصالح المھاجرین الذین ھربوا من جحیم الشیوعیة ونارھ
 . ركھ للھیئات األخرى التي تخصصت لھذا العملفھذا كما یقول إمام الجھاد نت

مران إذا  فمكتب الخدمات الھذا والذاك، وإنما كما حدد معناه الشھید عزام ورسم لھ عمل داخل افغانستان وإعالم في الخارج،فاذا حذف ھذان األ
 . ال یبقى شيء اسمھ مكتب الخدمات

ذكر اسمھ انصرف فورا  إلى ذھن السامع اسم الشھید عزام، وإذا ذكر اسم اإلمام  ویبدو لي أن مكتب الخدمات أصبح شخصیة اعتباریة، إذا 
غتیال الشھید عزام قفز إلى ذھن السامع فورا  مكتب الخدمات، وبناء على ذلك فإن األعداء الذین أرادوا النیل من ھذا الجھاد العظیم خططوا ال

اإلسالمي والجھاد في أفغانستان، فقد كان كالجسر المتحرك بین الجھاد األفغاني وبین العالم الشھید عزام الذي كان یعتبر الجسر الواصل بین العالم 
 اإلسالمي.

  الھدف من تأسیس المكتب: -2
  ونحن إذا أردنا أن نقف على األھداف الرئیسیة التي من أجلھا أنشأ اإلمام الشھید عزام مكتب الخدمات یمكن أن نجملھا فیما یلي: 

 توحید المجاھدین العرب وصھرھم في بوتقة عقیدة الجھاد على اختالف توجھاتھم وانتماءاتھم: الھدف األول:
ساحة  منذ الیوم األول وقف إمام الجھاد على ذروة سنام اإلسالم، ونظر نظرة فاحصة إلى ساحة الجھاد، فوجد الشباب العربي المجاھد الوافد إلى

ھ البد من العمل على توحیدھم وجمعھم تحت سقف واحد یستظلون تحت رایتھ، ویكون اإلمام الشھید الجھاد من تیارات وتوجھات مختلفة، فرأى أن
 . كرمز لھذا التجمع الذي یلتفون من حولھ

ن الذی وفكر أیضا في مستقبل ھذا الجھاد وقد رأى بنور البصیرة أن األمة اإلسالمیة ستتالحم وتتفاعل مع ھذا الجھاد، وأن طالئع الشباب المسلم
كل  -سیفدون إلى أرض الجھاد فرادى وجماعات سینزلون ضیوفا عند التنظیمات الجھادیة األفغانیة، وبالتالي فإن ھؤالء سیحسبون في المستقبل 

یع على التنظیم الذي نزلوا ضیوفا علیھ، مما یسبب ذلك أثرا  سلبیا على الجھاد األفغاني، فبدال من أن یكونوا عنصر وحدة وتجم -واحد منھم 
للجھاد سیكونون عنصر تثبیط وتخذیل وتفریق، فكان تأسیس مكتب الخدمات، حیث أنشأ تحت ھذا االسم بیوتا للضیافة الستقبال اإلخوة العرب 

إلخوة ل االذین یفدون إلى أرض الجھاد، منھا ضیافة بیت الشھداء الذي أطلق علیھ أخیرا ضیافة الشھید عبدهللا عزام . كما أنشأ ضیافة أخرى تستقب
 المتزوجین مع عائالتھم

 الھدف الثاني: لیكون حلقة الوصل بین العالم اإلسالمي والجھاد االفغاني:
ھ تصل إن ما فعلھ اإلمام الشھید عزام من تأسیسھ لمكتب الخدمات إنما ھو بمثابة بناء جسور بین العالم اإلسالمي والجھاد األفغاني، فعن طریق

ھ تكون اإلمدادات وقوافل الترحیل للمجاھدین داخل أفغانستان وإمدادھم بالمال والسالح حتى ال یخبو أوار المساعدات واألموال، وعن طریق
ام المعركة ولھیبھا، وحتى تبقى معنویات المجاھدین مرتفعة، وال یستطیع بشر أن ینكر الدور الحقیقي الذي قام بھ مكتب الخدمات في حیاة إم

استقطاب معظم المجاھدین العرب القادمین ألفغانستان، ومن تلقي األموال والمساعدات التي كانت ترد إلى الجھاد الشھید عبدهللا عزام من 
 المجاھدین، كما ال ینكر دور المكتب ونشاطاتھ الكثیرة داخل أفغانستان على وجھ الخصوص وخارجھا، وإن بصمات إمام الجھاد في جمیع أنحاء

 . عسكریة أو تعلیمیة أو إعالمیة أو اجتماعیة أو صحیةأفغانستان بادیة للعیان، سواء كانت 
 الھدف الثالث: لیكون صوت الحق الناطق باسم الجھاد في العالم:

ر في ولھذا كان إمام الجھاد یرى أن اإلعالم أمر مھم وضروري لنقل صوت الجھاد والمجاھدین إلى العالم العربي واإلسالمي حتى ینتشر ھذا النو
إلعالم فقد أنشأ الشھید عزام مجلة الجھاد تصدر غرة كل شھر، كما اقترح علیھ األخ أبو عادل تأسیس نشرة أسبوعیة باسم األرض، وألھمیة ا

 . لھیب المعركة تنقل أخبار المعارك وانتصارات المجاھدین أسبوعیا أوال  بأول
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في األرض، ثم الدور الحقیقي والفعلي الذي قام بھ حقا في نقل  والكل یدرك ما بذلھ إمام الجھاد في نقل األخبار العسكریة للمجاھدین للمسلمین
 صورة الجھاد للعالم اإلسالمي وللمسلمین في األرض.

  الھدف الرابع: دفع الشباب العربي المجاھد إلى میادین القتال داخل أفغانستان:
كل مكان، وبدأ ینظمھم ویعبئھم مادیا ومعنویا، ویوجھھم إلى لقد جمع اإلمام الشھید عزام بصرختھ المدویة مئات من الشباب المسلم الوافد من 

 داخل الجبھات، لخوض أشرس المعارك ضد الشیوعیین، ووقوفھم بجوار إخوانھم المجاھدین األفغان.
معسكرات التدریب  لقد كان أثر اإلمام الشھید واضحا وملموسا في دفع الشباب العربي المسلم وتحمیسھم للمشاركة عملیا داخل الجبھات، والتزال

 . التي أسسھا داخل أفغانستان للمجاھدین العرب تشھد لھ
جاھدین إن وقوف المجاھدین العرب بجوار إخوانھم في العقیدة (المجاھدون األفغان) كان لھ أثر في المشاركة فعلیا في المعارك لرفع معنویات الم

عربیا ترك وظیفتھ أو جامعتھ أو شركتھ وجاء إلى أرض أفغانستان ; فإن ھذا یدفع األفغان، فعندما یحس المجاھد األفغاني أن بجواره مجاھدا  
 . األفغاني إلى الثبات في موقعھ وعدم تركھ، ولو دفع لھ خارج أفغانستان قناطیر مقنطرة من الذھب والفضة

یادین النزال على أبواب كابل وجالل آباد وخوست وأخیرا فقد سطر التاریخ بمداد من نور المعارك التي خاضھا المجاھدون العرب واألفغان في م
یار وشمال أفغانستان وغیرھا من مناطق أفغانستان، وامتزج الدم المسلم الواحد على تراب أفغانستان لیعلن للعالم أجمع وحدة ھذه األمة وانھ

ال بھدمھا حتى تعود األمة الواحدة تحت قیادة إسالمیة الحواجز اإلقلیمیة والجغرافیة التي اصطنعھا األعداء لتمزیق ھذه األمة، وأنھ ال سبیل إ
  واحدة.

 ثانیا : تحویل الجھاد األفغاني إلى جھاد إسالمي عالمي: *
م، وخافت روسیا على ربائبھا وأصنامھا، فتدخلت بأساطیلھا 5791ابتدأ الجھاد األفغاني بین الحركة اإلسالمیة األفغانیة والشیوعیین األفغان سنة

 . لجویة لتمكن لعمالئھا الشیوعیین داخل أفغانستانالبریة وا
لنقل  ثم ساق هللا عز وجل اإلمام الشھید عزام إلى ساحة الجھاد فى أفغانستان لیكون أحد أبطال ھذه المرحلة في التصدي للزحف األحمر، وتصد ر

ط ھذا الجھاد وأنا حي، سأثیر العالم اإلسالمي كلھ ألجل الجھاد أخبار الجھاد وانتصارات المجاھدین، ولقد سجل التاریخ عنھ أنھ قال:( وهللا لن یسق
یة األفغاني)، وكان من فضل هللا تعالى علیھ عرف بھذا الجھاد في أرجاء العالم العربي واإلسالمي، بل في أطراف المعمورة، فكان فعال  داع

 . اف المعمورة، وكان لسانھ الناطق وعقلھ المفكر، وقلبھ النابضبمعنى الكلمة لھذا الجھاد في أرجاء العالم العربي واإلسالمي، بل في أطر
ال ، بل آمن بأن الجھاد طریقا  لخالص ھذه األمة من الذل والھوان، فكان یدعو إلى ھذه الفكرة بلسانھ وسنانھ، بالخطابة والكتابة والمحاضرة أو

 حتى الحدیث العادي كان دیدنھ الجھاد في
ي الناس ویكون قدوة لآلخرین أنھ لم یكتف بالخطابة والكتابة عن الجھاد، بل حمل السالح وجاھد بنفسھ في سبیل هللا، جلساتھ، والذي جعلھ یؤثر ف

ة فكان یسھر حتى ینام الناس، ویتعب حتى یستریح غیره من المسلمین، فحمل على عاتقھ عبئا  ثقیال ، وما من عبادة أشق على النفس مثل عباد
 ل هللا).الجھاد (القتال في سبی

نفذ إلى لقد كانت ھذه الفكرة التي آمن بھا حیة في أعصابھ تعیش بین جوانحھ، بل أن السالح أصبح جزءا  الیتجزأ من دمھ، ولھذا فإن كالمھ كان ی
اإلسالمي فقد قام قلوب اآلخرین، ویحرك عواطفھم إلى الفكرة التي یریدھا، وألجل نشر الفكر الجھادي وإیصال أخبار الجھاد والمجاھدین للعالم 

ا بتأسیس مجلة الجھاد تصدر غرة كل شھر، وعندما شعر األخ أبو عادل أن المجلة التكفي لتغطیة أخبار المعارك وأن ھناك معارك یومیة یخوضھ
لمعركة تقوم بنقل المجاھدون على أرض أفغانستان والبد من إصدار نشرة أسبوعیة قدم اقتراحا  إلمام الجھاد الشھید عزام بإصدار نشرة لھیب ا

أخبار المجاھدین وانتصاراتھم على وجھ السرعة وفي وقت أقصر بدل اإلنتظار لنقلھا عبر مجلة شھریة، حتى تصل األخبار ساخنة للعالم 
 اإلسالمي فیتأثرون بھا.

افتتاحیة اللھیب والجھاد في معظم األحیان  یكتب -رحمھ هللا -وبالفعل استجاب الشھید عزام لھذه الفكرة واستحسنھا وبدأیتصدر الكتابة فیھا، فكان 
وھو في داخل الجبھة حیث تصل كلماتھ ساخنة إلى اللھیب وتنقل فورا عبر لھیب المعركة بحرارتھا لتتفاعل مع قلوب المسلمین في األرض، 

األرض یرفعون رؤوسھم عالیا في كل وبالفعل تفاعل المسلمون مع كلماتھ وھو ینقل انتصارات المجاھدین ضد الشیوعیین، وبدأ المسلمون في 
  . مكان وھم یتابعون أخبار الجھاد واألمل العریض یراودھم ویحدوھم

لف وبدأ الشباب المسلم یتوافدون إلى أرض الجھاد، فكان لنداءات الشھید عزام الحارة صداھا العمیق في النفوس، وجاء الشباب المسلم من مخت
، وعادت األمة اإلسالمیة بعد أن تمزق جسدھا وتقطعت أوصالھا بعد تمزیق الخالفة مرة أخرى كالجسد الواحد العالم اإلسالمي للجھاد واإلستشھاد

  إذا تألم منھ عضو من األعضاء وضرب من قبل األعداء یتألم بقیة الجسد، وتمثل فیھا حدیث رسول هللا ص:
 .» ى منھ عضو تداعى لھ سائر الجسد بالحمى والسھر؛ مثل المؤمنین في توادھم وتراحمھم وتعاطفھم كمثل الجسد إذا اشتك

 وھكذا أصبحت قضیة أفغانستان أكبر عقبة تواجھ الشرق والغرب بعد الھزیمة المرة التي ذاقتھا روسیا على أیدي المجاھدین، حتى أن أمریكا
 . یتعاطفون مع ھذه القضیةصارحت روسیا بذلك فقالت لھا: أنت أثرت العالم اإلسالمي علینا فأیقظت المسلمین وأصبحوا 

إن الذي أقض مضاجع الكفر وھز أوصال الیھودیة العالمیة ھو عودة عقیدة الجھاد فكرا  وسلوكا  وعمال  في واقع األرض لدى المسلمین وھم 
الجھاد األفغاني ال یتألم لھ  یرون أن الجھاد أصبح ھو المحرك لھذه األمة، إذن البد من فصل ھذا الجھاد عن جسم األمة اإلسالمیة، حتى إذا ابتلع

 . العالم اإلسالمي وال یحسون بذبحھ
ام، وكان وأخیرا  إن مما الشك فیھ أن تحویل الجھاد األفغاني إلى جھاد إسالمي عالمي إنما كان بفضل هللا أوال  ثم بفضل إمام الجھاد الشھید عز

 . حسب بل على العالم أجمعلنداء الجھاد صداه وأثره اإلیجابي، لیس على العالم اإلسالمي ف
 : ثالثا: كان كالترس للجھاد األفغاني * 

ستان، كان لقد كان قلب الشھید عزام یحترق وكبده یتفتت من الواقع األلیم الذي تحیاه أمة اإلسالم في كل مكان قبل فتح باب الجھاد على أرض افغان
المسلمین، إلى أن أذن هللا عز وجل بفتح باب الجھاد وعودة الفریضة الغائبة یتمزق أسى من المصائب التي تصب فوق رؤوس المسلمین وفي دیار 

 . إلى واقع االرض عبر البوابة الشرقیة للعالم االسالمي في افغانستان المسلمة
عادت إلى ربھا وسلكت واقتضت حكمة هللا تعالى أن تكون تجربة أفغانستان مثال  لألمة اإلسالمیة بأنھ یمكن أن یعود لھا مجدھا من جدید إن ھي 

طریق رسولھا علیھ الصالة والسالم، ونھجت الجھاد سبیال للخالص، فحقق هللا عز وجل على أیدي المجاھدین أعظم معجزة لألمة اإلسالمة في 
كفر في أرجاء القرون الثالثة األخیرة، وھو انتصارھم على أعتى قوة بریة على وجھ األرض وطرد الروس من دیارھم، لفت ذلك أنظار قوى ال

األرض، وبدأت دول الكفر تمھد إلنھاء قضیة أفغانستان عن طریق مؤتمر حنیف بشتى الوسائل لمحاولة منع وصول المجاھدین إلى دفة الحكم، 
طروحاتھم إلى وإقامة دولتھم اإلسالمیة، وقد جاءت المؤتمرات تباعا، كان أولھا تحدید وضع الدولة التي ستقام على أرض أفغانستان، فذھبوا في أ

 التفكیر في شكل ھذه الحكومة، فتارة یقترحون أن تكون ذات قاعدة عریضة، وتارة یرسمونھا في خیالھم دولة محایدة، وثالثة یتاجرون بورقة
 ظاھر شاه للضغط على أمراء الجھاد.

سقطھا بالتعاون مع إخوانھ أمراء الجھاد ممن یلقبونھم وفي كل مرة كان إمام الجھاد یتصدى لمثل ھذه الترھات والمؤامرات بقلمھ ولسانھ فیفشلھا وی
 . باألصولیین الذین بایعوا رب العالمین على إقامة دولة المسلمین
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اولة ولقد فطن اإلستعمار اإلنجلیزي إلى مؤامرة قدیمة نبش علیھا من داخل القبور وأخرجھا من جدید، وھي محاولة إثارة مسألة الوھابیة في مح
اھدین وإثارة األفغان على إخوانھم العرب الذین جاءوا یشاركونھم المسیرة، ویوم أن بدأت المؤامرات على الوجود العربي في لشق صفوف المج

ءوا ساحة الجھاد بأشكالھا المختلفة وبدأ عالم الكفر یبث سموم الفرقة ھنا وھناك وتحریض األفغان على إخوانھم المجاھدین العرب من أنھم جا
نظام الحكم الذي یریدونھ بما یقدموه لكم من أموال ومساعدات، انبرى لھا إمام الجھاد بقلمھ ولسانھ حتى انكشفت ھذه الغمامة  لیفرضوا علیكم

 . وزالت من فوق رؤوس المجاھدین
قیة، فطلبوا من نجیب أن یشكل ولقد كان آخر سھم أطلقھ أعداء هللا على ھذا الجھاد قبل استشھاد إمام الجھاد ھو محاولة إثارة النعرة القومیة والعر

نا مجلسا باسم المصالحة الملیة، وحاول نجیب في ھذا المجلس أن یثیرھا حمیة على العرب الذین یھاجمون كابل بالصورایخ، فخاطبھم بقولھ: (أ
 أدعوكم أن یأتي ذلك الیوم الذي تأخذون فیھ بثأركم وحمیتكم من ھؤالء العرب).

لھذه الشبھة ورد علیھا وبین خطر القومیة على الجھاد األفغاني في آخر محاضرة ألقاھا في معھد أبي حنیفة قبل  وقد انبرى الشیخ الشھید عزام
یة، استشھاده بیومین أو ثالثة ، وبدأت أخیرا  المحاوالت إلقناع العالم أن المجاھدین قد وصلوا إلى طریق مسدود، وأن السالح لن یحسم القض

 . عبر المحافل الدولیة والبد من حل القضیة سلمیا
ھاد في لم یعھد أعداء اإلسالم عالما  في القرن األخیر یقف مثل ھذه المواقف الشجاعة أو یثبت مثل ھذا الثبات، الیكل والیمل، فكلما تعرض الج

د عزام بكل قوة وعزم یدفعھا بما أوتي أفغانستان إلى سھم یوجھ إلیھ من قبل أعداء هللا أو شبھ تثار على الجھاد أو المجاھدین كان یتصدى لھا الشھی
  . من قوة الحجة والبیان، فیطفىء نارھا ویرد كید أعداء هللا إلى نحورھم

 ألجھزة وكلما عاود عالم الكفر النیل من ھذا الجھاد فبنى بناءا لطعنھ وضربھ یقف في وجھھ أمام الجھاد ویأتى علیھ من القواعد، فیقول أعداء هللا 
وا وانظروا وتابعوا ھذا الرجل والحقوه، فینظرون إلیھ، وألول وھلة یرجعون فیقولون إنھ رجل كغیره من الرجال ال یزید وال مخابراتھم إذھب

 ینقص، فیقولون لھم: ولكنھ یعمل دائما على تدمیر مخططاتنا، ولقد صدق قول الشاعر في ھذا المقام:
  دادوكم رجل یعد بألف رجل             وكم ألف تمر بال ع 

ولما  وأخیرا إن مما الشك فیھ أن إمام الجھاد كان بحق صوت الحق الناطق باسم الجھاد في العالم، فأراد أعداء اإلسالم أن یسكتوا ھذا الصوت،
ذ إلى قلب ھذا تحقق لھم أنھ بمثابة ترس للجھاد األفغاني، وأنھ مظلة واقیة لھ من األخطار الخارجیة قرروا إسقاط ھذا الترس حتى یستطیعوا النفا

 . الجھاد ویطعنوه الطعنة النجالء
ى تغییبھ لقد ضاق أعداء الجھاد بإمام الجھاد ذرعا بعد أن عجزوا وجھا لوجھ سواء كان في ساحة میدان الجھاد أو عبر البیان والكالم، فأجمعوا عل

 . واغتیالھ عن طریق األسالیب الخبیثة، وبھذا العمل اللئیم الجبان
  
 
 
 
 
 
 
 

 نب العسكرى في حیاة اإلمام الشھیدالجا
 * عبد هللا عزام 
 

المجال رغم أن اإلمام الشھید عزام لم یدخل الكلیات العسكریة إال أن الجھاد ربى فیھ روح الجندیة الصادقة � تعالى، وأعطاه خبرة عالیة في 
أكبر وھي مدرسة الجھاد في أفغانستان، فألھمھ هللا عز وجل العسكري، إذ تربى أوال في خنادق القتال على أرض فلسطین، ثم انتقل إلى مدرسة 

لمجال، الفھم الدقیق في القضایا العسكریة، وإنك لتعجب وأنت تقرأ مقاالتھ وكتاباتھ وتحلیالتھ حول األمور العسكریة كأنھ رجل متخصص في ھذا ا
 . وإنما ھي نتاج خبرة لممارستھ الجھاد في سبیل هللا

 الجھاد وأفاد كثیرا  بما فتح هللا علیھالشك أنھ استفاد من 
 

 . ببركة الجھاد، وأكثر ما كان یھتم بھ ھو دعم الجبھات العسكریة، بل كان یعتبر أنھا أعظم مھمة یقدمھا للجھاد والمجاھدین
وتزوید المجاھدین بما یلزمھم من وألجل دعم الجبھات داخل افغانستان فقد أنشأ قسما خاصا لترحیل القوافل، ترحیل المجاھدین العرب إلى الداخل، 

م وبینما كان إمام الجھاد یتحرك في مھمة داخل أفغانستان عبر الحدود في منطقة ننجرھار 6891طعام ولباس وذخائر، فعلى سبیل المثال في سنة 
لماذا ال تدخلونھا داخل أفغانستان  في جالل آباد وإذا بكمیات ضخمة من األسلحة مكدسة على الحدود بین باكستان وأفغانستان، فقال للمجاھدین

لنقلھا، فقال لھم: انقلوھا ونحن ندفع لكم ثمن الكرایة، وبالفعل تم إدخال جمیع األسلحة  -كرایة -وتنقلونھا إلى الجبھات؟ فقالوا لھ: الیوجد لدینا أجرة
 . المختلفة داخل الجبھات

الخاصة بالمجاھدین العرب للتدرب على السالح منھا صدى وخلدن، ومما الشك فیھ یضاف إلى ھذا أن اإلمام الشھید أقام مجموعة من المعسكرات 
 أن الشھید عزام كان لھ أكبر األثر في تحمیس الشباب المسلم الذین قدموا إلى أرض الجھاد في دخول الجبھات والمشاركة فعلیا في المعارك

 . العسكریة ضد الشیوعیین
من جبھة إلى جبھة، وفي إحدى الجبھات التي كان یتواجد فیھا كانت في نفس الوقت تتعرض إلطالق لقد دخل إمامھم فتبعوه، وكان یتنقل 

الصواریخ من كل إتجاه، ولقد عبر بنفسھ عن شدة الموقف فقال: إن الصواریخ التي كانت تطلق على المنطقة كانت تخرج النبع من األرض، بل 
، واألعجب من ھذا أنك تجد الحیوانات تتجمع تحت الشجر مختبئة من شدة القصف ودموعھا الجبال وھي تھتز وتمید من تحت أرجلنا إنك لتحس

 .» نازلة
ودوي كان ال یھدأ لھ بال وال یحلو لھ المقام إال أن یكون داخل الجبھات وبین المجاھدین، حیث صلیل السالح وأزیز الطائرات وھدیر الدبابات 

 المدافع، وكأنھ یردد ما قالھ الشاعر:
  ذ ألذني سماع الصلیل          ویبھج نفسي سیل الدماءیل

ومع ذلك كان یرى أن الحیاة « . لقد سمعتھ أكثر من مرة یقول: ؛ لقد مارست الشعائر والعبادات كلھا فلم أجد أشق على النفس من عبادة الجھاد
ل: ال یكاد عقلي یستوعب أو یطیق ترك الجھاد والعودة مرة الحقیقیة بالجھاد، فكان ال یستطیع أن یعیش بدون جھاد، ولقد سمعتھ ذات مرة یقو

 . أخرى إلى الحیاة المدنیة
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ھـ داخل أفغانستان، ولندع الشھید عزام یصف لنا 6041ولقد شھد المعارك في فلسطین وأفغانستان،فكان منھا معركة جاجي في رمضان سنة 
ركة، وكنت صائما، وكانت الشمس تلم أذیالھا لتغیب وراء األفق، فتجمعنا قرابة مشھدا من ھذه المعركة فیقول: ودخلت معسكر جاجي أثناء المع

التي تخترق سبعة أمتار « كغم 0001شخصا  في أحد الكھوف، وأغارت الطائرات، وكان یكفي لقتل كل من في الغار قذیفة واحدة ذات وزن ؛06
ن جراء انفجارھا، كان في جیبي بضع تمرات، بدأت أتحسسھا وأخرجتھا داخل الصخر، وأما في التراب فلقد رأیت بعیني رأسي النبع یخرج م

السفح  بیدي أنتظر األذان، وجاءت األوامر بالتفرق، وبدأت الصواریخ تنھال علینا من كل مكان إثر مغادرتنا المغارة، وألقینا بأنفسنا على ھذا
 .» كمل حبات التمر التي بیديننتظر القذیفة التي نودع بھا الدنیا، ولم أستطع خالل ساعتین أن أ

م كما شھد من قبلھا في نفس السنة معركة بكتیا في جور وقد استمرت قرابة شھر، ابتدأت بعملیة إنزال أربعمائة من رجال الكوماندوز أنزلتھ
ایت الطیارین والضباط في أیدیھم طائرات الھلیوكبتر، ولم ینج واحد منھم إال وقد أصابھ القتل أو وقع في األسر، یقول اإلمام الشھید:؛ ولقد ر

 . » األغالل مصفدین، وكان عند الشیخ جالل الدین قرابة مائة وعشرین من ھؤالء األسرى
 لقد ملك حب الجھاد على إمام الجھاد حیاتھ،حتى اإلعتكاف في رمضان كان یقضیھ داخل الجبھات، الناس یعتكفون العشر األواخر من رمضان في

لظلیل والنوم والمقیل، بینما اإلمام الشھید كان یرى أن اإلعتكاف داخل الجبھات أعظم أجرا  عندهللا كما ثبت في الحدیث المساجد حیث الظل وا
 . » الذي رواه ابن ماجة وصححھ السیوطي:؛ من رابط لیلة في سبیل هللا كانت لھ كألف لیلة صیامھا وقیامھا

اد أفضل من قیام لیلة القدر عند الحجر األسود كما جاء في الحدیث الصحیح أن الرسول ص بل أن اإلعتكاف والمرابطة في الثغور وساحات الجھ
 ). قال: ( ألن أحرس لیلة في سبیل هللا أحب إلي  من أن أقوم لیلة القدر عند الحجر األسود

اخل أفغانستان، ولقد كان ذات مرة یتنقل في ولذا رأینا الشھید عزام یعتكف العشر األواخر من رمضان على أبواب جالل آباد وفي أماكن الرباط د
شباب اإلمارات العربیة یحرض المؤمنین على القتال، ویجمع األموال لصالح المجاھدین، وإذا بأحد اإلخوة یقول لھ: یاشیخ عبدهللا لقد اتصل ال

هللا !! أترك جالل آباد وخوست وكابل حیث المسلم من أمریكا یریدونك ھذا العام حتى تقضي عندھم العشر األواخر من رمضان، فقال سبحان 
المعارك مشتعلة على أشدھا وأذھب إلى أمریكا لقضاء العشر األواخر من رمضان ؟! إنني ال أحب أن أفارق الجبھات، بل صرح أكثر من مرة 

عن الجبھات كلما انقبضت نفسي أكثر، قائال: عندما أخرج من أفغانستان إلى بیشاور یضیق صدري رغم أنني ذاھب إلى أھلي، وكلما ابتعدت أكثر 
 . حتى وأنا أطوف حول البیت العتیق فإن روحي تسبح فوق سماء أفغانستان حیث مقارعة جند هللا لجنود الشیطان

نصف في وما أجمل ما قالھ اإلمام الشھید وھو یعبر عن قیمة الجھاد في حیاة األمة المسلمة فیقول: ؛ إن عمري الحقیقي اآلن تسع سنوات،سنة و
.وما یقول ھذ الكالم إال من « الجھاد في فلسطین، وسبع سنوات ونصف في الجھاد على أرض أفغانستان، أما بقیة عمري فلیس لھ أي قیمة عندي

ني جرب وعرف قیمة الجھاد في حیاة األمة المسلمة، وأثره على الشعوب من حیث رفعة شأنھا وعزتھا ووزنھا بین دول العالم، والجھاد األفغا
  . أكبر شاھد على ما نقول

 
 
 
 

 * إمام الجھاد في میدان الجھاد
 

التقیت بولده حذیفة، فقلت لھ: ھل لك أن تحدثنا عن موقف من المواقف  7/4/19في زیارة قبل یومین ألوالد اإلمام الشھید عبدهللا عزام بتاریخ 
 ؟ الجھادیة لوالدك الشھید داخل أفغانستان شاھدتھا بنفسك

م، وعندي كالم طویل یكفي لملء مجلد أو مجلدین، وبدأ یسرد لنا عملیة بطولیة شھدھا اإلمام الشھید عزام في منطقة خرد كابل أي ( كابل فقال: نع
م إلى جاجي، فوصلناھا قبیل غروب الشمس في نفس الیوم، فطوینا تلك اللیلة، ثم تحركنا في 7891الصغرى )، ثم قال: تحركنا من بیشاور سنة 

الیوم الثاني فوصلنا تشكري مع غروب شمس الیوم الثاني، وكانت الطائرات تصب حممھا، والقصف مستمر لیال  ونھارا  ال ینقطع أبدا ، صباح 
 ولشدة قصف الطائرات كانوا یسیرون خمس دقائق

وا عقبات كثیرة ...منھا تسلق الجبال زحفا ویتوقفون مثلھا، ثم یلجأون تحت الشجر حتى ال تكتشفھم الطائرات فتقصفھم، وفي الطریق البد أن یجتاز
، حیث یمسك الواحد بیدیھ ورجلیھ حتى الیسقط ویھوي في أعماق الوادي، وكان معھ مجموعة من الشباب في العشرین من أعمارھم یرافقونھ في 

 . ھذه العملیة، فرجع بعضھم من منتصف الطریق لوعورتھا، ولكن إمام الجھاد واصل الطریق دون تراجع
وأخیرا  وصلوا الى معسكر جاجي، وكان المبیت ھناك لیلة واحدة تم خاللھا التخطیط لعملیة ضرب الحزام األمني الذي یحمي مدینة كابل 

)، ثم تحركت المجموعة برفقة الشھید عزام بعد الفجر مباشرة، تسیر مشیا  على األقدام قرابة یوم ولیلة حتى وصلوا میدان 221بصواریخ (
 . العملیات

قتل وقد قامت المجموعة باإلجھاز على قافلة للعدو كانت تسیر على الخط الرئیسي لكابل، تم على أثرھا تدمیربعض الدبابات في ھذه العملیة، و
وجرح مجموعة من ضباط وجنود الشیوعیین، وعلى أثر ھذه العملیة قام العدو بقصف صاروخي شدید، وكان برفقة الشھید عزام ولدیھ حذیفة 

قریبا  من المكان، فسقط اإلثنان عن ظھر الحمار لقوة اإلھتزاز  )BM12( ید إبراھیم، حیث كانا یركبان على ظھر حمار، فسقط صاروخوالشھ
 . التي أحدثھا دوي الصاروخ

قة عن الموقع، فجاءت وفي نفس الیوم وشى بعض المنافقین للدولة العمیلة أن الشھید عزام متواجد في موقع العملیات، وأعطى األعداء تفاصیل دقی
ھم الطائرات وقصفت الغرفة التي كانوا یجلسون فیھا، ولكن المجموعة كانت قد غادرت المنطقة قبل القصف بثالث دقائق، وأخذت الطائرات تالحق

 من مكان آلخر بعد أن علم األعداء أنھم لم ینالوا شرا  من الشھید وإخوانھ.
ة وأخفت السیارة تحت شجرة حتى ال تكتشفھم الطائرات، وأثناء القصف المستمر نادى الشھید ولده ونتیجة لشدة قصف الطائرات قامت المجموع

عھا حذیفة وطلب منھ أن یذھب للسیارة ویحضر لھ الكتاب حیث نسیھ فیھا، وقال لھ: لو أحضرت لنا الكتاب من السیارة حتى اذا إنفجرت الیذھب م
 الذھاب ھم بنفسھ أن یذھب، فتشبث بھ أبو الحارث خوفا  علیھ من قصف الطائرات المتواصل. الكتاب!! ولما أحس الشھید تباطؤ حذیفة في

مورة قلت في نفسي ; على أكتاف أمثال ھؤالء تقام الممالك وینتشر دین هللا عز وجل،وتسعد البشریة، فإذا غاب ھؤالء األسود، واختفوا من المع
 . ادلھ م الظالم

ة من أمثال ھؤالء األبطال الذین سطروا التاریخ بدمائھم، وكما قال عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ لبعض جلسائھ نحن نتمنى أن یكون عندنا عشر
یل هللا، من الصحابة رضوان هللا علیھم ذات یوم: تمنوا، فتمنى بعضھم أن یكون لھ ماال  كالجبال فینفقھ في سبیل هللا، وتمنى آخر الشھادة في سب

 ..فقالوا لعمر: تمن یاأمیر المؤمنین، فقال:(أتمنى أن یكون عندي ملء ھذا البیت مثل أبي عبیدة).وتمنى كل واحد شیئا .
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 * » إمام الجھاد یشھد فتح تشاوني ؛ في جاجي
 

; یوم أن وقف الصحابة الجھاد على أرض أفغانستان یذك رنا بالماضي التلید لھذه األمة، وأنھا ما انتصرت وعال شأنھا إال بالجھاد في سبیل هللا
د رضوان هللا علیھم یقارعون الظالمین، ویزلزلون عروش اإلمبراطوریات، ویسیرون الجیوش الزاحفة في ربوع العالمین وھم یحملون لواء الجھا

 . لنشر عقیدة التوحید في المعمورة
ثیرون ; وھي أن انتصار الجھاد في أفغانستان إنما ھو أن یدرك حقیقة مھمة طالما غفل عنھا الك -اآلن  -ویجب على كل مسلم في األرض  

خالفة عام انتصار لھذا الدین، وإقامة لدولة المسلمین التي ھي أمل وحلم یراود قلوبھم بعد غیاب اإلسالم الفعلي عن الوجود والشھود بعد تحطیم ال
 . م4291

ما جعلھ یصرح قبل استشھاده أن الجھاد األفغاني ھو بدایة خط التحول لقد كانت ھذه الحقیقة راسخة في ذھن اإلمام الشھید عبدهللا عزام، م
 . التاریخي في العالم كلھ

و هللا وھذا مؤشر فعال على أن خط الصعود الحقیقي لإلسالم قد بدأ، وأن الفئة المجاھدة ستمسك بزمام القیادة مرة أخرى كما كان أسالفھم، ونرج
 . یمك ن لھم في األرض أن یتمم للمجاھدین بالنصر العظیم وأن

لم یكن إمام الجھاد یؤمن بھذه الفكرة نظریا فحسب فیعیش كما یعیش الفالسفة ; یخططون ویرسمون وھم یعیشون في بروجھم العاجیة، دون أن 
میدان الجھاد، وامتشق  ینزلوا إلى واقع األرض، وال یمشون خطوة واحدة على األرض ، وإنما كان یترجم أقوالھ إلى األفعال ; فنراه قد نزل إلى

سالحھ، وخاض المعارك بنفسھ، واصطحب معھ أوالده إلى الجبھات، ومعظم المعارك التي شھدھا داخل أفغانستان وجدناه یصطحب أحد أوالده 
ده فحسب بل للشباب فیھا، یمشي أمامھم لیكون قدوة لھم، وقبل أن یقول لھم جاھدوا نراه یجاھد أمامھم عملیا، فكان الشھید بحق قدوة لیس ألوال

 المسلم في أرض الجھاد.
كان في معسكر صدا حیث كان یقضي معظم وقتھ یحرض الشباب المسلم على  -في آخر رمضان شھده قبل استشھاده  -وقبل استشھاده بسنة 

مجاھدین في سبیلھ، وكان بصحبة ولده القتال، ویبوئھم مقاعد للقتال، ویعیش بین بطون الكتب یلتقط الد رر مما یتعلق بأحكام الجھاد لیعلمھا لل
م إلى جاجي، حیث وصلوا العرین مساء  في نفس الیوم وطووا 8891حذیفة حیث یروي لنا كیف تحركوا من صدا في العشرین من رمضان سنة 

ى تشاوني والمسافة بعیدة، والبد لیلتھم فیھا ، وفي صباح الیوم الثاني تحركوا إلى المأسدة، وعند وصولھم إلیھا كان ال بد من مواصلة الطریق ال
عزام من السیر على األقدام زھاء أربع ساعات ونصف، والبد لكل مجاھد أن یحمل سالحھ الفردي وذخیرتھ بنفسھ، فأشار قائد العملیة على الشھید 

: ؛ بل البد أن أحمل السالح أن ال یحمل ذخیرتھ وسالحھ ألنھا ستتعبھ على الطریق، ولكنھ أص ر أن یحمل ما یخصھ من الذخیرة وقال لھ
 . » والذخیرة وأكون في المقدمة، وإذا حمل غیري من الشباب كالشنكوفا  فال بد أن أحمل اثنین..... وھكذا

 . أن یحملوا عنھ ولكنھ كان یرفض ذلك أبدا -أحیانا  -وبالفعل بقي حامال  سالحھ وذخیرتھ طول الطریق، والشباب یحاولونھ 
أربع ساعات ونصف مشیا على األقدام وصلوا إلى تشاوني حیث ابتدأت العملیات ھناك على الشیوعیین، وكان القصف شدیدا  وأخیرا وبعد مسیرة 

 . من مختلف األسلحة ومن الجانبین
یستمر حتى یقوم اللیل و -في العشر األواخر من رمضان  -وكان اإلمام الشھید قد وضع لنفسھ برنامجا  وھو في جاجي; حیث بقي ثمانیة أیام 

 . طلوع الفجر، أما القرآن الكریم فلم یكن یكف عن قراءتھ، وكان یردده دائما، وكان الشیخ حافظا  للقرا كامال
، وفي لیلة العید فتح هللا على المجاھدین وافتتحوا تشاوني،وكان نصرا من هللا ؛ وما «م 8891وفي الیوم التاسع والعشرین من رمضان سنة ؛

 . » هللالنصر إال من عند
مدینة وكم كانت فرحة المجاھدین بھذا الفتح، بعد أن كان الشباب المجاھد الذین یرافقون إمام الجھاد یضغطون علیھ حتى یرجعوا قبل العید إلى 

العید  -قریب وھو یرنو ببصره ویھفو بقلبھ إلى نصر هللا ال -كان یردد لھم  -رحمھ هللا  -بیشاور حتى یقضوا عید الفطر ھناك، ولكن الشھید 
 . الحقیقي ھنا، أي في داخل جبھات القتال

 
 إمام الجھاد یؤسس عرین األسود

 
ن كان أول معسكر أسسھ إمام الجھاد الشھید عبد هللا عزام معسكر صدا لیكون قاعدة انطالق وتدریب للمجاھدین العرب على أرض أفغانستان، كا

مجموعة من المجاھدین العرب یعدون على األصابع، والیزال بعضھم یجاھد على أرض م، ولم یكن یومھا معھ سوى 6891ذلك في رمضان سنة 
 . أفغانستان إلى یومنا ھذا

إلى ذروة  كان اإلمام الشھید یدرك أن األمة ال تساوي شیئا  بدون جھاد، وأن األمم ال تقیم لھا وزنا وال تحسب لھاحسابا  إال إذا توجھت بكلیتھا
 د في سبیل هللا، لتتخذه طریقا إلى العزة وسلما إلى السؤدد والرفعة.سنام اإلسالم وھو الجھا

 
أن ھذه الفرصة سانحة على أرض أفغانستان بوجود حركة إسالمیة وشعب كامل خلفھا مستعد للموت في سبیل هللا، وإعزاز  -رحمھ هللا  -فرأى 

قیام دولة اإلسالم، رأى ھذ الفرصة الذھبیة فوجھ أنظار المسلمین في دینھ وتطبیق شرعھ، وأنھ لن یلقي السالح من یده بإذن هللا حتى یأذن ب
بمقود القطار وأدار عجالتھ باتجاه سكة الحدید لیمشي علیھا، لتسیر ھذه األمة  -رحمھ هللا -األرض إلى ھذا الجھاد العظیم حتى یقفوا خلفھ، وأمسك 

لھا  ت انتباه المسلمین في األرض إلى أھمیة الجھاد، إن ھي أرادت حقا  أن تعود، فلف-أو كادت أن تتیھ  -باإلتجاه الصحیح بعد أن تاھت عنھ 
 القیادة والریادة مرة أخرى في العالمین.

 وكان یدرك أن االسالم ال یمكن أن یقوم مرة أخرى إال كما قام أول مرة، وال یصلح آخر ھذه األمة إال بما صلح بھ أولھا، من خالل جماعة 
،ھذه النواة األولى البد أن تتلقى قسطا  من -وھذا أمر الیمكن تجاوزه -ادھا على العقیدة من خالل مواجھة الطواغیت في األرض إسالمیة یربي أفر
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ینھ وتطبیق التربیة على اإلسالم ثم تصطدم بالجاھلیة، ألن الحق ال یمكن أن یتعایش مع الباطل أبدا ، فتحمل السالح وتجاھد في سبیل هللا إلقامة د
 ھ، وبعد أن یط لع هللا على صدق نیاتھم یمك ن لھم في األرض.شرع

ان ومن ھذا المنطلق أسس الشھید عزام ھذا المعسكر وغیره في ساحة الجھاد، لیقف المجاھدون العرب مع إخوانھم في العقیدة (المجاھدون األفغ
من خالل رؤیتھ البعیدة أن التربیة ال یمكن أن تتم من خالل الكتب  -هأكثر من غیر -)حتى یأذن هللا تعالى بقیام دولة اإلسالم، وكان اإلمام یدرك 

ات النظریة، وأن ھذا الدین الیؤخذ من خالل فقھ األوراق، بل من خالل الحركة بھ في الواقع، من خالل مواقف الرجال ومیادین النزال في ساح
 . الجھاد

بأن تصبح  -وھذا مانراه بادیا  للعیان اآلن  -یصبح لھا شأن عظیم في المستقبل ألجل ذلك أسس إمام الجھاد معسكر صدا وغیره، رغبة منھ أن 
دول محطات لتوجھ الشباب المسلم إلیھا من كل أنحاء العالم اإلسالمي، یتوجھون إلیھا في إجازاتھم وعطلھم الصیفیة، بدال  من توجھھم إلى ال

 . یث تحرق فیھا أخالقھم اإلسالمیة وتغسل فیھا أدمغتھم، وتبذ ر فیھا أموالھم وعمالتھمح -أمریكا أو فرنسا أو بریطانیا أو سویسرا  -األوروبیة 
د لقد أصبح الشباب المسلم فعال  یفدون إلى ھذه المعسكرات على أرض أفغانستان، بل أصبحت القبلة التي یتوجھ إلیھا الشباب المتعطش للجھا

سون علیھا ویفیئون إلیھا، أصبح معسكر صدا وغیره عرینا  لألسود، وقواعد لھم یتدربون واإلستشھاد في سبیل هللا، فأصبحت المحطات التي یر
را  فیھا على جمیع أنواع األسلحة، ویأخذون قسطا  كبیرا  من التربیة الجھادیة، فبعضھم یبقى بعد انتھاء إجازتھ لیتخذ من أرض الجھاد مستق

ى الذین یرغبون في العودة إلى أوطانھم التي جاءوا منھا، یعودون وھم یحملون بین جوانحھم ووطنا  لھ حتى النصر أو الشھادة في سبیل هللا، حت
لھ إلى أھلھ الحنین إلى الجھاد واإلستشھاد، ویحملون الفكر الجھادي الذي تعلموه من أرض الجھاد ھذا النور نور الجھاد الذي امتألت قلوبھم بھ لینق

 . وعشیرتھ وأمتھ
م الشھید عزام من وراء تأسیس ھذه المعسكرات حتى یفد الشباب من العالم اإلسالمي إلى میادین الجھاد، لیكونوا على مقربة لقد كانت رغبة اإلما

، ومن خالل فوھات البنادق، ومن بین صلیل السالح ; حتى ینھلوا من ھذا -لھیب المعارك  -من رموزه وقادتھ الذین برزوا من بین ألسنة اللھب 
نبع الجھاد على أرض أفغانستان لیعودوا مبشرین ومنذرین، یحملون ألقوامھم ھذا الفكر الجھادي ویطبقونھ سلوكا  وعمال  في واقع النبع الصافي، 

ن األرض لیعم نور الجھاد أرجاء الكرة األرضیة انتظارا  لذلك الیوم الذي تجھز فیھ أمھ اإلسالم على طواغیت األرض وتطھر مقدسات المسلمی
     . وھو العزیز الرحي)) الیھود والصلیبیین ؛ ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر هللا ینصر من یشاء من رجس ودنس

 
 مدرسة الجھاد لإلمام الشھید عزام

  الجھاد عبادة كالصالة والصیام
 

 -بحال  -أن الصالة عبادة ال تسقط أبدا  إن مما تركھ اإلمام الشھید عبدهللا عزام من اجتھاد في ھذا المقام ; أن الجھاد عبادة كالصالة والصیام، كما 
 إال عند الموت، كذلك الجھاد ال یسقط عن المسلم إال عند خروج الروح، بعد أن یلفظ أنفاسھ األخیرة، ومع آخر نفس یطلق آخر طلقة.

الجھاد في سبیل هللا وھو قادر، ولكن  كما كان یعتقد أن الجھاد عبادة كالصیام، وأنھ ال فرق بین الذي یفطر في رمضان جھارا  نھارا  وبین تارك
وھو  الغریب أن الناس قد اعتادوا في ھذا الزمان أن ینكروا على من یفطر في نھار رمضان عامدا ،  وال ینكرون على تارك الجھاد في سبیل هللا

 قادر، ونفھم مما
كل ما في وسعھ وجھده حتى یصل إلى أرض یقام علیھا الجھاد في تقدم أن البحث عن الجھاد واجب حیثما كان متواجدا ، وأنھ البد للمسلم أن یبذل 

عذروا سبیل هللا، كما لو كان یحاول البحث عن وظیفة أو عمل لھ ; فیجب أن یكون الجھاد على األقل بھذه المنزلة عند المسلمین في األرض حتى ی
 :الى هللا تعالى، وھذا الذي فھمھ إمام الجھاد الشھید عزام من قولھ تعالى

  » ؛ یا عبادي الذین آمنوا إن أرضي واسعة فإیاي فاعبدون
 )65(العنكبوت: 

ع أن یقوم ھذه اآلیة تغلغلت في روحھ وقلبھ، وسرت في دمھ وعروقھ، وفھم منھا أن حیاة المسلم قائمة على تحقیق العبودیة � تعالى، فحیثما استطا
موت في األرض التي ولد علیھا، ودرج على ظھرھا، ألن بلد المسلم الحقیقیة لیست التي بواجب العبودیة لھ یفعل، وال یشترط أن یعیش العبد وی

إن أرض هللا ولد فیھا، وإنما بلده التي یستطیع أن یعبد هللا فیھا، فإذا لم یستطع تحقیق ھذه العبودیة في بلده، وض ي ق علیھ في عقیدتھ ومبدأه، ف
 دة هللا فیھا.واسعة، یمكنھ أن یھاجر إلى أرض یستطیع عبا

اولة عبادة ولقد ترجم اإلمام الشھید ھذه اآلیة القرآنیة، وطب ق ھذا المبدأ في حیاتھ عملیا  حتى لقي هللا شھیدا  بإذن ربھ ، فبعد أن منع من مز
لقاعدون، وقالو لھ: كیف الجھاد على أرض فلسطین، انتقل إلى أرض أفغانستان لیقوم بواجب العبودیة تجاه ربھ، ویجاھد في سبیلھ، فعاب علیھ ا

 ؟! تترك بلدك فلسطین وتذھب للجھاد في أفغانستان
إال بعد أن أ غلق المسجد الذي كان یؤدي  -في فلسطین  -فكان رده مفعما ومفحما  ألولئك الكسالى، حیث أكد لھم أوال : أنھ ما ترك الجھاد ھناك 

جھاد، فلیس معنى ھذا أن یترك فریضة الجھاد، وإنما الواجب البحث عن مسجد آخر یؤدي فیھ عبادة القتال في سبیل هللا، فحیل بینھ وبین عبادة ال
لمعنى  فیھ عبادة الجھاد، فوجد أرض أفغانستان فانتقل إلیھا لیعبد هللا فیھا . ثم إن الجھاد في فلسطین والجھاد على أرض أفغانستان ھو تحقیق

رتبط بزمان أو مكان، أو بتعبیر آخر: أن الجھاد ال یرتبط بأرض ولد علیھا اإلنسان، وإنما یرتبط عبودیة هللا تعالى، وأن الجھاد فریضة العمر ال ی
، استنبطھ بعمر اإلنسان، وال ینتھي الجھاد حتى ینتھي عمر اإلنسان، وھذا الفھم الدقیق الذي فھمھ إمام الجھاد ھو عین عقیدة أھل السنة والجماعة

رسلین ص أن الجھاد ماض إلى یوم القیامة، ال یبطلھ جور جائر والعدل عادل، ولھذا یقول اإلمام الشھید: من نص صریح جاء على لسان سید الم
  . » ؛ إن رسالة الجھاد مالزمة للحیاة، والجھاد ال ینتھي حتى یخرج آخر نفس من البدن

الدماء تجري في عروقھ، وال یجوز للمسلم أن أي أن الجھاد فرض في عنق كل مسلم مادام یمشي فوق األرض، وقادرا  على حمل السالح، و
و ذاھب یتلعثم أو یستحي من الجھر بعقیدة الجھاد التي تعتبر جزءا  من دیننا، وإن الذي یستحي من ھذا كالذي یتوارى من الناس خجال  وحیاء  وھ

 . إلى المسجد ألداء الصالة، یلتفت یمینا  وشماال  محاوال  أن ال یراه أحد
أخرى ال بد أن تكون واضحة لدى المسلمین وھي ; أنھ إذا وصل المسلم إلى أرض الجھاد ال یجوز لھ تركھا بحال إال أن یرتفع  ثم ھناك نقطة

 . شھیدا إلى ربھ أو منتصرا  على أعدائھ، لیقوم بعدھا بنقل ھذا الجھاد إلى مكان آخر حتى تطھر بالد المسلمین من دنس الكفر والكافرین
اھدین أن یضعوا السالح بعد أن رفعوه في وجھ أعدائھم، ویتركوا الجھاد بحجة أنھم سئموا من القتل والقتال، وإراقة الدماء، أو كما ال یجوز للمج

ال یجوز لھ أن یترك الصالة نھائیا بحجة غضبھ  -كما یقول الشھید عزام  -أن أحدھم غضب من أمیر الجھاد، كالذي یغضب على إمام المسجد 
عنھ الفرض أبدا ، وكذلك في حال الجھاد البد أن ینتقل إلى مكان آخر یزاول فیھ  ھ أن ینتقل إلى مسجد آخر ویصلي فیھ، وال یسقطعلیھ، فھنا علی

 عبادة القتال.
  أفغانستان داخل التعلیم
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 ال أن وأشھد لھ ھادي فال یضلل ومن لھ مضل فال هللا یھده من اعمالنا وسیئات أنفسنا شرور من با� ونعوذ ونستغفره ونستعینھ نحمده � الحمد إن
 وبعد0 الدین یوم إلى باحسان نھجھ على سار ومن وصحبھ آلھ وعلى علیھ هللا صلى ورسولھ عبده محمدا أن واشھد هللا إال إلھ
 الدب قبل من العسكري وللغز تعرض أن یوم نراه لھذا, والعلماء العلم یحب بطبیعتھ الشعب ھذا أن یلمس المسلم االفغاني الشعب من یقترب من

 0 ووجوده وكیانھ دینھ عن یدافع االسالمیة الحركة وقادة العلماء خلف بكاملھ الشعب وقف الروسي
 تنتھ لم والتي عاما عشر خمسة قرابة أمتدت التي الحرب ھذه خلفتھ ما یدرك فیھا المعارك سیر وواكب أفغانستان أرض على الجھاد قضیة تابع ومن
 0 األرض وجھ على بریة قوة أعتى إلى وجھت ساحقة ھزیمة بعد - االسالمیة الدولة بقیام عزوجل هللا یاذن - حتى بعد
 0 الدبابات ومدافع الطائرات قصف بفعل دمرت قد والمدن القرى في المدارس فمعظم, والیابس األخضر أكلت قد أفغانستان أرض على المعارك إن

 عاقل والیشك, هللا رحمھ عزام عبدهللا الدكتور الشھید االسالمي الجھاد عمالق م2891 عام - تقریبا بدایةال منذ الجھاد واكب من رأس على كان وقد
 على عمل فقد, والتربیة التعلیم مجال في خصوصا أفغانستان أرض على الجھاد في االسالمیة األمة شھید بھ قام الذي العظیم بالدور منصف أو

 أطفال من طفل ملیون من اكثر أن - هللا رحمھ - الشھید رأى لقد والشھداء المھاجرین أبناء وبین, أفغانستان داخل التعلیم دعائم وتأسیس إرساء
 أبناءھم وتعلیم لتربیة یخصصونھ وقتا یجدوا ولم, للجھاد تفرغوا الذین المجاھدین أبناء رأى أنھ كما تعلیم بدون الشوارع في یتسكعون أفغانستان

 0 المجاھدین أبناء وتعلیم تربیة في الدور بھذا میقو أن عاتقھ على فأخذ
 عاما عشر خمسة0 عروشھا على خاویة محطمة مدمرة قرى في المقام علیھ صعب أن بعد عالمھ ھاجر ومن, أخوه غاب ومن, أبوه قتل من رأى

 یعلمھ أحدا یر ولم, المدافع ودوي, لطائراتا وأزیز الدبابات ھدیر على أظفارھم نعومھ منذ أطفالھم عیون تفتحت, المعركة أتون في علیھم مضت
  0 فیھ العلم یتلقى كان الذي مسجده تدمیر وتم, مدینتھ ھدمت أن بعد
 صفوف بین الذاتیة السیرة في نماذج تعبئة باجراء العام ھذا بدایة في قمت وقد - یملوا ولم یكلوا فلم ذلك ومع - االفغان أبناء المعارك ھذه أذھلت لقد

 الزمن من فترة الطالب یمكث حیث متعجبا أحیانا أقف وكنت, االسالمیة االكادیمیة في والتسجیل القبول لقسم كرئیس أعمل كنت حیث فغاناال الطلبة
 المتوسطة المرحلة إلى اإلبتدائیة المرحلة من انتقل ومتى, منھا خرج ومتى اإلبتدائیة المرحلة دخل متى لیعرف بذاكرتھ یراجع أن یحاول وھو

  .. "العجب بطل السبب عرف إذا" یقولون كما ولكن!  منھا تخرج ومتى) عدادیةاإل(
 إلى فترة بعد انتقل ثم الدراسة عن فانقطع مدرستھ ودمرت الطائرات فجاءت أفغانستان داخل المناطق بعض في یسكن كان الطالب ھذا أن عرفت إذا

 الحقیقة في - الطالب یعرف فال, دوالیك وھكذا..  المدرسة ھذه على أخرى مرة اتالدباب أجھزت ثم, المرحلة لنفس أخرى مدرسة ودخل, آخر مكان
 . مختلفة أماكن في المدارس لتعدد نظرا األولى المرحلة دخل متى -

 یدخل أن دون عاما عشر خمسة تجاوز ولده عمر أن حیث, سیاف الشیخ إلبن حصل وقد التعلیم حق والمھاجرین الشھداء أبناء من الكثیر حرم ولقد
 . اإلبتدائي األول الصف

 في وقودا سقطوا قد األفغانیة اإلسالمیة الحركة أبناء من والمربین الدعاة من% 09 من أكثر أن, عزام هللا عبد الشیخ اإلسالمیة األمة شھید رأى لقد
 . المسألة ھذه إلى - هللا رحمھ - ففطن أفغانستان أرض على الجھاد ساحة
 اإلسالم أصول على وتربیتھم المجاھدین لتوجیھ القتال خنادق حیث, مختلفة مناطق في اإلسالمیة التربیة مخیمات الشھید أقام أفغانستان ساحة فعلى

 العون منظمة علیھا تشرف مدرسة أربعمائة حوالي أنشأھا التي المدارس ھذه عدد بلغ حیث الجبھات داخل في المدارس أنشأ كما, ومنھاجھ
 مواجھة في أفغانستان ساحة على تعمل التي الوحیدة -تكون أن- اإلسالمیة المنظمة ھذه وتكاد, إیجادھا في الطولى الید شھیدلل كان التي اإلسالمي
 . الصلیب خدمة على تعمل التي الغربیة المنظمات

 نعلمھم أن علینا واجبا ألیس?  والمھاجرین الشھداء وأبناء األیتام یعلموا حتى الجھاد ساحة إلى یقدموا أن والمربین العلماء واجب من ذلك بعد ألیس
 إلى أحیانا الشھید ینقلوا أن فیضطرون یعرفھا ال بعضھم?  الجنازة صالة وحتى, الجماعة صالة یعرف ال بعضھم أن وخصوصا الدین ھذا حقیقة
 الصلیبیة بمؤسساتھ الصلیب یسبقكم أن العلماء أیھا العار من ألیس. الحنفي المذھب في كما علیھ یصلى الشھید أن حیث, علیھ للصالة بعیدة أماكن
 ! والزندقة الكفر على ویربیھم ویعلمھم والشھداء المھاجرین أطفال لیتلقف

 
  أفغانستان في التعلیم

 الصلیبي والزحف الشیوعي الغزو بین
 

 :وبعد, بعده نبي ال من على والسالم والصالة وحده الحمد�
 الشعب واثبت, یفلح فلم العسكري والغزو الجیوش طریق عن االسالمي العالم دیار إستعمر كما, أفغانستان عمریست أن النصراني الغرب حاول لقد

 0 العالمین لرب إال عنقھ یذل أن ورفض فطرتھ وأصالة لالسالم إنتمائھ المسلم االفغاني
 الذین, العمالء ب لینص, أفغانستان الى جیشھم من الفا عشر سبعة أدخلوا حیث, م2481 سنة الشعب ھذا نبض لجس االنجلیز محاولة فكانت

 ممسوخا جیال یتخرج حتى, االستعمار مناھج وفق االجیال فیھا تتربى التي الحكومة مدارس ویوجدوا التعلیم علمنة على ویعملوا, أھدافھ یخدمون
 . الذریع بالفشل المحاولة ھذه وباءت النعاج ذبح االفغان ذبحھم أن النتیجة فكانت, رسمھ إال القرآن ومن إسمھ  إال االسالم من الیعرف

 البوابة تمثل التي أفغانستان طریق عن, االسالمي العالم قلب في االحمر السرطان سریان في جھدت حیث, روسیا قبل من األخیرة المحاولة كانت ثم
 عام خالل سیقع المسلم البلد ھذا أن الروس وظن, الروسي شالجی ودخل, عسكریا أفغانستان لغزو 9791 عام القرار واتخذ, االسالمي للعلم الشرقیة

 .السوفیتي االحتالل نیر تحت ترزح التي االسالمیة الوالیات الى تضم التي والیاتھا إحدى ستصبح أفغانستان وأن, قبضتھم في واحد
 سوف المجاھدین أن الغرب مخیلة في كان, رضاال وجھ على بریة قوة أعتى أمام سیصمدون المجاھدین أن یظن الكافر النصراني الغرب وماكان

 قمقمھ الى عاد, والعار الخزي أذیال یجر فعاد, االحمر الدب رأس الى الصواب أعاد االفغاني السیف ولكن, إستنزافا الروسي الدب دم یستنزفون
 . المجاھدین أقدام بین یسقط كاد أن بعد بالجراح أثخن وقد, حزینا كسیفا
 - سنوات) 01 - 5( من أعمارھم تتراوح والذین, أفغانستان اطفال من اآلالف عشرات ونقلت فقامت جھنمیة خطة على أقدمت یاروس تنھزم أن وقبل

 . االمور بزمام ویمسكون الشیوعي للحزب ومنظرین منظمین أفغانستان الى ذلك بعد لیعودوا, المبادىءالشیوعیة على لتربیتھم روسیا الى - نقلھم تم
 وكان, االمر بادىء في عسكریا االسالم مواجھة في الصلیبیة الحروب فشلت أن بعد, أنجع الحیلة على لالسالم الكید أن والغرب رقالش رأى لقد

 حرب في أسلوبھ من یغیر والكفر االلحاد عالم جعل الفغانستان االخیر الروسي العسكري الغزو فشل ولكن, مرة كل في لالسالم حلیفا النصر
 .االسالم
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 الحربیة المعارك شدة نتیجة التعلیمیة الحركة إنھیار والى, االفغاني الشعب من المالیین ھجرة الى أدى أفغانستان أرض على الجھاد واقع أن شكوالی
 . المعلمین عن الرواتب وانقطاع

 .التعلیمیة الجوانب في معظمھا یعمل ةالتنصیری المؤسسات ھذه فأخذت, الصلیب لخدمة تعمل الغربیة المؤسسات تقدمت االنساني العمل ستار وتحت
 تحت یخفي عمل وھو, والتنظیم الدقة جوانب مایحمل بقدر, عشوائیا لیس عملھا أن نجد الصلیبیة المؤسسات لھذه متفحصة نظرة نظرنا واذا

 . معالمھا ھوتشوی االفغانیة االسالمیة الشخصیة معالم طمس أجل من والتبشیر والتنصیر الصلیب خدمة االنسانیة شعارات
 فیكون, الغربیة الحضارة ببریق فینخدع االمر بھ یصل أن الى رویدا رویدا االسالمیة وتقالیده دینھ عن یبتعد المسلم االفغاني الشعب یبدأ وبذلك

 االحمر بالجیش تمثلةم(  وارسو حلف قوات بھ تقوم أن عجزت كما, قبل من العسكریة جیوشھ بھ تقوم أن عجزت الذي الكبیر بالدور قام قد الصلیب
 . أفغانستان أرض على المجاھدین قبل من ذاقھا التي المرة الھزیمة بعد) 

 أن االسالمي العالم في للمسلمین الینبغي المقابل وفي, ركائزھا احدى نكون وإال الصلیبیة المؤسسات ھذه مع التعامل في والحیطة الحذر من بد فال
 . للكافرین ویسلموھم أفغانستان داخل العقیدة في اخوانھم عن یتخلوا

 !! الدین ھذا من والخروج للتنصیر عرضة المسلمین االفغان أبناء والیجعلوا!  اللئیم المخطط ھذا الي المسلمون إنتبھ فھال
 
 
 
 
 

  اد-الجھ ع-واق من ي-عمل درس
 

 مجاھد ابو/الدكتور بقلم
 :بعده النبي من على والسالم والصالة وحده الحمد�

 آالم حیث - یمشي - االرض واقع الى العاجیة البروج ومن األحالم عالم في التحلیق من ینزل أنھ: ھي هللا سبیل في المجاھد یتعلمھا خطوة لأو إن
 0 الصالح السلف وسیرة النبویة السیرة یدرس, الكتب بطون بین یعیش وھو نظریا تعلمھا وقد, القتال و القتل

 جدلیة نظریة بطریقة ال عملیة بطریقة القدر و القضاء في - التوكل عقیدة - التوحید عقیدة یتلقى هللا سبیل في لمجاھدا أن جلیا واضحا لي یبدو والذي
 0 البشریة النفس أعماق في احساسھا یشعر ال باردة
 جلیة تبرز كانت ما - العقیدة ھذه - المحدودة واألنفاس المحدود فاألجل, الرزق و األجل عقیدة, القدر و القضاء نصوص من یطالعنا ما وأول

 الى االقدام في المؤمن تردد فعدم 0 صدره في االنسان یكنھ الذي الحقیقي واالیمان, الكلمات صدق لنرى>  المختبر<  تدخل أن بدون للعیان واضحة
 المسلم بقي اذا جوانحھ بین یكنھا التي لعقیدةا صدق على یدلنا الذي ما ألنھ االیمان لھذا التطبیقي والعمل, الحقیقي المؤشر ھو إنما المعركة ساحة
 . ? القتال مواطن عن بعیدا

 قرأه الذي فبات یمت ولم, مرات عدة عینیھ بأم الموت رأى قد فھو, حساب أي للموت یحسب ال أن ذلك بعد یدفعھ المخاضة ھذه المجاھد ولوج إن
 خوفا یتردد وال یحجم ال فھو, والریب شك یخالطھ ال عملیا واقعا لمسھ و أحسھ دق« یستقدمون وال ساعة یستأخرون ال أجلھم جاء ؛فإذا القرآن في

 0 واألبطال الرجال یموت حیث الصحیحة الموتة تموت أن الى النفس بھذه یتوجھ بل النفس ھذه على
 كان أنھ: مرو في المقدس بیت لقاعدة أمیرا كان أن یوم فلسطین أرض على یجاھد وھو مذكراتھ في عزام هللا عبد الدكتور الشھید ذكره مما إن

 قام وقد, غابت ثم شاھق ارتفاع على رؤوسھم فوق وحلقت للعدو - اسرائیلیة - طائرة فجاءت المجاھدین بعض ومعھ لھ جكیت على یوم ذات یجلس
 الشیخ مكان وجلس, والخیام المغاور یاةح وآثر بقدمیھ الدنیا وطأ الذي المعروف السوداني الوزیر, عمر صالح محمد فجاء, لیتوضأ مكانھ من الشیخ
), الشیخ جكیت( واحترق, شھیدا وخر قذیفة بشظیة صالح محمد فأصیب علیھا فاغارت القاعدة اكتشفت وقد, ثانیة مرة تعود بالطائرة واذا, الشھید
 . بعد انتھى قد یكن لم أجلھ ولكن
 خرج أفغانستان سھول وعلى آباد وجالل كابل أبواب وعلى الھندكوش جبال ذرى على مجاھدا الشھید الشیخ وقف أن یوم أفغانستان أرض وعلى

  :القائل قال كما لیقول ھناك من
 در-----ق یوم أو در----الق یوم    ر-أف الموت من یومي أي
 الحذر الینجو المقدور ومن    ه-------أرھب ال در-الق وم-----ي

 عن لیدفع والوسائل االسباب من اتخذ فمھما األجل إنتھاء لھ قدر ویوم?  الخوف ولم التردد فلم, األجل انتھاء فیھ لھ یقدر لم یوم یومین بین فاالنسان
 . العظیم هللا صدق«, مؤجال كتابا هللا باذن  إال تموت أن لنفس كان ؛وما الیستطیع الموت نفسھ

 على الیخشى ذلك بعد فیعود, فیھا وزھده المسلم كتفي عن الدنیا حطر یعني إنما, والفروسیة الرجولة مواطن الى القدوم فبمجرد الرزق عقیدة أما
 .تحتھ من یسحب أن یخشى علیھ یجلس أن اعتاد فرار كرسي أو بھا قلبھ تعلق وظیفة أو, رزق
 على وسلم هللا صلىو, تردد دون بعیدا القاھا جھاده طریق في عثرة حجر وقفت أو, عقیدتھ مع تعارضت رآھا اذا حتى قلبھ في ولیست بیده فالدنیا
 . وسلم وصحبھ آلھ وعلى محمد سیدنا

  الجھاد واقع من عملي درس 
  مجاھد ابو الدكتور: بقلم

 :وبعد..  بعده النبي من على والسالم والصالة وحده الحمد�
 في( العملي الواقع خالل من البشریة النفس تكنھ وما, الكلمات صدق عن للتعبیر ووضوح بجالء تظھر إنما, والرزق األجل عقیدة أن نا بي وأن سبق

 .942/ البقرة) األرض طواغیت مع والمواجھة القتال مواطن
 تغلب القلیلة المؤمنة الفئة أن - حقیقة - نعرف أن یمكن كیف«, هللا بإذن كثیرة فئة غلبت قلیلة فئة من ؛كم: عزوجل هللا قول في ھذا نجد أننا كما

 . الدین یوم والى الدین ھذا اعداء مع المواجھة خالل من  إال الكثیرة لكافرةا الفئة وثباتھا وصبرھا بایمانھا
 وبقیة...  وحنین والخندق بدر غزوة في للكافرین المؤمنة العصبة مواجھة خالل من النبوة عھد في عملیا النص ھذا ترجمة ظھرت لقد..  نعم

 . هللا بإذن والعتاد العدد على االیمان وانتصر, الكافرة الكثرة على المؤمنة القلة انتصرت كیف رأینا, الطویل االسالم تاریخ عبر المشاھد
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 الدنیا الى المسلمین ركون من وماتبعھ الیھود بإیدي فلسطین وسقوط م4291 عام الخالفة وسقوط المسلمین أیدي من االندلس ضیاع بعد لكن
 المسلمون فأصبح), القتال وكراھیة الدنیا حب( ص النبي فسره كما روایة وفي), الموت وكراھیة الدنیا حب( الوھن االمة ھذه أصاب;  وشھواتھا
 قبل من فھزموا, الطویة واخالص الصادقة بالنیة ولیس, والدھاء بالمكر هللا مع یتعاملون أصبحوا, مادیة وأرقام بحسابات ربھم مع یتعاملون
, مخلخال مزعزعا إیمانھم وبات, طحنا یطحنھم صدورھم على یجثم الیأس بات لقد..  دینھم الى یرجعوا حتى الینزعھ ذال علیھم هللا وسلط, أعداءھم

 رب مع یتعاملون وھم: فقالوا?  تنتظرون فماذا االقصى وضاع فلسطین سقطت, األخرى بعد واحدة تسقط االسالم دیار إن: للمسلمین قیل لقد
 ? االطلسي شمال وحلف ووارس حلف العظمیین القوتین ترون أما!  مادیة بإرقام العالمین

 ھي إنما بھا یحسبون التي والحسابات بھا یقیسون التي الموازین وأن, صحیحة غیر االمور ھذه في معادالتھم أن للمسلمین یبین أن العزة رب فأراد
 برب واذا.  علیھا ومن األرض هللا رثی أن والى الكریم كتابھ في العالمین رب أنزلھا التي االسالمیة العقیدة موازین عن بعیدة بحتة مادیة حسابات

 بعد..  أفغانستان أرض على الجھاد باب هللا فتح«, هللا بإذن كثیرة فئة غلبت قلیلة فئة من ؛كم: القرانیة لآلیة حیا ومثاال, عملیا واقعا لنا یسوق العزة
 . (وأمریكا روسیا( القوتین ھاتین سوى األرض وجھ على الیوجد بأنھ المسلمون ظن أن

..  الحدیثة االسلحة كل من مجرد أعزل شعب..  آخرین قوما لدینھ ض فقي, األرض وجھ على اإلسالمیة لألمة مثاال یسوق أن عزوجل هللا أراد
 التي) روسیا( العظمیین القوتین إحدى ویتحدى, األرض وجھ على بریة قوة أعتى أمام یقف, صدره في ه یكن الذي الفطري االیمان سوى الیملك

 . الیمتلكون ما كتمتل
 قوة افتقد إذا المغلوب بھا یعتصم التي الوحیدة القوة تعتبر والتي العقیدة سالح من  إال المادیة القوى كل من المجرد األعزل المؤمن الشعب ھذا

 على العملیة الواقعیة النتیجة یروال االرض في للمسلمین حیا مثاال لیكون منكسرة بقلوب - الواثق إیمان - ربھ الى االعزل الشعب ھذا فلجأ.  السالح
 ذلك, المسلمین أرعبت طالما التي القوة تلك), روسیا( الملحدة الكثرة ضد أفغانستان أرض على) المجاھدون( المؤمنة القلة مواجھة في الواقع أرض
 . مضاجعھم أقض الذي البعبع

 عرفھا ھزیمة شر روسیا وھزمت المجاھدین ضربات تحت یترنح بدأ حتى سيالرو الدب ذلك وبین الناشئة المؤمنة القوة بین المواجھة إال وماھي
 . المصطنعة الھالة وسقطت, والحدیث القدیم التاریخ

 ولكن, المعمورة فوق یعیشون الذین المسلمین انظار في أسدا االسد یبقى أن قصدت أمریكا ان, ذلك غیر اراد فقد)االطلسي شمال حلف( الغرب أما
 . القلیلة المؤمنة الفئة أمام فأر الى االسد تقزم

 یریدون, الزمن من ردحا الحدیدیة بالسالسل صفد أن بعد الحدیدي قفصھ من انطلق الذي العمالق المارد ھذا;  اآلن والغرب الشرق یخیف الذي إن
 . أخرى مرة بالسالسل وتوثیقھ, قمقمھ الى أخرى مرة یعیدوه أن

 دولة قیام وھو األسمى ھدفھا إلى تصل أن أوشكت أن بعد األمة ھذه ودماء عروق في سرت التي تشھادواإلس الجھاد روح تمویت یریدون إنھم
 . مكان كل من المسلمون إلیھا یحن التي اإلسالم

 جھادال أرض( أفغانستان أرض تشھده الذي المخاض ھذا عن سیتمخض الذي الجدید المولود ھذا - اآلن - مكان كل في هللا أعداء یخیف الذي إن
 . والكافرین الملحدین ورجس دنس من واألرض األقصى ویطھر, األرض في المسلمین مشاكل جمیع حل إلى هللا بإذن سیؤدي والذي) واإلستشھاد

 . (الرحیم العزیز وھو یشاء من ینصر, هللا بنصر المؤمنون یفرح ویومئذ)
 
 
 

  الجھاد واقع من عملي درس
 مجاھد أبو الدكتور بقلم

 :وبعد بعده النبي من على والسالم والصالة وحده � الحمد
 الناس دون من واحدة أمة كانت أن وبعد, واحدا جسدا كانت أن بعد, إقلیمیة دویالت إلي وتجزأتھا, االسالمیة االمة تفتیت على االستعمار عمد

 . (فاعبدون ربكم وأنا واحدة أمة أمتكم ھذه وان( تعالى لقولھ مصداقا
 الجسد كمثل وتعاطفھم وتراحمھم توادھم في المؤمنین مثل: (ص النبي قال كما واحدا وجسدا, واحدة أمة االسالمیة االمة تكون نأ: األصل ھو ھذا

 . (والسھر بالحمى الجسد سائر لھ تداعى عضو منھ إشتكى إذا الواحد
 فعادت, إربا إربا وتمزیقھ الواحد الجسد ھذا لتفتیت خططواف, حساب ألف لھا وتحسب, تھابھا الكفر قوى كانت, كذلك االسالمیة االمة كانت وعندما

 . وتشترى تباع الرقیق قافلة ذیل في وأصبحت, إلیھا والیلتفت, أحد بھا الیأبھ, والكلمة الجمع ومفرقة مشتتة االمة ھذه
 إسالمھ أصبح, مثال الشام بالد في یعیش الذي فالمسلم, االسالمي العالم أجزاء على تسیطر االسالمیة القومیة أصبحت, الزمن من الحقبة ھذه وفي

 ووالءه محبتھ المسلم یقدم حیث, قومیا إسالمھ أصبح الواحد البلد في یعیش الذي المسلم حتى, األرض ھذه على معھ یعیش لمن وعطائھ ومحبتھ
  . لالسالم إلتزاما منھ أكثر ھذا كان ولو آخر بلد في یعیش مسلم على بلده أھل من لواحد
 الجھاد أرض إلى للنفیر االسالمي العالم في المدویة صرختھ عزام عبدهللا الشھید صرخ أن وبعد, أفغانستان أرض علي الجھاد باب هللا فتح أن وبعد

, العربي لمالعا وبقیة الكنانة وأرض والجزائر والسودان والیمن الشام وبالد العربیة الجزیرة من المسلم الشباب مئات قدوم في الملموس أثرھا وجدنا
 . الجسد ھذا أعضاء بقیة تألمت عضو منھ تألم إذا, واحد جسد في المفرق الممزق الجسد ذلك لیتجمع

 :المعنى ھذا عن یعبر وھو االسالمیة االمة شھید قالھ الذي الكالم أجمل وما
 إنما یفقد االشالء من شلو أو عضو وأي رجلھا وخامس یدھا ورابع قلبھا وثالث أذنھا وأخر عینھا فأحد كال إال التشتغل واحد جسد المسلمة ؛االمة

 من إال, الصغیر مجتمعھم خالل من إال االسالم إلى ینظرون ال الضیقة االلباب ذوي إن.....  وتضحیتھا وبذلھا وعطائھا إنتاجھا في االمة تنتقص
 فاذا....  یده إصبع عن بعید رجلھ إصبع أن یظن الذي نسانباال ضرر, باالنسان وضرر, باالسالم ضرر هللا لعمر وھذا, القلیلة مجموعتھم خالل
, أشالئك من شلوا وتنفي, اجزاءك من جزءا تقطع انما الید إصبع عن بعید الرجل إصبع الن;  رجلك إصبع وقطعت ماضیا سیفا أو حادا سكینا اخذت
 الجراثیم تبدأ الرجل إصبع قطعت فاذا, عنھا التستغني والرخاء الشدة أیام في والضراء السراء في تفیدك ھذه;  جوارحك من وجارحا كیانا وتبعد

 .».... محمیا ثغرا كان الذي الجزء ھذا من جسمك تغزو واآلآلم
 .واحدا جسدا تحول أن بعد, األوصال مقطع یعیده, سابقا علیھ ماكان إلى الجسد ھذا یعید أن - جاھدا - اآلن والغرب الشرق إلیھ یسعى الذي إن
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, االسالمیة األمة صالح في لیس الواحد االسالمي الجسد تمزیق إعادة إن, جدید من االسالمیة القومیة عنصر یحرك أن اآلن یحاول رالكف وعالم
 العالم لھ الیتألم حتى بصمت وابتالعھ المبارك الجھاد ھذا على لاللتفاف محاولة ھو بل أفغانستان أرض على االسالمي الجھاد صالح من ولیس

 واذا, الید التتألم الرأس ضرب إذا ذلك بعد سیعود, البعض بعضھا عن أعضاءه وأبعدت جدید من وفرق مزق إذا الواحد الجسد ألن االسالمي
  . دوالیك وھكذا الید تتألم ال الرجل ضربت

 ولو - الواحد الجسد ذلك نیشكلو أصبحوا المسلمین الن وإال...  خبیث بقصد إال أفغانستان أرض على الجھاد لضرب والغرب الشرق تحرك فما
 .والسھر بالحمى الجسد سائر لھ تداعى عضو منھ اشتكى إذا - مرحلیا

, صفوفھم وجمعوا كلمتھم وحدوا إذا أنھم,الخصوص وجھ علي وللمجاھدین, األرض أرجاء شتى في للمسلمین الدرس ھذا أعطى قد تعالى هللا فان لذا
 ال أن أ؛شھد وبحمدك اللھم وسبحانك.      وجھھم في تقف أن - عظمت مھما - األرض في قوة تستطیع لن فانھ, بعضا بعضھ یشد كالبنیان وأصبحوا

 الیك وأتوب أستغفرك أنت إال إلھ
 
 
 

  الجھاد واقع من عملي درس
  مجاھد أبو/ الدكتور بقلم

 الذي األرت بن خباب الصحابي قصة السیرة علماء هممایذكر إن, العكس على بل االیمان على انتصر قد الحدید أن االسالم تاریخ في النعرف نحن
 الى لیصل النار في یوضع أن بعد, حدید من بقرص یؤتى ثم, ورجلیھ یدیھ بھا یقید حدیدیة سالسل سیوفا منھ یصنع كان الذي, الحدید من لھ صنع
 مرحلة في المحمى الحدید على االیمان تصروان, عقیدتھ على صمد ذلك ومع, األلم شدة من یتلوى وھو, رأسھ على ویوضع االحمرار درجة

 .علیھم هللا رضوان الصحابة بھا مر التي, الصمود
 ,الكفر مع المواجھة تحصل كانت عندما المراحل جمیع في الحدید على إنتصر قد االیمان أن كما

 یجبرون كانوا وقد, والنار الحدید بواسطة ومبادئھا ھاقواعد تطبیق على تعتمد أنھا نجد -األسود - الحمراء الشیوعیة تاریخ نستقرأ أن أردنا وأذا 
 . والنار بالحدید الخربة العقیدةالزائفة ھذه إعنتاق على الشعوب

 مزاولة من المسلمین منعت كیف, السوفیتي االحتالل تحت ترزح التي االسالمیة الوالیات في - االخیرة العقود طیلة - روسیا فعلت كیف نرى لھذا
 بعض في األمر وصل بل, سنتین لمدة بالسجن مرتكبھا یعاقب القانون في جریمة یعد كان الكریم القرآن من نسخة إقتناء حتى بل?,  دیةالتعب الشعائر
 وقفت كیف ندرك كذلك.الذریع بالفشل باءت المحاوالت ھذه ولكن, االسالمیة اسمائھم تغییر على المسلمین إجبار الى الشیوعیة الشرقیة البلدان
 ? البشریة الفطرة تناقض التي الشیوعیة االفكار وتلفظ تتقیأ وأن, القیود تحطم أن أرادت التي تشیكوسلوفاكیا وجھ في) روسیا(  األم عیةالشیو
 منومھ من الناس استیقظ لقد, التراجع على واجبرتھا تشیكوسلوفاكیا أراضي الى الطائرات بواسطة الدبابات مئات وأنزلت قامت? روسیا فعلت ماذا

 .!! السویة فطرتھم صادم ما وتقیئوا الشیوعیة لفظوا أنھم سوى جریمة من لھم ولیس, روسیا قبل من أحتل قد بلدھم أن لیروا
 بدأت قد الشیوعیة أن روسیا وشعرت م5791 سنة والشیوعي االسالمي التیار بین المواجھة حصلت لما, أفغانستان في األخیرة روسیا محاولة كذلك
 حجر یقف أن نفسھ لھ تسول من كل على حدید من بید للضرب) والنار الحدید(  الثقیلة أسلحتھا وادخلت روسیا قامت أفغانستان أرض على تھتز
 . طریقھا في عثرة

 . أفغانستان أرض على سیحصل تشیكوسلوفاكیا في ماحصل وأن, واحد عام خالل فمھا في سائغة لقمة ستقع أفغانستان أن تظن روسیا كانت 
 أعینھم بأم الناس رأى لقد, السوفیتي الحدید على سینتصر هللا باذن االیمان وأن, الحدید من أقوى االیمان أن, العشرین القرن في یصدق أحد كدی لم

 من یةالیوم حاجاتھم بھا ویشترون یبیعونھا الفقراء عنھا یبحث, ممزقة قطع الى الروسیة النفاثة والطائرات المصفحة الدبابات حدید تحول كیف
 . والشراب الطعام

 ومما, السوفیتي الحدید على االیمان وانتصر....  أخرى مرة تتكرر لن الغلطة ھذه أن االعلى السوفیتي مجلس في واعلنت روسیا ھزمت لقد نعم
 قد الدین في إكراه ال(  اجبار وال راهإك بدون العقیدة ھذه إعتناق على لالفراد الحریة تترك االسالمیة العقیدة أن<  المقام ھذا في الیھ االشارة یجدر
 .العقبات لیزیل الكلمة یرافق الذي السیف من البد ولكن),  الغي من الرشد تبین

 سبیل في مجاھدا یكون أن البد والداعیة, الناس الى لیبلغھا هللا دعوة یحمل مسلم كل أن: واألصل, شیئا یساوون ال وشوكة جھاد بدون المسلمین إن
 بعنان یمسك وھو رستم على دخل عندما عامر بن ربعي فعل من مانفھمھ وھذا, وداعیة مجاھد فھو الحسام االخرى بالید ویحمل بید لقرآنا یحمل هللا

 بماء یسطر الذي جوابھ فكان?  البالد ھذه الى بكم جاء ماالذي رستم سألھ وقد, برمحھ یخرقھا النمارق على یمشي وھو, وسیفھ ترسھ ومعھ فرسھ
 :الذھب

 .((االسالم عدل الى االدیان جور ومن واآلخرة الدنیا سعة الى الدنیا ضیق ومن, وحده هللا عبادة الى العباد عبادة من شاء من لنخرج ابتعثنا هللا)
 التیارات أمام سالمیةاال العقیدة مستقبل وإن, الحمى مستباحة ضعیفة موتورة تبقى بل, الناس انظار في قیمة لھا الیكون جھاد بدون بالكلمة الدعوة إن

 العالمین برب موصوال االیمان ھذا یكون أن واحد بشرط دائما االیمان حلیف فالنصر, السابقة التیارات أمام ماضیھا مثل سیكون لالسالم المخالفة
 . الیك وأتوب استغفرك أنت  إال الھ ال أن أشھد وبحمدك اللھم وسبحانك. تغلب وال التقھر التي العظمى وبالقوة

  
 
 

  الجھاد واقع من عملي درس
 مجاھد أبو /الدكتور: بقلم

 :وبعد.  بعده النبي من على والسالم والصالة وحده � الحمد
 .... ? حالھ یكون ماذا ترى, التنفیذ ساعة ینتظر وھو, باالعدام علیھ حكم إنسانا أن لو

 نزع - النزع بألم وكیف?  الموت بسكرات فكیف وعیشھ لذتھ سیالقیھ ما لیھع ولكدر عنھا النصرف والشھوات اللذات من االنسان لھذا قدمت فمھما
  ? واآلنامل والقصب العصب بین من الروح

 .2-1/ النازعات) نشطا والناشطات غرقا والنازعات( تعالى قال
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 األلم بھ حل وقد إال البدن اعماق في شرالمنت الروح أجزاء من جزء یبق لم حتى اجزائھ جمیع فاستغرق الروح بنفس نزل مؤلم عن عبارة: والنزع)
 من وجزء, االعصاب من وعصب, العروق من عرق كل من المجذوب المنزوع فانھ, اجزائھ جمیع ویستغرق الروح نفس على یھجم النزع وألم. 

 . القدم الى الفرق من وبشرة شعرة كل أصل ومن, المفاصل من مفصل و االجزاء
 المتناول كان إذا فكیف بالروح لتعلقھ یؤلم إنما بالسیف البدن قطع الن بالمقاریض وقرض ونشربالمناشیر بالسیف ضرب من الشد الموت إن

  4/164 الدین علوم احیاء انظر) ? الروح نفس المباشر
 تربیط ولكن, الدنیا بحبال یتعلق أن یحاول وھو األرض عن یرتفع كان كیف فرأیناه فراشھم على یموتون ممن الناس بعض نزاع شھدنا ولقد

 . الموت من فراره دون یحول لھ المالئكة
 على موت من على أھون بالسیف ضربة أللف بیده نفسي والذي تموتوا تقتلوا لم إن:(ویقول القتال على یحض طالب أبي ابن علي كان ولھذا

 . (فراشي
 :فقال وألمھ وغصتھ الموت ذكر ص هللا رسول أن الحسن وعن

 . ثقات ورجالھ مرسال الدنیا أبي ابن أخرجھ) بالسیف ضربة ثالثمائة قدر ھو)
 والترمذي أحمد االمام روى كما القتل أو الروح لنزع ألما الیجد فانھ تعالى هللا سبیل في یقتل ممن ھذا أین?  الجھاد ساحات في یموت ممن ھذا أین

 :قال ص النبي أن حسن بسند والنسائي
  (القرصة مس من حدكمأ یجد كما إال القتل من الشھید مایجد)

 قبضا جسمھ من جزء على وسبابتھ بابھامھ یقبض أن وھو لنفسھ االنسان من القرصة أو لالنسان الذبابة أو النحلة قرصة كانت سواء: والقرصة
 . النزع ألم من فراشھ على یموت من یالقیھ بما الیقاس ھذا فان اللغة علماء ذكر كما مؤلما شدیدا

 طارت بھ اللغم إنفجر عندما المنورة المدینة من الكردي خالد مع ھذا رأینا( یقول حیث المقام ھذا في عزام عبدهللا الدكتور الشھید یذكره مما إن
 وبدأ - هللا رحمھ - اللیبي ح--------ال--ص ور-ت--دك---ال فجاء یده ظھر في بسیطة جروحا وجرح) أمعاؤه( اقتابھ واندلقت بطنھ وانبقرت, قدمھ

 ساعتین یحدثھم وبقي, یدي ظھر في بسیطة جروح ھي?  یادكتور تبكي لماذا: الكردي خالد لھ فقال صالح الدكتور وبكى بطنھ إلى ویعیدھا ھأقتاب یلم
 . (مفتوحھ وبطنھ قطعت قد قدمھ أن یشعر ولم هللا ولقى
 تكون أن منا واحد كل فلیحرص القرصة مس من أحدنا یشعر كما إال روحھ بخروج والیشعر القتل ألم ومن النزع ألم من معافى الشھید كان فاذا

 . الجنة یدخلھ أن هللا على حقا كان هللا سبیل في قتل فمن, هللا سبیل في میتتھ
  :قال ص النبي أن صحیح بسند أحمد االمام روى

, فجاھد فعصاه المال ویقسم المرأة فتنكح فتقتل اتلفتق والمال النفس جھد فھو تجاھد فقال الجھاد بطریق لھ قعد....  باطرقھ آدم البن قعد الشیطان إن)
  .(الجنة یدخلھ أن هللا على حقا كان قتل ومن الجنة یدخلھ أن هللا على حقا كان ذلك فعل فمن

 . الیك وأتوب استغفرك أنت إال إلھ ال أن أشھد وبحمدك اللھم وسبحانك 
 
 
 
 

  الجھاد واقع من
 أبومجاھد /الدكتور بقلم

 
 العلم وأتلقى إلیھ أذھب أن یمكن الجھاد ساحة في عالم عن أالتخبرني: قائال - هللا رحمھ - عزام عبدهللا الدكتور استشھاد بعد ألخوةا بعض سألني
 علیھ الرسول سئل عندما ص النبي قول العلماء یسمع ألم!!  هللا سبحان نفسي في فقلت!  مقنعا جوابا أجدلھ لعلي ویسارا یمینا فتلفت?  یدیھ على

 . ثقات ورجالھ أحمد رواه)) ? هللا سبیل في جواده وعقر دمھ أھریق من: قال?  أفضل القتل أي:والسالم الصالة
 ومالھ نفسھ قدم المجاھد ألن, بالسیف جواده قوائم وقطعت, القتل عن كنایة دمھ أریق من ھو هللا سبیل في القتل أعظم أن على داللة فیھ الحدیث ھذا
  . بشئ الدنیا من رجعی ولم هللا سبیل في
 لقد!  هللا سبحان قلت الحدیث ھذا قرأت وعندما) ... الجھاد عمالق اغتیال مؤامرة( الجلل الحدث وذلك األلیمة القصة تلك أستعید وأنا قلیال توقفت لقد

 فارس لیترجل, حذیفة ولده سیارة ركب حیث, الیوم ذلك في إال المجاھدین سیارة یركب دائما كان, الشھید الشیخ على الشریف الحدیث ھذا انطبق
 . مضاجعھم ویقض یخیفھم الذي الجھاد ھذا.  واألمة الجھاد أعداء لھا خطط إجرامیة تفجیریة بعملیة السیارة فتدمر جواده قوائم وتقطع, المجاھدین

 الشیخ لیذھب) وابراھیم محمد كبده فلذتا بھصح بل( الیوم ذلك في فیھا معھ یكن لم حارسھ حتى, السیارة ھذه في یرافقھ لم الخاص سائقھ حتى 
  . جواده وعقر دمھ اھریق أن بعد بشيء الدنیا من یرجع ولم, مرضیا راضیا ربھ إلى الشھید

, خلیجیة دولة في المخابرات أجھزة بعض من لتعجب وانك, أظھرنا بین وجوده من, األمة ھذه أعداء على أشد, استشھاده بعد الشیخ صمت رأیت لقد
 . ?!! شھیدا ربھ إلى مضى قد رجل عن تسألونني لھم یقول وھو بالشھید صلتھ بحجة فلسطینیا شابا تطارد التزال وھي

 صادر الذي( هللا سبیل عن الصاد لھذا هللا فكان الشھید الشیخ وصیة مصادرة الى العربیة المطارات أحد في األمن أجھزة ذھاب;  ذلك من واألدھى
  . العمل جنس من فالجزاء, فورا ومات سیارتھ بھ تدھورت حیث, الیوم نفس في جزائھ فالقى بالمرصاد) الوصیة

 الذي الجھادي بفكره حیا الیزال فھو جسده غیب وإن, الشیخ أن الیقین علم - اآلن - یعلمون وھم, أجفانھم علیھم یؤرق الیزال, الجھاد فارس شبح إن
 . لالجیال خلفھ
 الخدري سعید أبي عن مسلم رواه الذي الحدیث في ص النبي قول ویقرأو یسمعوا ألم?  المیدان إلى وینزلون جیاده صھوة یمتطون الذي العلماء أین

 برقم مسلم رواه) هللا سبیل في ومالھ بنفسھ یجاھد مؤمن قال?  أفضل الناس أي: فقال: وسلم عیلھ هللا صلى هللا رسول رجل أتى: (قال عنھ هللا رضي
 . (0661( مبرق والترمذي) 8881(

 المسلمین بین القتال فیھا یجري التي االسالمي العالم من الساخنة المناطق في أو, أفغانستان أو فلسطین في هللا سبیل في أحدكم مقام أن یعلموا ألم
 ھریرة أبي عن ترمذيال رواه الذي الحدیث في جاء كما) ? حیاتك طیلة أي( عاما سبعین بیتك في عبادتك من أفضل ناقتك فوق أنت و, والكفار
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 الشعب ھذا في فاقمت الناس لواعتزلت:فقال فاعجبتھ عذبة ماء من عیینة فیھ بشعب ص هللا رسول أصحاب من رجل   مر: ((قال عنھ هللا رضي
 في صالتھ من أفضل هللا سبیل في أحدكم مقام فان التفعل: (فقال والسالم الصالة علیھ هللا لرسول ذلك فذكر ص هللا رسول استأذن حتى أفعل ولن
 رواه الحدیث ھذا) الجنة لھ وجبت ناقة فوق هللا سبیل في قاتل من هللا سبیل في أغزوا?  الجنة ویدخلكم لكم هللا یغفر أن أالتحبون عاما سبعین بیتھ

  . الحاكم وصححھ حسن حدیث: وقال) 0561( برقم الترمذي
 . الیك واتوب ركاستغف أنت إال إلھ ال أن أشھد وبحمدك اللھم وسبحانك

  
 
 
  اد-ه-ج-ال ع-واق ن--م

 مجاھد أبو /الدكتور بقلم
, والحرم زمزم حیث, الكعبة حول الجلسة ھذه أن لو: أحدھم فقال العام ھذا رمضان من األول النصف في بیشاور في األخوة بعض مع كنت

 فقلت.  نعم:قال?  ذلك من أعظم على أدلك ھل: لھ قلت -!!  غرابواالست التعجب وجھھ قسمات على ظھر وقد - فأجبتھ العتیق البیت حول والطواف
 ص النبي قول إلى إسمع, عندي من لیس وھذا;  فقط با� االیمان سوى هللا سبیل في والرباط الجھاد من أفضل عبادة ھناك لیس: األمر لھ موضحا

 . (48( برقم مسلم رواه« سبیلھ في والجھاد با� االیمان قال?  لأفض العمل أي هللا یارسول ؛قلت:قال حیث عنھ هللا رضي ذر البي یقول وھو
 االنفال) لكم تكون الشوكة ذات غیر أن وتودون( یقول تعالى وهللا فیھ الشوكة جھاد الحج أن اال, هللا سبیل في بالجھاد مقرونا ذكر قد الحج كان وان

)7) . 
 دلني هللا یارسول: فقال رجل جاءه عندما ص هللا رسول حدیث ھذا على دل وقد, المساجد في والإعتكاف والقیام صیام كثرة والرباط الجھاد الیعدل

 ومن: فقال?  والتفطر وتصوم والتفتر فتقوم مسجدك تدخل أن المجاھد خرج إذا تستطیع ھل ؛ قال ثم« ؛الأجده: قال?  الجھاد یعدل عمل على
 . (8781( آخربرقم بلفظ ومسلم 6/3 البخاري رواه?«  ذلك یستطیع

 النعمان عن مسلم رواه الذي الحدیث في جاء كما هللا سبیل في الجھاد الیعدل - األرض وجھ على مكان أفضل - الحرام المسجد في االعتكاف حتى 
  . الحاج أسقي أن إال االسالم بعد عمال الأعمل أن ماأبالي: رجل فقال ص هللا رسول منبر عند كنت: قال بشیر بن

 . الحرام المسجد عمر أ أن إال االسالم بعد عمال أعمل ال أن أباليما: آخر وقال
 صلیت إذا ولكن الجمعة یوم وھو ص هللا رسول منبر عند أصواتكم الترفعوا: وقال عمر فزجرھم قلتم مما أفضل هللا سبیل في الجھاد:آخر وقال

 سبیل في وجاھد اآلخر والیوم با� آمن كمن الحرام المسجد وعمارة الحاج ایةسق أجعلتم:(عزوجل هللا فانزل فیھ أختلفتم فیما فاستفتیتھ دخلت الجمعة
 .(91( التوبة سورة) هللا عند الیستوون هللا
 یكون أن بكثیر ھذا من أعظم ولكن, وحسن طیب شيء وھذا رمضان من األواخر العشر في المساجد في االعتكاف األرض في المسلمون درج وقد
 . االبطال مقارعة حیث القتال ینمیاد في االعتكاف ھذا

 . االسالمي العالم في الرباط وأماكن القتال ساحات في االعتكاف, المساجد في االعتكاف یعدل أن والیمكن
 (8601( برقم لاللباني الصحیحة السلسلة انظر) االسود الحجر عند القدر لیلة قیام من خیر هللا سبیل في ساعة موقف( الصحیح الحدیث في ثبت وقد

 صححھ) وقیامھا صیامھا لیلة كألف لھ كانت هللا سبیل في لیلة رابط من: (قال أنھ ص هللا رسول عن عثمان عن ماجة إبن رواه الذي الحدیث وفي
 . الصغیر الجامع في السیوطي

 یتربص التي االماكن في, والمال واألھل النفس على االعداء من الخوف حیث الثغور ومالزمة, القتال مواطن في الرباط یكون حیث:الرباط وأماكن
 . االسالمي العالم في الساخنة والمناطق, وافغانستان فلسطین في;  الدوائر والمسلمین االسالم أعداء بھا
 أجل ومن ظیفتھملو ویعیشون اآلمنة المناطق في یقیمون الذین أما, الرباط أماكن عن البعیدة المواطن في واالستجمام الراحة حیث یعیشون الذین أما

 رضي عمر ابن عن أحمد االمام رواه الذي الحدیث في جاء كما البقر أذناب تبعوا بأنھم الحدیث علیھم ینطبق أن نخشى ھؤالء, وزراعتھم تجارتھم
 ذال علیھم هللا أدخل هللا سبیل في الجھاد وتركوا البقر أذناب وتبعوا بالعینة وتبایعوا والدرھم بالدینار الناس ضن إذا: (قال ص هللا رسول أن: عنھ هللا

 ( دینھم یراجعوا حتى عنھم الیرفعھ
 العشر یحیي كان الذي عزام عبدهللا الدكتور - االسالمیة األمة بشھید رنا ذك األمر ھذا   إن, هللا سبیل في الرباط أحادیث أراجع وأنا نفسي في قلت 

 من األخیر النصف الماضي العام في إعتكف بل - النزال میادین في االعتكاف نةس - الرباط واماكن, القتال مواطن في رمضان من األواخر
  المعركة أرض من االمامیة الصفوف في معتكفا رمضان بقیة وأمضى, آباد جالل أبواب على رمضان

       . القیامة یوم إلى بھا عمل من وأجر أجرھا لھ كان حسنة سنة االسالم في سن ومن حسنة نة س فھذه
  الیك وأتوب أستغفرك أنت اإل إلھ ال أن أشھد وبحمدك اللھم وسبحانك               

 
 
 
  اد---الجھ ع---واق ن--م.

  مجاھد ابو/  الدكتور بقلم
 .(639( برقم ومسلم, 3/141 صحیحھ في البخاري رواه)  ننوح ال أن البیعة عند ص هللا رسول علینا أخذ: قالت عنھا هللا رضي نسیبة عطیة أم عن

 النماذج ھذه مثل یعید من العشرین القرن نساء من رأیت لكني, األزور بنت وخولة الخنساء أمثال لنا تخرج أن عقمت قد األمة ھذه أن أظن كنت
 وابراھیم مدمح(  كبدھا وفلذتا زوجھا علیھا الناس أعز من ثالثة واحد یوم في تفقد, عزام عبدهللا الشھید زوجة محمد أم أمثال رأیت, الفریدة

: قلت, األخیرة الوداع نظرة اللقاء علیھم دخولھا في طلبھا إزاء نفعل ماذا  متحیرا كنت إني ھو إال إلھ ال الذي وهللا, هللا سبیل في ذلك واحتسبت)
 حیال نفس استصغرت لقد, البالء قدر على الصبر ینزل تعالى هللا أن أیقنت ولكن?  لھم رؤیتھا عند الموقف ھذا مثل إمرأة تتحمل أن یمكن كیف

 . لھم رؤیتھا عند موقفھا
 یقف حذیفة االوسط ولدي وجدت ثم, مغطاة أسرة ثالثة وجدت, علیھم األخیرة نظرتنا لنلقي اف سي الشیخ بیت الى وصلنا وحینما ؛:محمد أم تقول

 وعاھدت, بیتي الى عدت ثم وودعتھم علیھم فدخلت سنة)61( ابراھیم الثالث وولدي سنة)12( محمد االكبر وولدي لزوجي االسرة أن فأیقنت أمامي
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  حقا وكان, هللا شاء إن واحتسبن الصبرن فقلت?  الشھادة هللا إذارزقني ستفعلین ماذا: قائال سألني, استشھاده قبل زوجي الن, علیھم أبكي  أال هللا
 .م0991ینایر/2 تاریخ/849 العدد المجتمع مجلة في مقابلة من«. النھایة حتى والثبات الصبر یرزقني أن هللا وأسأل, بوعدي لھ أوفي أن  علي
 لتكون, الصالحة المجاھدة المرأة ھذه أمثال لنا لیخرج الینضب  معینا األمة ھذه من تجعل التي االحداث خالل من العملیة االسالمیة التربیة إنھا

 . الزمان ھذا في العالمین لنساء وقدوة  نبراسا
 اللجنة برئاسة تقوم وھي, الجھاد ساحة في النساء صفوف مقدمة في فھي, االمة ھذه لنساء االعلى المثل تضرب الزالت, یدالشھ زوجة أن شك ال

  واالیتام الشھداء أسر رعایة و والتطبیب التعلیم مجال في, الجھاد خدمة في عظیم بدور تقوم التي العربیة النسائیة
: قالت عنھا هللا رضي معوذ بنت یع الرب عن البخاري رواه فیما ص النبي عن ثبت وقد, الجھاد ساحات في وبارز عظیم دور االسالم في للمرأة إن
 .»المدینة الى والقتلى الجرحى ونرد ونخدمھم القوم نسقي ص النبي مع نغزوا كنا

 مراعاة من البد ولكن, الشریعة في وارد أمر الجھاد في النساء إشتراك(  الجھاد في المرأة اشتراك حكم في: عزام عبدهللا الدكتور الشھید یقول
 في  یكن أن للنساء فیمكن... الرجال بھا الیقوم التي الضروریة الحاجة وعند, الفتنة وأمن, االختالط وعدم, المحرم كوجود: الشرعیة الشروط
  ,( عظیمة مفسدة فھو المسألة ھذه في الباب فتح واما, النسائیة االعمال من وغیرھا والتمریض الطبخ بعملیات یقمن الخلفیة الخطوط

), خانیز( قریة في أفغانستان شمال في االفغانیة المرأة موقف ھزني وكم, أفغانستان جھاد في المسلمة االفغانیة المرأة دور أنسى فال أنسى كنت وان
 :عزام عبدهللا االسالمیة األمة شھید یقول

 واوالدھا ھي تخدمنا إمرأة القریة ھذه في كان: قائال القریة الى مسعود أحمد فأشار) خانیز(  إسمھا بقریة فمررنا ورخا بازارك بین طریقنا في كنا )
 كان وقد, تختفي تكن ولم, نختبىء القصف اشتد إذا فكنا, لشجاعتھا نعجب كنا ولقد, معنا  مجاھدا إبنھا وكان, سواھا القریة في یكن ولم, م2891 سنة

 تمطرنا السماء بدأت مرة وذات, إبنھا بھ یأتینا ثم الطعام وتطھي, الخبز تخبز المرأة فكانت, منا قریبة القوة وكانت, العام ھذا في  شدیدا القتال
 .تؤذیكم قد كثیرة الشظایا الن التخرجوا: وتقول بالباب تقف بالمرأة واذا التفرق فأردنا غرفة في وكنا, نیرانھا بشواظ تصلینا والمدفعیة, حممھا
 ولم كذلك زوجھا واستشھد, عملھا في المرأة واستمرت بغطاء فغطتھا قتیلة فأردتھا قذیفة فأصابتھا, والطبخ الخبز في تساعدھا الشابة ھاإبنت وكانت

 طعامكم كمالی یوصل من لفقدان حزني كان لقد: فقالت لتعزیتھا فجئنا إبنھا لفقدان  جمیعا المجاھدون وحزن...  المنیة عاجلتھ ثم المجاھد ابنھا إال یبق
 وقد: مسعود قال, بانفسكم لتحملوه تأتون وأنتم وادعھ خبزكم وأخبز, طعامكم لكم أطھي الیوم من  واعتبارا فإني ولذا, كبدي فلذة فقدي من أكثر

 .(علینا البیضاء الیادیھا الجزیھا مكانھا عرفت لو وبنفسي كابل الي ھاجرت ولعلھا أجدھا فلم المرأة افتقدت
 الدار عبد بني من المرأة تلك أمثال من الصحابیات سیرة المرأة ھذه أعادت لقد!! هللا سبحان فقلت واكبار إجالل وقفة الموقف ھذا إزاء وقفت لقد

 أي"  جلل هللا یارسول بعدك مصیبة كل: قالت, بخیر ھو: فقالوا ص هللا برسول فعل ماذا: فقالت, وأبیھا وأخیھا زوجھا استشھاد خبر وصلھا عندما
 ."وھینة طةبسی
 !? علیھا یدخل أن والفأر العقرب من تخشى منھن الواحدة ترى وانت?  العربیة البالد في المسلمین نساء بعض مواقف من ھذا أین
!!  ھام المر  فورا أحضر بزوجھا تتصل بھا وإذا وفجأة ثانویة مدرسة في  معلما زوجھا یعمل إمرأة أن;  العربیة المدن أحد في  فعال حدث لقد

 !! الغرفة ھذه في فأرة یوجد: لھ تقول بھا واذا, یلھث  مسرعا زوجھا وعاد
 . العالمین لرب  جنودا لیكونوا عرینھا في  أسودا تربي أن على  فضال القتال میادین في للمسلمین  جھدا تقدم أن علیھا الیعتمد المرأة ھذه مثل إن
 الجھاد واقع من
  مجاھد ابو الدكتور/بقلم

 :قال ص الرسول أن صحیح بسند أحمد ماماال روى
 الطول في الفرس كمثل المھاجر مثل وانما وسماؤك أرضك ذلك وتدع تھاجر: فقال الھجرة بطریق لھ قعد ثم...باطرقھ آدم البن قعد الشیطان إن)
 هللا على  حقا كان غرق وان, الجنة یدخلھ أن هللا على  حقا كان قتل ومن, الجنة یدخلھ أن هللا على  حقا كان ذلك فعل فمن....فھاجر فعصاه"الحبل"

 .(الجنة یدخلھ أن هللا على  حقا كان دابتھ وقصتھ وان, الجنة یدخلھ أن
 الدنیویة األمور ھذه كل ألن, ینالھ الدنیا الحیاة من  قریبا  عرضا أو, یتزوجھا امرأة أو یصیبھا لدنیا لیس, ورسولھ � المؤمن ھجرة تكون أن یجب
 لدینا ھجرتھ كانت ومن, ورسولھ هللا الى فھجرتھ ورسولھ هللا الى ھجرتھ كانت فمن., (با� والعیاذ الجحیم نار الى بصاحبھا تؤدي وقد, عملال تحبط

 وھو جھادال ساحة الى قدموا الذین العرب األخوة أحد موقف ھزني ولقد, السالم علیھ قال كما أو)  الیھ ماھجر الى فھجرتھ ینكحھا امرأة أو یصیبھا
 سالھ عندما -هللا رحمھ- عزام هللا عبد الشھید إلیھ وجھھ سؤال على وھویرد جوابھ من تاثرت وكم, هللا سبیل في وجھاده ھجرتھ صدق على یبرھن

 . ((الدنیا من بشيء ھجرتي تختلط ال حتى.... ھجرتي أخلط ال حتى الأتزوج: جوابھ فكان?  البالد ھذه من تتزوج أال
 . الدنیا أمور من شائبة والجھاد الھجرة في نیتھ الیشوب حتى الجھاد ساحة من الزواج یرفض إنھ, النفوس ھذه الروعةی!!  � یا

 عوائق من الخالص في الصدق عنوان النھا للجھاد الخطوةاالساسیة وھي الھجرة ثم:(... عزام عبدهللا الشھید یقول كما للجھاد مقدمة ھي والھجرة
 سبیل في خالصآ جھاده یكون وان, الجھاد على المھاجر یعزم ان البد الھجرة وبعد)),  االسالم سنام ذروة فھو الجھاد وأما, دالقیو وتحطیم األرض

, ذلك غیر أو والرئاسة الزعامة اجل ومن, الدنیا حطام من شائبة النیة ھذه خالط فاذا شرعھ وتحكیم هللا دین نصرة أجل ومن, هللا كلمة والعالء, هللا
 .مآجور غیر مأزورآ یرجع أي بالكفاف یرجع بان جھاده على یخشى ھذا فان

 رسول فقال, الدنیا عرض من یبتغي وھو هللا سبیل في الجھاد یرید رجل هللا یارسول: قال رجال أن عنھ هللا رضي ھریرة أبي عن أحمد االمام روى
).  لھ أجر ال: لھ یقول ذلك كل مرات ثالث علیھ ذلك فاعاد یفقھ لم لعلھ ص هللا رسول الى عد للرجل وقالوا, ذلك الناس فاعظم, لھ أجر ال 0:ص هللا

 الغنیمة معھ ویقصد الجھاد ینوي كأن:االمور ھذه مثل في النیة في التشریك على العلماء بعض عقب وقد, /9778/ رقم الجھاد باب/  المسند انظر
 فھو الغنیمة في معھ ویرغب الجھاد مقصوده معظم كان إذا واما:( حاشیتھ في عابدین ابن عن ینقل وھو عزام عبدهللا الشھید ذكر كما: بعضھم فقال

«.  الجھاد فكذا الحج ثواب الیحرم أنھ فكما الحج طریق في التجارة:یعني«  ربكم من  فضال تبتغوا أن جناح علیكم لیس ؛: تعالى قولھ في داخل
 .4/021 عابدین ابن حاشیة

 :الجھاد على العالمیة المؤامرة
 االعداد الى باالضافة, أفغانستان أرض على الشھداء من الملیون ونصف ملیون قرابة اجلھ من م قد الذي الطویل الجھاد وھذا الھجرة ھذه وبعد

 . الطویل الجھاد ھذا ثمار لسرقة خبیثة محاولة اآلن تجري, النساء من واألرامل والمشردین المعوقین من الھائلة
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 استدراج ومحاولة, السلمیة بالحلول ومایسمى, السیاسیة السرادیب الى مساره وتحویل, الجھاد ھذا لتمییع وروسیا امریكا بین ةجاد محاولة ھناك
, االبد الى إسسھ وتحطیم الجھاد إنھاء ھو, العمل ھذا من المقصود أن والشك!! مجدیا غیر بات المسلح الجھادي العمل بان واقناعھم الجھاد امراء
 . أخرى مرة الحدیدیة بالسالسل وتوثیقھ قمقمھ الى الجبار المارد العادة یائسة ولةمحا وھي

 العالم في الساخنة االماكن من غیرھا دون أفغانستان أرض على  أوال الجھاد تستھدف اآلن العالمیة المؤامرة أن - أعلم وهللا - أرى فإني لذلك 
 نجح فاذا, یحتذى الذي المثل وھو, وعنوانھا االسالمیة األمة أمل أصبح أفغانستان أرض على الجھاد أن وھو: واحد لسبب راجع وھذا, االسالمي

 قضیة أي أن مكان كل في المسلمین إقناع في الكفر عالم نجح ذلك فمعنى السیاسیة المحادثات الى -مسلح كجھاد- مساره تحویل في والغرب الشرق
 . مكان كل في االسالمیة االمة دماء في سرى الذي الجھادي الخط ضرب في المقصود ھوو, الجھاد طریق عن  عسكریا تحل أن الیمكن لكم

 جھاد وأن,  شیئا یجد لم المسلح الجھاد أن ترون وأنتم الوحید أملكم كان أفغانستان أرض على الجھاد أن; المسلمین أذھان الى یوحوون فكأنھم
 في التفكروا, ذلك بعد فلسطین ألھل: سیقولون ولذا حقوقھم الستخالص السیاسیة المحادثات لىاا لجأوا وقد!! مسدود طریق الى  إال یصل لم االفغان
 . سلمیا  حال لتحلوھا السیاسة في قضیتكم فتدخلوا, االفغان حذو تحذوا أن  إال علیكم وما, الیھود مع جھادكم

 الى للوصول الوحید فطریقكم,وفلسطین أفغانستان في غیركم مع حصل اماذ ترون أنتم, بالجھاد التفكروا: كردستان الھل  أیضا ذلك بعد یقولوا ثم
 وھكذا!!  حقوقكم لتحصیل السیاسیة المفاوضات فأمامكم القتال عن وكفواأیدیكم سالحكم ضعوا ارتیریا یاأھل وأنتم., السیاسیة الحلول ھو حقوقكم
 . دوالیك

 من المزید فلم السیاسة طریق عن تأخذوھا أن یمكن حقوقكم ان: لالفغان یقولون موھ السیاسیة الحلول خط على اآلن یعزف والغرب فالشرق اذن
 إنتھاء لیس ھذا یعني فسوف - یستجیبون وماأظنھم - الضفادع نقیق الى االفغان استجاب فان?.  الشھداء تقدیم في االستمرار ولم?,  الدماء سفك

 . االسالمي العالم في الساخنة المناطق جمیع تبرید وانما, أفغانستان أرض على الجھاد
 الذي تعالى هللا أن ثقةویقین على وھم, االسالم دولة تقوم حتى أیدیھم من السالح الیضعوا أن النیة عزموا وأنھم الجھاد بامراء نثق نحن  وأخیرا

 الكید بھا یواجھون التي االسلحة ھملدی أصبح وقد ینصرھم أن على قادر - والسكاكین والعصي الحجارة  إال قوة معھم لیس- أذلة وھم نصرھم
 .» الیعلمون الناس أكثر ولكن أمره على غالب وهللا ؛.  الیھودي والمكر, الصلیبي والتخطیط, الشیوعي

  
 
 

  المجاھدین واقع من
 مجاھد أبو الدكتور بقلم

 إنظر«(فانفروا إستنفرتم واذا ونیة جھاد ولكن فتحال بعد ھجرة ؛ال:قال ص هللا رسول أن عنھا هللا رضي عائشة عن صحیحھ في مسلم االمام روى
 . (9713 برقم لاللباني الجامع صحیح
 :- عزام عبدهللا - االسالمیة االمة شھید یذكر كما الحدیث ومعنى

 ثم الكفر حكم علیھ كان بلد كل في وھكذا, للھجرة الموجبة الكفر علة النتفاء بالفتح إسالم دار صارت مكة الن, المدینة إلى مكة من واجبة ؛الھجرة
, الجھاد ونیة بالجھاد تحصیلھ یمكن ولكن, بالفتح إنقطع قد المدینة إلى مكة من الھجرة على یترتب كان الذي العظیم واألجر الخیر وأن, عنھ زال
 عین فرض الجھاد تجعل التي اسیةاالس المسائل ھذه ومن النفیر من بد فال للجھاد الواجب الخروج مایستدعي كان إذا أى: فانفروا إستنفرتم واذا

  . المسلمین أراضي الكافر العدو دخول
  :االصطالح في الشرعیة الھجرة أما

 والھجرة«,  المنكرات ترك تقتضي التي الطویلة بالتربیة إال التتم الشرعیة الھجرة وھذه.  بدینك وفرارا � أرضاء أخرى بلد إلى بلدك مغادرة فھي
  :النووي یقول, القیامة یوم إلى قائمة االسالم دار إلى الكفر دار من

 . »الساعة قیام إلى واجبة إنھا: العلماء فقال االسالم دار إلى الكفر دار من الھجرة ؛وأما
  . وعرضھ وعقیدتھ دینھ على المرء فیھا یخشى التي الفتن مواطن من والھجرة, وشریعتھ هللا دین نصرة أجل من الھجرة وكذلك
 ؛برئت: حسن بسند الطبراني رواه الذي الحدیث في جاء كما, ومساكنتھم المشركین ظھراني بین االقامة من المسلم یحذر ص رسولال نجد ولھذا
 .» دیارھم في المشركین مع أقام ممن الذمة
, الیمن من ناصر شریف جبران ھؤالء بین ومن الجھاد لنداء واستجابوا, المشركین دیار وطلقوا ص الرسول ألمر الشباب من كثیر أذعن وقد

  . أمریكا من جاءا الطائفي وشاكر
 اللذائذ وھجر أمریكا ترك الذي الطائفي شاكر ذكر خلد الذي الرائع بالموقف أشاد« التوحید طریق ؛الجھاد بعنوان عزام عبدهللا للشھید محاضرة وفي

 وعنده شھادة على العالمین رب لھ ختم ثم شھرین سوى علیھ یمض ولم أفغانستان في الجھاد ساحة إلى قدم ثم, الریاض في شھرا واشتغل, والنعیم
  . شھران

, العالمین رب من شھادة على لھ ختم بشھرین?  سیحتاج سنة كم والدكتواره والماجستیر البكالوریوس على یحصل حتى امریكا في بقي لو فھذا
 . االبد إلى سعادة لنفسھ ن أم بشھادة وتخرج

 إن, أنفسكم على ھونوا الیھود دنس من االقصى والمسجد فلسطین لتحریر أنفسھم یعدون أنھم ویعتقدون, الكافرین دیار في بعونیق للذین: نقول ونحن
, االیمن ذراعھ یحرك السریر على ذلك یطبق یبدأ ثم, السباحة تعلیم في نظریا كتابا بیده یمسك السریر على نائم وھو السباحة یتعلم الذي كمثل مثلكم

 . (1( والیخرج البحر في بنفسھ یلقي ثم السباحة تعلمت لقد: لھم یقول وھو للناس یخرج ثم, وھكذا االیسر بساعده تدیش ثم
 وأھلیھم أنفسھم في هللا دین یقیموا أن الیستطیعون النھم, آثمون أنھم شك ال ھؤالء, الكافرین بالد من وغیرھا وأوروبا امریكا في یقیمون الذین فمثال
 یجعلھم بینھم والسكن معھم االقامة ثم, عادیا أمرا لھم بالنسبة یصبح للمنكرات رؤیتھم تكرار فان: اخرى ناحیة ومن, العالمین رب أمرھم كما

 . المذمومة واعمالھم أخالقھم من یكتسبون
 :الكفر دیار في یقبعون الذین لھؤالء نقول نحن 

  !!? هللا دین أجل من دیارالكفر من الھجرة أین
  !!? وأفغانستان فلسطین في االعداء مع الثغور أماكن حیث واالعداد رباطال أین
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 !!? االعداء مع والنزال القتال ساحات حیث هللا سبیل في الجھاد أین
  محاضراتھ في عزام عبدهللا الشھید یضربھا كان التي االمثلة من (1

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 اد--الجھ ع--واق ن-م 

 مجاھد و--اب:الدكتور بقلم
 شيء من األرض ماعلى ولھ الدنیا الى یرجع أن یحب الجنة یدخل ؛ماأحد:قال ص النبي أن عنھ هللا رضى أنس عن صحیحھ في مسلم االمام وىر

 .(7781( رقم مسلم رواه«الشھادة فضل من یرى لما ؛ روایة وفي«,  الكرامة من یرى لما مرات عشر فیقتل الدنیا الى یرجع أن یتمنى الشھید  إال
 جوابھ في عزام عبدهللا الشھید یقول?   شھیدا الشھید سمي لماذا أما, 041 عمران آل)  شھداء منكم ویتخذ(  تعالى لقولھ واختیار إصطفاء لشھادةوا

 الحي دالشھی: شمیل بن النضر وقال, بالجنة لھ شھدا ص ورسولھ تعالى هللا الن:األزھري فقال,  شھیدا تسمیتھ سبب في أختلف ؛:السؤال ھذا على
 باالیمان لھ شھد النھ:وقیل, األمم على یشھد ممن النھ: وقیل, روحھ فیقبضون یشھدونھ الرحمة مالئكة الن وقیل, ربھم عند احیاء النھم بذلك فسموا

 .»القیامة یوم لھ یشھد دمھ الن: وقیل, القیامة یوم  إال التشھدھا غیره وروح السالم دار تشھد روحھ الن:وقیل.  حالھ بظاھر الخیر وخاتمة
 هللا رضى ھریرة أبي عن مسلم صحیح في جاء كما المسك ریح والریح, الدم لون اللون القیامة یوم یأتي الشھید دم أن الصحیح الحدیث في ثبت وقد
 رقم مسلم رواه«  مسك ریح والریح  دم لون اللون: یدمي وكلمھ القیامة یوم جاء  إال هللا سبیل في یكلم مكلوم مامن ؛:ص هللا رسول قال: قال عنھ

 .(6781( الحدیث
 . استشھادھم بعد المسك رائحة دمھم عبق الذین الطراز ھذا من كثیرة نماذج شھدت أفغانستان أرض على الجھاد ساحة أن والواقع

 وھشام, جدة /سنیور یحیى: مثل سككالم دمائھم رائحة الشھداء من كثیر من ھذا رأینا لقد ؛: فقال النماذج ھذه بعض عزام عبدهللا الشھید ذكر وقد
 .( كالمسك ورائحتھا شھرین وبقیت, عبدالواحد دم من نقاط علیھا رسالة جیبي في كانت وقد, البغماني الواحد وعبد, الیمن /الدیلمي

: أنھ المقام ھذا في بھا یتحدث لتيا هللا نعم ومن بل, الزكي دمھ من المسك عبق كیف ورأینا, عزام عبدهللا الشیخ استشھاد - یوم - شھد ممن كنت ولقد
 شقیقتي ابنة وھي - محمد الشھید بزوجة واذا, أوالده لزیارة ذھبت بیشاور خارج سفر من عودتي وبعد, شھرین من باكثر عزام الشیخ استشھاد بعد

, الكتاب وفتحت«,  االعیان فروض أھم نالمسلمی أراضي عن الدفاع ؛ بكتاب جاءت وبالفعل, خالي مكتبة من  كتابا لك احضر أن أرید: لي تقول -
 داخل المسك رائحة شم ان بعد عبادة أبو األخ وحاول, الشھید دم من عبق الذي المسك ھذا!! هللا سبحان فقلت?  الكتاب داخل  شیئا تشم ھل: وقالت
: لھ فقلت, الناس الى لیخرجھ الكتاب ویضع  فامغل یأخذ أن- أفغانستان داخل الشھداء دماء من وجدتھا التي المسك رائحة ھذه: وقال -, الكتاب

 .الكرامة ھذه تخرج بخروجھ فان التخرجھ
 عند أحیاء بل  أمواتا هللا سبیل في قتلوا الذین والتحسبن ؛:التنزیل محكم في جاء كما یرزقون ربھم عند أحیاء أنھم للشھداء تعالى هللا كرامة ومن
 .961 عمران آل«  یرزقون ربھم

 الشھداء أن  حسیا تدل التي البینات اآلیات بعض رأینا وقد ؛: فقال المعنى ھذا على عزام عبدهللا االسالمیة األمة شھید عقب ولقد: یاءأح والشھداء
 وطالت لحاھم نبتت بعضھم ورأیت, جسده ر تغي  واحدا  شھیدا وجدت فما للشھداء  قبرا عشر إثني بیدي فتحت: قال حنیف عمر حدثني كما أحیاء

 عند ووقفوا المدرسة من اوالده عاد وعندما, بیشاور/ بابي الى بھ وجاءوا االورغون في استشھد الذي بابرك الدكتور وقصة, القبور في فرھمأظا
 .» وجھھ على دموعھ وسالت بكى رأسھ

 :قال حیث جثمانھ یرافق كان الذي طارق أبو االخ بھ ماحدثني أمریكا في العدناني تمیم الشیخ استشھد أن یوم أذكر والزلت
 بیدھا كان بمندیل الدموع ھذه تمسح وھي, عینیھ من وجھھ على تسیل بدموعھ واذا بكلمات تودعھ وبدأت مسجى وھو یاسر أم زوجتھ علیھ دخلت )
). 

 . مجیب سمیع انھ ولھم لنا یغفر وأن, بعدھم والیفتنا أجرھم الیحرمنا وأن, األعلى الفردوس في بالشھداء یلحقنا أن عزوجل هللا نسأل
  اد-ه-ج-ال ع--واق ن--م 

 مجاھد أبو.  د /بقلم
 على طرح اللقاء أثناء وفي, االفغاني الجھاد أمراء أحد وقابل, بیشاور ساحة في المتحدة االمم لھیئة االمریكي المبعوث كان معدودات أیام قبل

 ? ةالمؤقت المجاھدین بدولة أمریكا تعترف لم لماذا: التالي السؤال المبعوث
 والقادة, وزمرتھ وظاھرشاه, الشیعة أحزاب: بینھم من وعدد;  االطراف جمیع فیھا یشترك, عریضة قاعدة ذات دولة تقیموا لم النكم: جوابھ فكان

 !! االمریكي المبعوث جواب ھذا, أفغانستان داخل في المیدانیین
 ? مباشرة المرائھم تابعون أنھم مع?  جوابھ ضمن المیدانیین بالقادة زج لماذا: متسائال جوابھ عند فوقفت
 جھة من ھذا, الجھاد أمراء وبین المیدانیین القادة بین شرخ إحداث - اآلن - الجھاد واعداء األمریكان مقاصد من;  أن وھو: ذلك في السر فأیقنت

 ذلك فمعنى;  االمام لى إ ولیس الوراء إلى خطوة رجوایستد حتى, السیاسة عالم إلى المیدانیین القادة الستدارج خبیثة محاولة إنھا, أخرى ناحیة ومن
 الذي الحل الكفر عالم یفرض حتى, أیدیھم من - بعیدا - البندقیة ألقاء بعد السلمي الحل بامكانیة قناعات لدیھم تصبح حتى مرات نراودھم أن یمكن
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 غیر أرضیة على واقفین لیصبحوا الجھاد أمراء تحیید من لغربوا الشرق یتمكن وبالتالي, لعبادتھ الناس یتجھ الذي الصنم بون وینص, یریدونھ
 . القوة واقع من یریدون ما یفرضوا أن الیستطیعون صلبة
 االسالمیة الدولة وتقوم نجیب نظام یسقط حتى أبدا أیدینا من البنادق نضع لن: - البارزین المیدانیین الجھاد قادة أحد - شیرین المیداني القائد یقول
 . السالح وحملنا جاھدنا ھذا أجل من ونحن, هللا باذن
 أمریكا بان;  بالتھدید یلوح إنھ) !! المؤقتة( المجاھدین بدولة الكبرى الدول إعتراف عدم عن تكلم عندما, االمریكي المبعوث یقصد ماذا نعرف نحن

 . ھواھا یوافق ولم أمریكا الیرضي أمرھم مادام,للمجاھدین والمساعدة العون ید تمد لن
 . (7( المنافقون)   الیفقھون المنافقین ولكن واألرض السموات خزائن و�( - ویقینا حقا مانعتقده وھذا -:لھم نقول ونحن

 ید هللا سخر وقد, البدایة منذ المبارك الجھاد ھذا ترعى هللا عین إن, الكفر دول والبید والروسیا أمریكا بید لیست, بیدهللا واألرض السموات خزائن 
 . الطویل الجھاد ھذا عبر المجاھدین عن السماء مدد ینقطع لم, اآلن حتى والعطاء البذل عن تكف لم التي یرالخ

  :قال أنھ - المعروف البطل - حقاني الدین جالل الشیخ عن عزام عبدهللا الشھید یحدث
 منطقتین في - هللا رحمھ - أرسالن والشیخ ھو نوكا الجبال رؤوس على مجموعات كنا, منا یقترب أن یستطیع أحد كان ما تراقي أیام ؛في

 - الفجر فصلیت: قال والشيء والخبز طعام عندنا یبق لم األیام من یوم: مرة فیقول - ودودان وحبیبان حمیمان حبیبان صدیقان وھما - متجاورتین
 مجاھدین ھنالك أن یعرفون خرج إذا الدخان ألن, نحن أین لةالدو فیخبرون والمنافقون األشرار الیرانا حتى النار نوقد أن النستطیع سنة مكثنا: قال

 یغطي الضباب كان الجبال رؤوس على, السنة طیلة الضباب إلینا ساق عزوجل هللا;  الجبال رؤوس في كنافیھا التي السنة في: قال الدولة فیخبرون
 وقد -: فقال?  المجاھدین نطعم أین من أفكر: قال الصالة سجادة لىع الفجر صالة بعد مھموما قعدت: قال المھم.  ونطبخ الشاي نغلي فكنا الدخان
 الشجرة إلى قم?  سبیلھ في جاھدت وقد یتركك فھل التجاھد وأنت یرزقك ربك كان;  الدین یاجالل: یقول ھاتفا سمعت - النوم من سنة أخذتني
 . معلقتین ذبیحتین علیھا ستجد الفالنیة

 التي الشجرة نفس على وعلقوھا المجاھدون وذبحھا, الناس أحد من ذبیحتین إلینا ساق المجاھدین أحدث ما بدون الیوم نفس في عزوجل فا�: قال
 0) الصالة سجادة على وأنا الھاتف إیاھا أراني

 :یقول إذ العظیم هللا وصدق
 . (32-22( الذاریات)  تنطقون أنكم ما مثل لحق إنھ واألرض السماء فورب توعدون وما رزقكم السماء وفي)

 . الیك واتوب استغفرك أنت إال إلھ ال أن أشھد وبحمدك اللھم وسبحانك
 
 
 
 
  اد----الجھ ع----واق ن---م

 مجاھد أبو/ الدكتور بقلم
 كان وان, ذلك على ینص  شریفا  نبویا  والحدیثا قرآنیة آیة أجد فلم, الیبلى الشھید جسد أن: نص على أعثر ي عل والسنة الكتاب في بحثت لقد

 االنبیاء أجساد على األرض حرم هللا ان:( قال ص الرسول أن الحدیث في جاء كما, األرض في التبلى االنبیاء أجساد أن:السنة في ثابت نص ھنالك
). 

 لھذه تعالى هللا من  راماإك, الدود یأكلھا وأن, والتلف التعفن من یحفظھا تعالى هللا وأن, التبلى الشھداء أجساد أن أثبتت والشواھد الوقائع بعض ولكن
 .مرضیة راضیة بارئھا الى صعدت التي الطاھرة الروح
 وكان, وخالي أبي واخرجت فذھبت: قال, یاجابر أباك فالحق معاویة عین فاضت: وقال رجل جاءنا:قال أنھ, عنھ هللا رضي جابر عن البیھقي یروي

 بعد دفنتھما كیوم فأخرجتھما: قال),  واحد قبر في المتحابین ادفنوا:(ص الرسول قال دأح في استشھد فعندما, متحابین وخالھ حرام بن عبدهللا أبوه
 .  عاما وأربعین ستة
 .,( نزل  دما فانبعث حمزة قدم المسحاة أصابت ولقد: البیھقي قال

 واغلقنا) صغیرة مغارة(  تقیھفس في فوضعناه: قال استشھد ثم م6391 سنة فلسطین أرض على جاھد) سوریا من(  شامیا  شابا أن جدي ویحدث
 واذا المغارة فدخلت, وجوده مكان عن لنخبرھم معھم ذھب ممن فكنت, عنھ یبحثون أھلھ جاء شھور ستة وبعد قال, والطین بالحجارة بابھا علیھ

 . منھ تفوح التزال الطیبة المسك برائحة واذا جبھتھ على بیدي فمسحت قال, األرض على سقط رأسھ شعر أن  إال) یتغیر لم( ھو كما بالشھید
,  متغیرا  واحدا ماوجدت -ووهللا ثالثة - الدفن من ونصف سنتین وبعد ثالثة بیدي دفنت لقد ؛: لھ قال أنھ حنیف عمر عن عزام عبدهللا الشھید ویروي
 مثلھا األرض في لیس سوداء حریریة عباءة علیھ وجدت, الدم أغرقھا قد التي بثیابھ بیدي دفنتھ وقد دفنھ من ونصف سنتین بعد شاه سید ووجدت
 .»رائحة كالمسك بعضھم تربة ووجدت.... والرائحة  الملمسا
 من یل الن أو التمثیل من هللا أعداء ن الیمك  أحیانا بل, جسده یحفظ أن سبیلھ في وجاھد, دینھ حفظ لمن تعالى هللا من  إكراما ھذا أن عاقل والیشك

 قحف في الخمر بن لتشر وأقسمت, بدر یوم قتل قد إبنھا وكان; سالفة أوالد قتل الذي االقلح أبي إبن عاصم الصحابي مع حصل كما;  الشھید جسد
 قد عاصم وكان, بقسمھا لتبر سالفة الى ویرسلوه رأسھ لیقطعوا المشركین بعض جاء الرجیع یوم عاصم قتل وعندما, منھ هللا مكنھا ان عاصم رأس
 :قائال ربھ دعا

 في الزنابیر ثارت رأسھ لیقطعوا المشركون تقدم وكلما) الزنابیر(  دبر مقتلھ بعد هللا فأرسل«  آخره جثتي فأحم النھار أول دینك حمیت إني اللھم
 . ھي أین اآلن حتى والیعلم جثتھ وجرفت السماء أمطرت وقد إال المساء أتى أن وما, الجو ویبرد الظالم یأتي حتى نتركھا: قالوا, فھربوا وجوھھم

 آلة من قوة أشد كان الدنیا في هللا دین حفظ الذي جسده أن كیف رأینا وقد, -هللا رحمھ - عزام عبدهللا الشیخ استشھاد- یوم - شھدوا الذین بین من ناوك
 وانما, أشالؤه تمزقت أن دون  متماسكا جسده وبقي, وھناك ھنا وتناثرت أجزائھا تطایرت التي السیارة حدید من أقوى بل), الناسفة العبوات( التفجیر

 . االنفجار شدة نتیجة داخلي نزیف ھو
 . روحھ فاضت كیف المستشفى الى حملناه عندما الندري وهللا: السیارة تفجیر أثناء المكان في كان ممن األخوة أحد لي یقول

 واحدة میتة فھي, والصدید القیح منھ خرجوی الدود یأكلھ ذلك وقبل, بھ أولى النار حرام من تغذیھ الذي الجسد ھذا الیكون أن یاأخي فاحرص
 . هللا سبیل في المیتة ھذه تكون أن فأحرص
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 من نسوه الذین یقول تأویلھ یأتي یوم تأویلھ  إال ینظرون ھل ؛? ینتظرون ماذا أدري وال,  إستعدادا منھم النرى ولكن, بالموت موقنون الناس وكل
 .35 االعراف«  نعمل كنا الذي غیر فنعمل نرد أو لنا فیشفعوا شفعاء من لنا فھل بالحق ربنا رسل جاءت قد قبل
  ك----------الي وب--وات تغفرك--اس ت--ان  إال ه--ال ال ان ھد---اش دك--وبحم م----هللا بحانك---وس

 
 
 
  اد--ه--ج--ال ع---واق ن--م

 مجاھد أبي الدكتور بقلم
 فأذنت, الجبھة في یعیشا أن واستأذناني طبیبة ومعھ فرنسي طبیب ؛جاء: قال أنھ حقاني الدین جالل الشیخ عن -هللا رحمھ- عزام عبدهللا الشھید یروي

 فوضعت بعضھما عند اللیل في یذھبان أنھما فوجدت, بینھما ففرقت زوجتھ لیست أنھا إكتشفت ثم زوجتي ھذه: قال?  ھذه من سألتھ أن بعد لھما
 وال, وطردتھما فسجنتھما أنفسھم عن المجاھدین تراود صارت ثم, العاریة بالصور الدواء بلف الشباب تغري الطبیبة فصارت, االثنین على حراسة

 .((أرید شرط أي على بالعودة لھما بالسماح  إلى یتضرعون فرنسا من یراسالنني زاال
 على واالصرار, باریس شوارع في حمراءال الساحات ترك إلى ھؤالء أمثال یدفع ماالذي: -!!  هللا سبحان الروایة ھذه قرأت عندما نفسي في قلت

 یدافعون عقیدة عندھم أم?  للمخاطر أنفسھم تعریض حب ھو ھل?  والصواریخ الرصاص إطالق عن تكف ال التي?  أفغانستان ساحة في الدخول
 . نار من والیخافون نةبج الیطمعون وھم بباطلھم یتمسكون الباطلة العقائد أصحاب أن كیف تتبین تجعلك المواقف ھذه أن الشك?  عنھا

 ولیت, مشاھدتھم من محرومة فالساحة الدعاة أما,هللا إلى والدعاة االطباء من المضحیة الصادقة النماذج رؤیة من محرومون فانھم: المجاھدون أما
 أرض إلى القدوم من یاأخي یمنعك ماالذي ماسألتھ فاذا, القھوة أو الشاي یحتسي أریكتھ على جالس وھو بعضھم تجد فانك, الحد ھذا عند یقف األمر
 ? الرباط وأماكن النزال
 من شك في بعضھم والزال.  والغرب الشرق بین حرب وھي أمریكا بید القضیة إن?!  أفغانستان: لك یقول كثیرة واھیة بحجج إلیك لیتذرع ینبري

  . للعادات الخارقة بالكرامات یؤیده تعالى وهللا سنوات عشر من اكثر علیھ مضى الذي الجھاد ھذا أمر
 الخزي أذیال تجر مھزومة خرجت التي -روسیا - األرض وجھ على بریة قوة أعتى تحطیم: ھي الجھاد ھذا بھا هللا أید التي الكرامات أعظم من إن

  . والعار
 -وأمریكا روسیا- التسمیات ھذه لمث یحلوللبعض كما- العمالقین من تخشى امرھا على المغلوب االسالمیة الشعوب بل, االسالمي العالم كان لقد

 . ( المسلم األفغاني الشعب( العراة الحفاة أیدي على, العظمیین القوتین إحدى وشموخ كبریاء یحطم االسالمیةمن االمة لھذه هللا فقیض
 والقنابل والرشاشات المدافع تصو على االمة ھذه فاقت, طویل نوم بعد أعینھا تفرك, العظمى القوى من تخشى كانت التي االسالمیة باالمة واذا

 هللا من وترجون تألمون كما یألمون فانھم تألمون تكونوا إن( الرجال من كغیرھم إنھم?!  یخیفنا كان الذي البعبع ھذا: لتقول الطائرات وقصف
 . (401( النساء)   ماالیرجون
 إرھاب في متعتةالكبرى یجد كان جبارا رجال ؛أن: االمثال في ونھیرو الذي المثل ذلك وانطبق, االسالمیة الشعوب لدى والرھبة الخوف كسرحاجز

 مختاال الرجل یمضى ثم, الفزع شدة من السكون ویسود الحركة وتسكن الحوانیت وتغلق بیوتھم إلى الناس یھرع الطریق إلى خرج إذا وكان البشر
 أحد والیغلقن علیكم الرجل خرج إذا والتفزعوا التخافوا: للناس فقال بابالش أحد قام یوم ذات وفي أحد وجھھ في یقف فال أنا..  أنا: یقول متبخترا
 یصیح وھو ویسرة یمنة حولھ ویلتفت ویتبختر یختال كعادتھ الرجل وخرج!  الرجل أمر من مایكون وسترون, موقعھ أحدكم رن والیغي حانوتھ
: انظر(« . أیضا وأنت: للشاب قال ذھولھ من أفاق فلما أذھلتھ وجھھ على یةقو بلطمة الشاب فاجأه بالشاب مر إذا حتى أنا..  أنا: المعھودة صیحتھ
  . (قطب محمد.  ودالالتھ االفغاني الجھاد
 یفتل, یتبرم كان الذي الشریر الرجل ھذا عنفوان الشاب ھذا كسر كما الكبرى الدول من والخوف الرھبة حاجز االفغاني الجھاد یكسر ألم: واآلن

 ? الناس أمام قوتھ ویستعرض ربھشوا م ویبر عضالتھ
 وقد, صالحھم في لیست الجھاد ھذا نتائج أن علموا عندما?  إنتصاره بعد االفغاني الجھاد وجھ في الكافر الغرب ودول وروسیا أمریكا وقفت أما

 ? أیدیھم من القضیة خرجت
 ? المسموم إعالمھم شباك في سھلة فریسة ونقع?  أفغانستان في المجاھدین على والروس لالمریكان عونا نكون أن نرید أننا أم
  . ? المواجھة التستطیع المقصرة النفس الن, وتقصیرنا قعودنا نبرر أن نرید أننا أم

 ربك أمرك كما عزوجل هللا إلى تدعو أن التستطیع - كان أیا - مكانك في وأنت أما, ماتشاء تقول أن تستطیع الجھاد ساحة إلى قدمت إذا یاأخي أنت
  . تعالى هللا یرید كما ال مایرید وتقول اآلمیر أو السلطان طوق داخل في عقلك یوضع أن إال

.  نفسك عن بھا تدفع حیلة لنفسك تملك أن دون السجون غیاھب في بك یزج ذلك غیر, بیدك رصاصة تحمل وأنت تشاھد أن بلدك في وأنت التستطیع
 . األخرى بالید الحسام ویحمل بیده القرآن یحمل وال األرض واقع في عملیا بھ الیتحرك بارد عدقا إنسان من الدین ھذا الیأخذون الناس إن وأخیرا

  الجھاد واقع من 
 ھداء-----الش ن-------م رى-----أخ ة-----كوكب ع------م

 مجاھد ابو/ الدكتور بقلم
 أفغانستان وقمم ذرى على االسالم رایة یرفعوا أن یحاولون وھم, بدمائھم مضمخین أفغانستان أرض على یسقطون العرب شھداء من مجموعة
 االمة عروق في الجھاد روح لتسري الغالیة دمائھم سكبوا, الدین ھذا ظالل تتفیأ وھي بعدھم من االجیال لتحي رخیصة أرواحھم قدموا, العزیزة

 ,تجف أن كادت التي االسالمیة
 :وھم العین الحور وعشاق الشھداء من أخرى ثلة ومع
 أجل من كالم حذیفة أبي وبین بینھ حصل األردن الى الفلسطیني معاذ أبو سافر عندما: قصة الجھاد لساحة قدومھ وفي: الفلسطیني حذیفة أبو: أوال

 حصل  وأخیرا, جدوى دون ولكن, السعودیة الى ذھب ثم, یتمكن فلم االردن من لباكستان تأشیرة على یحصل أن فحاول, الجھاد أرض الى القدوم
 عبدهللا الشیخ استشھاد على حزن وكم,  كثیرا بقدومھ فرح الذي عزام عبدهللا الشیخ األمة بشھید والتقى, النزال أرض الى وقدم بنجالدیش من یھاعل

 ودخل یشاورب في یجلس أن رفض ولكنھ عزام عبدهللا الشھید مضافة إمارة الیھ أوكل.. الھاجرة في بھا یستظل التي الخضراء الواحة یعتبره كان النھ
 .السالح على للتدرب دورات عدة تلقى أن بعد أفغانستان أعماق الى
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 لیزف هللا سبیل في شھادة البشرى فكانت, نومھ من فاق أن بعد بذلك االخوة وحدث تزفھ والدتھ رأى بایام استشھاده وقبل: استشھاده قبل منامیة رؤیا
 . العین الحور الى هللا باذن

 أبي بینھم من وكان االفغان المجاھدین من مجموعة لھم فتعرض, بغمان في المتقدم نعیم لمركز تعرض عملیة في الشیوعیون كان: استشھاده عن أما
 قذیفة لھب جراء من كتفھ في بحروق أصیب قد الشركسي شامل أمامھ وجد االنسحاب حاول وعندما, بیده بیكا بطلقة فأصیب, الھجوم لصد حذیفة

 تنزل ھاون بقذیفة واذا بالجریح یصعد ھو وبینما) الدكتورعبدهللا/تبة(االمان نقطة الى شامل وحمل یده جرح حذیفةعلى بوا فتحامل)  جي. بي.آر)
 . شامل أخاه یحتضن وھو الفور على فاستشھدا بینھم

, المبارك الجھاد ثمار الیضیعوا نوأ, النصر ھذا على یحافظوا أن الجھاد أمراء فیھا یوصي استشھاده بعد تركھا وصیتھ رأیت وقد: الشھید وصیة
 .عبادة الیعدلھا عبادة والنھ الجھاد أرض الى ساقھ بان علیھ هللا ة من ویذكر

 الى قال? یاأبامعاذ تذھب أین ما  یوما االردن الى ذھب الذي معاذ البي یقول وھاھو فلسطین الى أفغانستان بعد یذھب أن  حزینا الشھید كان وكم
 .فلسطین الى كابل بعد هللا شاء فان الجھاد على عبدهللا الشھید للشیخ بیعة رقبتي ففي أنا اأم: لھ فقال فلسطین

, العمر مقتبل في شاب وھو, امریكا في الناعمة الحیاة شھیدنا سأم, كندا في  أخیرا واستقروا القفقاس من أھلھ ھاجر: الشركسي شامل الشھید: ثانیا
 التزال والتي, والدتھ فأستأذن, الجھاد ساحة الى والتوجھ وشھواتھا الدنیا ترك على صمم ولذلك,  تقریبا ھورش أربعة عن التزید  جدا حدیثة توبتھ
 . فقط شھور أربعة مدة الجھاد الى یذھب أن لھ فاذنت كندا في تعیش

 أبي على شامل الشھید بكى وكم, بغمان الى  معا ذھبا ثم,قصیرة فترة قبل استشھد الذي جھاد أبي مع خوست في تدرب أفغانستان الى قدم وعندما
 . االعلى الفردوس في بھ یلحقھ أن هللا وسأل جھاد
 وقد, لھ فاذنت الجھاد من ظمأه یروي كي أخرى شھور أربعة اجازتھ تمدد أن یرجوھا بغمان الى ذھابھ قبل  ھاتفیا بامھ اتصل قد شامل الشھید وكان
 . ذلك على وافقتھ أن بعد  مسرورا كان
 رأى بما اخوانھ وحدث, الجمیالت النساء من عشرة وأمامھ ماء بركة في یسبح المنام في نفسھ رأى قد) شامل( الشھید وكان:الشھادة قبل منامیة رؤیا

 .العین الحور مع موعد على وكأنھ هللا سبیل في شھادة هللا باذن البشرى فكانت
 الولید أبو شھیدنا دخل, عر مست القتال حیث بغمان في:المصري الولید أبو ومعھم ريالقط سلیمان وأبو, المصري صھیب الثالثة الشھداء:  ثالثا

 ومعھ المصري صھیب ابو قام ثم, الفور على  شھیدا فخر ناریة بطلقة الشیوعیین أحد ففاجأه االعداء من تطھیرھا أجل من الغرف أحد المصري
 عند وبقیت جثثھم تخلیص من األخوة یتمكن ولم, الشھادة مع موعد على االثنان وكأن, ھمابانتظار المنیة فكانت الغرفة باقتحام سلیمان ابو الشھید

 . الشیوعیین
 . مجیب سمیع انھ الصالحین في بھم وألحقنا االعلى الفردوس منازل وانزلھم االبرار شھداءنا هللا رحم

 . وسلم وصحبھ آلھ وعلى محمد سیدنا على وسلم هللا وصلى
 

  ھاد---لجا ع---واق ن--م  
 د------مجاه و----------اب /الدكتور بقلم
 من% 09 من اكثر على سیطروا وأنھم, االرض وجھ على بریة قوة اعتى على  عظیما إنتصارا حققوا قد أفغانستان في المجاھدین أن فیھ الشك مما

 یتمكنوا ولم نصرھم تأخر ثم, بالمعصم السوار إحاطة ھاب ویحیطون یحاصرونھا الكبرى الرئیسیة المدن ابواب على وقفوا وأنھم, أفغانستان أرض
 :الظاھرة ھذه الن یعل عامالن ھناك أن لي ویبدو.  اآلن حتى كابول العاصمة دخول من

 :خارجي عامل: االول العامل
 رأوا بل, مجدیة غیر باتت جاھدینالم مع العسكریة المواجھة أن على والغرب الشرق اتفاق في ویتمثل, الجھاد ھذا على العالمي التآمر في یتمثل 

 من وتدمیره أخرى بوسائل واجھاضھ, الجھاد ھذا على التفاف عملیة من البد  اذا, أظافره وتقلیم وتحطیمھ الروسي الدب ھزیمة في العكسیة آثارھا
 .بعودةظاھرشاه مایسمى طریق عن جمعھم وتفریق المجاھدین صفوف لتمزیق محاوالت بعدة فقاموا, داخلھ

 بین ومن, األمر ھذا بخصوص بیشاور ساحة على أیام قبل تتحرك كانت الغرب عھا لم التي البراقة االسماء من مجموعة ھناك أن فیھ الشك ماوم
 . ظاھرشاه حكم إبان للعدل  وزیرا شغل الذي طبیبي وعبدالحكیم, المخلوع ظاھرشاه حكومة لوزراء  رئیسا كان الذي یوسف محمد الدكتور ھؤالء
 لدخلوه ضب جحر دخلوا لو حتى الكافر النصراني الغرب وراء ویسیرون, األفغاني الجھاد على جنیف مؤامرة وراء یلھثون كانوا وغیرھم ءھؤال
 . الشریف الحدیث في جاء كما

 للنصارى مقبرة على فمررنا ارةسی في معھ راكبین سویسرا في كنا0:عنھ قالوا طبیبي الحكیم عبد أن, االفغاني الجھاد في الموثوقین من إثنان ویؤكد
 للنصارى مقبرة ھذه: لھ یقولون وھم, القبور ھذه بین میتة على آه القبور فوق الزھور اكالیل ھذه انظروا: االفغانیین القائدین الى وقال الیھا نظر

 . صبا العذاب علیھا ویصب اللعنات علیھا تتنزل
 من الملیون ونصف الملیون قرابة تعدادھم بلغ حتى یتساقطون والشھداء سنوات عشر, الطویل دالجھا ھذا خالل ھؤالء أمثال كان أین أدري ال أنا

 وھم, السماء ویلتحفون األرض یفترشون الذین المھاجرین مخیمات في نساؤھم سكنت ھل?  ألفغانستان  واحدا  شھیدا قدموا ھل?  الشھداء
 !? والقر الحر تقیھم وسیلة یملكوا أن دون, الحار الصیف ولھیب القارص الشتاء لبرد یتعرضون

 ? الشھداء بدماء ویتاجروا البارد على الثمرة یقطفوا حتى اللحظةالحاسمة ینتظرون, المانیا في قابعین الشتوي البیات فترة في كانوا ھؤالء أن أم
 قضیة عن باالصولیین یسمونھم ممن الجھاد أمراء لتحیید محاولة وھي, أمریكا بھا تتاجر ضاغطة ورقة -المحروقة - ظاھرشاه ورقة أن یبدو

 أجل من تجاھد لم التي االیدي لتحریك الحمراء االزرار على للضغط أخیرة محاولة وھي, بینھم الخالف شقة تتسع حتى صفوفھم وشق, أفغانستان
 . جدوى دون ولكن, الدانیة الثمار قطف

 االسالمیة األمة شھید باغتیال وذلك, للجھاد والرئیسي الفقري العمود كسر في تتمثل:ھادالج ھذا على العالمي التأمر ھذا إطار في تدخل ھامة ونقطة
 . غریب عربي إعالمي وبصمت, عجیب رھیب بتخطیط ذلك وتم, الجھاد ھذا تغذي التي الرئیسیة الشرایین أھم من كان الذي عزام عبدهللا الشیخ

 تغییبھ من البد إذا, وتدمیره لتمزیقھ یسعون وھم الجھاد ھذا ضد مؤامراتھم طریق في الكؤود قبةالع یمثل -كان- الشھید الشیخ ان یدركون كانوا إنھم
 . مایریدون لھم یتسنى حتي الوجود عن

 :داخلي نفسي عامل: الثاني العامل
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 التي المساعدات حتى, تعالى هللا على الحقیقي وتوكلھم المجاھدین العتماد الشیوعیین على النصر وتحقق, الكرامات تنزلت الجھاد ھذا بدایة في
 یقف أن نتوقع نكن لم الجھاد بدأنا عندما نحن ؛: یقول وھو الجھاد أمراء أحد بذلك صرح كما حسبانھم في تكن لم االسالمي العالم من الیھم وردت

 میدان والمدافع الصواریخ دخلت واآلن, الثقیلة سلحةواال الذخائر الیملكون كانوا أن یوم البدائیة باالسلحة جھادھم المجاھدون بدأ ولھذا« أحد بجوارنا
, الذخیرة تأخرت, االسلحة جاءت, االسلحة على االعتماد الى وانصرف,  قلیال ركن قد توحیدھم أن - أعلم وهللا - فیبدو, المجاھدون وملكھا المعركة

 . المعركة بدایة في عدوھم على نصرتھم التي ھي هللا قوة أن علمھم مع
 ؛اللھم: ویقول  كثیرا بالدعاء یلح كان بل, المادیة القوة على األولى بالدرجة یعتمد لم بدر یوم وسلم علیھ هللا صلى النبي أن الیھ ماذھبنا في وشاھدنا

 ذلك ومع, جانب كل من بھ یحیطون كانوا والرماح بالسیوف مدججون وھم االسالم صنادید أن مع« األرض في بعدھا تعبد لن العصابة ھذه تھلك إن
 التغلب التي هللا قوة وھي وغلبتھم المؤمنین قوة في الحقیقي السر عن ویغفل المادیة القوى الى توحیده یركن أن من السالم علیھ النبي خوف نرى

 الیك واتوب استغفرك انت  إال الھ ال ان اشھد وبحمدك اللھم وسبحانك.  والتقھر
  الجھاد ع-واق ن-م 

  الم--------االس نام-------س ذروة ى------إل ة-------رحل
 »األولى ؛الحلقة

 د-----ومجاه----أب/  تور--الدك م--بقل
 إذا حتى, العاجیة بروجھ في یعیش الخیال عالم في یحلق وھو العواطف دغدغة حالة في یبقى النزال ساح وعن الجھاد واقع عن بعیدا یعیش الذي إن

 . البشریة النفس على عبادة أشق ھي الجھاد عبادة أن عرف واالستشھاد الجھاد أرض على االحیاء ورأى علیھا یمشي األرض إلى نزل
 أن أما, الخصم بھ ویطعن الرمح یحمل أو, االعداء بھ یضرب یبدأ ثم غمده من سیفھ یستل أحدھم أن, المجاھدین عن الذھن في یدور ماكان كل إن

 . الذھن عن بعیدا كان فھذا ذلك من اكثر أحیانا إرتفاعھ یصل جبل قمة من ینزل أو, متراتكیلو ثالث ارتفاعھا یصل التي الشاھقة الجبال یتسلق
 البواقع األقوال بواقع ھي إنما تبوك غزوة أو الكبرى بدر غزوة بمناسبة العامة االحتفاالت في أو المنابر على تقال خطب في الكالم معسول إن

 . واالعمال النزال
 ذلك فزال والملل كلل دون أقدامھم على مشیا الودیان ویقطعون الشاھقة الجبال یتسلقون أفغانستان في المجاھدین أرى وأنا تبوك غزوة تذكرت لقد

 .? االبل على وركوبا االقدام على مشیا تبوك إلى المدینة من علیھم هللا رضوان الصحابة سار كیف, یحیرني كان الذي اللغز
 لحق الذي والعطش الجوع وواجھوا أحیانا ونزلوا الجبال وصعدوا, والصحاري القفار طریقھم في اجھواو علیھم هللا رضوان الصحابة أن فالشك

 . ولیلة یوم كل في تمر حبة تبوك غزوة في االسالمي الجیش من واحد لكل كان - السیرة في ورد كما- أنھ حتى بھم
 یسیر أن أراد من لكل االمثلة أروع وضرب, والتابعین الصحابة وبطوالت الحالص السلف سیرة العزیزة أفغانستان أرض على الجھاد أعادلنا والیوم

 طال أن بعد االسالمیة األمة حس في تموت أن كادت منسیة فریضة االسالمیة لألمة أحیا وقد, المیامین الغر وصحابتھ المرسلین سید نھج على
 :بأرضھا البغاة واستنسر رقادھا

  ود-----االس رة-ج-زم ن-أي-ف    وان----ه---ال على المنام طال
  د-بي-ع-ال ذل ي---ف ن-ح-ون    اة--غ-ب-ال ة--ئ--ف واستنسرت

  دید-الح زرد ن--م س-ي-ول    نوع-خ-ال ن--م د-ي-ب-ع-ال ذل
  یود-الق ى--عل نثور متى    القیود ى--ل-ع نثور فمتى
 دور لي یكون وأن, استحیاء على المجاھدین من أقترب أن فحاولت فغانستانأ أرض على الجھاد من مقربة على أكون بان تعالى هللا شرفني وقد

 ھذا أخوض أن العظیم با� مستعینا فصممت, جھادھا في المجیدة األمة ھذه تاریخ من جانبا بمدادي اكتب لعلي العظیم العمل بھذا المشاركة في بسیط
 . الجھاد ومشقات الطریق عقبات أعرف أن دون البحر

  اد-الجھ ع-واق ن-م
  الم------االس نام------س ذروة ى------إل ة-------ل-رح

  »الثانیة ؛الحلقة
 د----مجاه و--اب ور-الدكت/  م---بقل

 المجاھدین من هللا لیوث یرقد حیث, أفغانستان شمال الى صحبتنا كانت, المنورة بالمدینة االسالمیة الجامعة أساتذة من بعضھم طیبة مجموعة ومع
 االخوة أحد  الي نظر دخولھا وقبل, أفغانستان بوابة الى وصلنا حتى تخطیناھا عقبة أول الحدود اجتیاز كان, بالتراب روسیا كرامة مرغوا الذین
 عندما فعال شعوري وھذا, زواجي لیلة من أكثر یكون أن یكاد وسروري فرحتي أن هللا ویعلم: لھ فقلت?  أبامجاھد یا االن شعورك كیف: وقال
  . أفغانستان حدود إلى ناوصل

 السیارة من نزلنا مسعود شاه أحمد الشاب القائد صورة ویعلوھا األخضر العلم یزینھا الذخیرة صنادیق من المجاھدون بناھا التي بوابتھا وعلى
 أخي:      قطب سید قصیدة دویرد یھزج وھو الترحیل قسم مسؤول أكبر جان األخ وجلس صغیرة خیمة ودخلنا بالغة بحفاوة المجاھدون واستقبلنا

  القیود بتلك حر أنت أخي  السدود وراء حر أنت
  العبید كید ضیرك-ي ماذا-ف   ا-ستعصم-م ه-ل-ال-ب ت-ن-ك إذا

 شعرت أفغانستان تدخل عندما وبالفعل, األرض وجھ على الناس أعز لھم أفغانستان داخل والحدود السدود وراء یعیشون الذین إن وهللا نعم: لھ فقلت
 ولم, أحد یستجوبنا ولم, لنستذل نستوقف فلم الشمالیة جھتھا من أفغانستان بوابة دخلنا لقد. وكیانك كرامتك لك, األرض وجھ على أنسان أعز أنك

 :الشاعر یقول وكما عقیدتھ المسلم جنسیة حیث, جنسیتنا عن نسأل
  أوطاني لب من أرجاءه عددت   بلد في هللا اسم ذكر ما وحیث

, وبشرتھ لونھ كان مھما فالمسلم, الحمید عبد السلطان عھد القریب الماضي حتى, االسالمیة الدولة لعھد التلید الماضي الموقف ھذا في ذكرتت لقد
 . االسالمیة الدولة ظل في الجغرافیة والحدود والبشریة العرقیة الفوارق بذلك فزالت االسالمیة الجنسیة یحمل كان األرض في والدتھ ومكان

 ذلك یتم كما الحدود على االیقاف أو, والمنصب بالكرسي ویذلوه یقیدوه أن یحاولون الذین البشر كل عن مستغن بانھ یشعر أفغانستان یدخل من إن
 . المسلمة أفغانستان أرض داخل وانت التراھا األمور ھذه فمثل, لالستجواب أحیانا یساق وقد, العالم دول معظم في

 كذلك ویدرك, األرض في مسلم كل ھامة بھ ورفع دینھ بھ هللا أعز الذي المبارك الجھاد ھذا ثمرات من ثمرة ھذه أن یدرك یةالقض ھذه في والمتمعن
 حقوق من یحرمون الذین المسلمین للیتامى مأوى فستكون أفغانستان أرض على إسالمیة دولة وأقیمت األرض في لدینھ ن مك إذا تعالى هللا أن

 . هللا أعداء تخیف التي الفعالة االسالمیة العناصر منھ یحرم الذي« السفر ؛جواز السفر وثیقة من أحیانا حتى االنسان
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 . جھادھم طریق في كؤود عقبة ویقف, أعناقھم من یغل أثر أي األمر لھذا یكون لن هللا باذن االسالم دولة قیام حالة ففي
 وسجنھم وحصرھم الوظیفة أعتاب على أعناقھم كسر في وذلك, الصادقین جھاد سیر رقلةلع وسیلة االسالیب ھذه من تتخذ االن العالم دول معظم إن
 . ذلك غیر أو المستشفى في طبیبا أو, شركة أو وزراة في مھندسا أو, المدرسة في معلما أو, الجامعة في استاذا كان سواء, الوظیفي القفص داخل في
 من شعبة على مات بغزو نفسھ یحدث ولم یغز ولم مات من ؛ ص هللا رسول حدیث علیھ ینطبقال حتى هللا سبیل في ینفر أن ھؤالء بعض یحاول وقد

 مرة سریعا لیھوي فیرتطم ورجلیھ یدیھ یقید ذي-ال الوظیفي السقف بھذا یصطدم ما فسرعان, الوظیفة أغالل لیحطم ویطیر یحلق أن فیحاول«  نفاق
 . حركتھ وقیدوا«  السفر ؛جواز الوثیقة بھذه إمسكوه: قالو والقیود االغالل ھذه كل طموح أحدھم انطلق فاذا.  الوظیفي القفص داخل اخرى

 قبل من تصرف كانت التي) السفر وثیقة( الجواز ذلك لیعود كابل فتح بعد االسالمیة الدولة باقامة للمجاھدین النصر یتمم أن عزوجل با� أملنا لكن
 . كافر أو مسلم جنسیةال أمام یكتب كان والتي االسالمیة الدولة

    » الرحیم العزیز وھو یشاء من ینصر هللا بنصر المؤمنون یفرح ؛ویومئذ
  الجھاد ع-واق ن-م 

  الم--------االس نام-------س ذروة ى------إل ة-------رحل
 »الثالثة ؛الحلقة

 د-----ومجاه----أب/  تور--الدك م--بقل
 قسم مسؤول أكبر جان االخ یودعنا ان وقبل, بالغروب مؤذنة أذیالھا تلف الشمس كانت و, جدا مرتفع لجب وھو, سلیم شاه قوتل الى وصلنا وأخیرا

 إثنا علیھم مضى وقد, ساالنج من قدموا المجاھدین من اثنین بداخلھا تحمل السیارة ھذه: لي وقال منا بالقرب تمر كانت سیارة الى بیده أشار, الترحیل
 . الیمنى ویده رجلھ فقطعت لغم شراك في وقع..  واالخر بصره ففقد علیھ الرصاص اطلق احدھم ریقالط في یسیرون وھم یوما عشر
 یخطون الذین االسود لھؤالء یحصل ماذا والتدري, الجھاد بھذا التعتني ألنھا اآلثام من االسالمیة االمة ستتحمل كم!!  هللا سبحان: نفسي في قلت

  . ? الطاھر جیعھمون الزكیة بدمائھم االسالمي التاریخ
 كاللجین - االبیض الماء حیث المغرب لصالة استعدادا للوضوء االخوة بعض وذھب, جدا باردا الجو كان الغروب وقبل الوقت ھذا في..  المھم

 اذھب ولم الخیمة خلدا وكنت, القارص البرد شدة من ینتفضون الوضوء بعد وجاءوا, العالیة الجبال قمم تكسوا التي الثلوج من الذائب -) الفضة(
 اشعر وأنا, المغرب آذان ورفعت الخیمة داخل من وخرجت تحمست ولكنني, بالدفء أشعر وكنت, العصر صالة وضوء على بقیت انني حیث معھم

 . إماما بھم الصلي وتقدمت, الصالة اقمت ثم, فمي في یدخل الذي البارد بالھواء
 ولم, قشعریرة اخذتني حتى الفاتحة بقراءة بدأت ان فما فلیخفف   م أ ومن, یاأبامجاھد علینا تطلال: لي قال خلفي كان ممن االخوة بعض أن وأذكر
 متر عن الیزید ارتفاعھا الن, واقفا بھا یصلي ان احدنا الیستطیع والتي للخیمة وذھبت فورا الصالة وقطعت, البرد لشدة الفاتحة اتمام من اتمكن

 . تقریبا ونصف
 ان أكثر ادھشني والذي!! وحائرا متعجبا وقفت وهللا?  یفعلون كیف, الثلوج تساقط ایام طیلة الجبال قمم في یقیمون الذین مجاھدینال هللا اعان: فقلت

  . علیھا السیارات لسیر تمھیدا البسیطة اآلالت بواسطة الجبل ذلك سفح في طریقا یشقون كانوا المجاھدین من مجموعات
 . جذورھا من الصخور تقتلع ان كادت التي العاتیة وریاحھا بردھا بشدة مشھودة لیلة وكانت, یلةالل ھذه طوینا المنطقة ھذه في

 في النوم بطعم یشعر ولم مضجعھ یقض جعلھ بمرض اصیب, افغانستان شمال في جاھد مشھور وھوقائد, مسلم القمندان الرحلة ھذه في یرافقنا كان
 كاد الرحلة وصعوبة, البرد شدة من وبالفعل, الرجوع في ویستأذن معنا الطریق مواصلة عن یعتذر نا الیوم ذلك صبیحة في جعلھ مما, اللیلة تلك
  . الطریق بدایة من ویرجع معھ یقررالعودة ان االخوة احد
, ونصف ساعات ثثال قرابة صعوده استغرق الذي الجبل ھذا قمة نصعد وبدأنا لھ أعد الذي جواده منا واحد كل إمتطى صباحا التاسعة الساعة وفي

 . ساعتین من أكثر ونزوال
 والذي, القیامة یوم العباد علیھ سیمر الذي السراط أحیانا سم03 دقتھا بلغت طریق في الجبل حافة على یمشي وھو وتذكرت جوادي على اركب كنت

 من لیخلص ینتحر ان یرید وكأنھ الجبل حافة على یقف یھمھم أحیانا جوادي أرى كنت, السیف فم من احد بأنھ والسالم الصالة علیھ الرسول وصفھ
 الخیول أحد أن حتى,  عظیما  مبلغا وبالخیول بنا بلغ والجوع التعب ولكن, ذلك من یمنعھ كان الذي بلجامھ آخذ فكنت, الطریق ومشقة السفر عناء
 ؛ حوض الى ووصلنا, الكؤود العقبة ھذه اجتزنا رالظھ بعد والنصف الثالثة الساعة وفي  واخیرا, الجبل قعر الى وصل عندما التعب نتیجة مات

 باذن القادمة الحلقة في اللقاء والى    .            الطریق على  شھیدا ویسقط بحیاتھ تودي أن كادت بالغة مشقة أحدنا لقي أن بعد) 1( رقم«  تبخانا
 تعالى هللا
  الجھاد واقع من
  الم-االس ام-سن ذروة ى-إل ة-ل-رح

  مجاھد أبو الدكتور/ بقلم«            ابعةالر ؛الحلقة
, بنابھ الجوع عضنا وقد كامل یوم مسیرة وبعد, سرنا حیث الیفارقنا نھر الطریق جانب وعلى, العصر صالة بعد) 1( رقم تبخانا حوض من تحركنا

 سمك أكلة عن عبارة وھي;  دسمة عشاء وجبة لنا عملوا وقد المجاھدین ضیافة في ونزلنا), 2( رقم تبخانا حوض وصلنا مبلغھ منا التعب وبلغ
 . المنطقة ھذه في الثانیة اللیلة طوینا ثم جیدة وكانت مشوي

 أیدي من المجاھدون حررھا وقد, حساسة منطقة في تقع ولكنھا قلیال مرتفعة تلة وھي, خانة توب وصلنا أن إلى المسیر واصلنا الفجر صالة وبعد
 . الشیوعیین

 وإال أنملة مقدار الطریق عن تخرج أن تستطیع فال ھزیمتھم قبل االعداء زرعھا التي االلغام إال ترى فال وشمالك یمینك عن تنظر خانة توب وفي
 . أفغانستان شمال في طالقان تصل أن إلى آمنة كلھا فالطریق ذلك ومع, الزئام الموت حیث المنطقة في المزروعة االلغام شراك في وقعت

  :آمنة الطریق
 فترة خالل أفغانستان زمام مسك سیعقبھا ممتعة أورحلة نزھة أنھا وظنوا, وعساكرھم وذخائرھم أسلحتھم بانزال قاموا الفغانستان الروس وغز عند

 كان وما, الجاریة وأنھارھا العذبة وبمیاھھا وودیانھا جبالھا جمال برؤیة ویتمتعون, خیراتھا وینھبون, المسلم شعبھا عقیدة بعدھا رون یغي قصیرة
 .الحمر لجنودھم مقبرة لتكون أعدھا قد تعالى هللا أن بخلدھم یدور
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, ومزارعھم لدیارھم المستمر الطائرات قصف نتیجة أطالل إلى وقراھم مدنھم وتحولت, وعرضھم دینھم على حفاظا أرضھم من االفغان ھاجر
 فریسة وقع جبالھا تسلق وكلما, وأودیتھا شعابھا بین بحذر یسیر لمرءا وأصبح) الشھداء أم( المسلمة أفغانستان على الموت شبح وخیم الجو وادلھم
 . واحدة لحظة تھدأ ال التي الطائرات لقصف سھلة

 أفغانستان داخل الطویلة المسافات ھذه الروس ھزیمة قبل وغیرك أنت تمشي أن تستطیع كنت ھل: الطریق على بنا لحق یابانیا صحفیا سألنا لقد
 عن نتحدث صغیرة قریة في جلسنا وقد تخار والیة في المجاھدین أحد ماقالھ أذكر والزلت.  القاطع بالنفى فأجاب?  اتالطائر قصف عن بعیدا

 علینا حممھا تلقي وھي الطائرات قصف لشدة الجلسة ھذه مثل نجلس أن النستطیع الروس تواجد أیام كنا: قال حیث اآلن المنطقة بھ تنعم الذي األمن
 ولم, أحد یعترضنا لم طالقان مدینة وصلنا حتى نمشي ونحن أفغانستان داخل كامال أسبوعا سرنا نحن: لھ قلت?  شیئا ترى ھل"  ترى كما واآلن
 . جدا شاھق إرتفاع على تحلق واحدة طائرة إال نشاھد
 نسیر كیف: لھ قلت االفغان المجاھدین الحد ذكرت أنني حتى بسالم نمر أن نتوقع كنا وما, طریق قاطع یعترضنا ولم الطویلة المسافات ھذه سرنا
 . آمنة فالطریق هللا على توكل: فقال?  واحد سالح قطعة معنا النحمل ونحن المسافات ھذه

 مت تنس لقد, المبارك الجھاد ھذا ثمرات من ثمرة ھذه إن وهللا: قلت أفغانستان في الشمال أھل بھا ینعم التي والطمأنینة والدعة األمن رأیت عندما
 حرم والتي الجھاد ھذا قدمھا التي التضحیات ولھذه, الطویل الجھاد لھذا طبیعیة ثمرة أنھا شك وال, المنطقة ھذه في أسیر وأنا االسالم أمن ةنعم

  . األن حتى منھا االستفادة المعمورة أرجاء في المسلمون
 یشكوا آخر دخل ثم, الفقر یشكوا رجل علیھما دخل وقد, اسالمھ نأعل وقد حاتم بن لعدي قال عندما ص هللا رسول حدیث الموطن ھذا في تذكرت لقد

  :السالم علیھ فقال عدي إسالم یھتز أن والسالم الصالة علیھ فخشى, الطریق قطع
 قلت: ديع فقال?  هللا إال نفسھا على تخشى ال الحرام هللا بیت إلى تصل حتى الحیرة من تمشي الظعینة ترى أن حیاة بك طالت إذا یاعدي بك كیف

 فقال?  هللا سبیل في كلھا تنفق كسرى كنوز رأیت إذا یاعدي بك كیف: السالم علیھ قال ثم?  طي ار دع من نفسھا على والتخشى تمشي نفسي في
 . ھرمز بن كسرى نعم: قال?  ھرمز بن كسرى: عدي
  . هللا سبیل في تنفق كلھا كسرى كنوز رأیت ولقد هللا إال خشىت فال آمنة الحرام هللا بیت إلى الحیرة أرض من تمشي الظعینة رأیت ولقد: عدي یقول
 االسالم آمن نعمة من االیمان بعد أفضل نعمة من فھل هللا إال نفسھا على تخشى ال أفغانستان داخل أیاما فتقطع تمشي الظعینة رأینا كذلك ونحن نعم
? 

, الدین ھذا ظالل لیتفیئوا, ینتظرھم الذي والریادي القیادي ودورھم الجھاد ھذا تجاه واجبھم ویعرفوا غفلتھم من األرض في المسلمون یفیق ھل
  . إشارتھم ورھن إرادتھم طوع ستكون كلھا األرض أن الشك? .  االسالم دولة ظل في االسالم آمن بنعمة وینعموا

  الجھاد واقع من
  الم-االس ام-سن ذروة ى-إل ة-ل-رح

 مجاھد أبو الدكتور /بقلم«          مسةالخا ؛الحلقة                      
 قمم تتسلق أن بد ال, أفغانستان شمال نھایة إلى تصل حتى العقبات ھذه إجتیاز من البد إذ, المسالك صعبة وعورتھا   أن إال آمنة الطریق أن رغم 

 یقول وكما القمم ھذه إلى أوال یرتقي أن البد, جھادال مستوى إلى بالناس لیرتفع االسالم سنام ذروة إلى یصل أن یرید الذي الن الشاھقة الجبال
  :الشاعر

  الحفر بین الدھر أبد یعش    الجبال صعود الیھوى ومن 
, یعود ثم بالكلمات مرصعة محاضرة فیھا یلقي;  مریحة سیارة أو نفاثة طائرة عبر فیھا یتنقل مریحة نزھة عن عبارة ھو الجھاد أن البعض یظن وقد
 .24 التوبة) الشقة علیھم بعدت ولكن التبعوك قاصدا وسفرا قریبا عرضا كان لو( تعالى قولھ ھؤالء نسي لقد
 مع إقعدوا وقیل فثبطھم انبعاثھم هللا كره ولكن عدة لھ ألعدوا الخروج أرادوا ولو( للجھاد أنفسنا   نعد أن أردنا إذا الشماء القمم صعود من البد 

 . 64 التوبة) القاعدین
 سیرا الصعود في بدأنا, الجبل ھذا إجتیاز من والمناص, تخار ووالیة بدخشان والیة بین یفصل جدا شاھق جبل قمة إجتیاز نحاول حنون دھشنا لقد

 وأمیرنا,القمة إلى التسلق في لیعینھ الحصان بذیل أحدنا یمسك أن التعب بنا بلغ لقد, أقدامنا على نمشي وتارة الخیول على نركب تارة, االقدام على
 . ذیلھ یفوتك فال الحصان فاتك إن یافالن: یقول الطریق في ومھای

 جریح!!  هللا سبحان فقلت, سالنج من بھ وجاءوا یده بترت وقد المجاھدین من واحدا ظھره على یحمل كان الذي الحصان منظر فعال أدھشني لقد
 إنما, السیارة أو الطائرة لیست?  ماذا النقل ووسیلة, والجراح االلم على یصبر كیف, ھناك لیعالج بیشاور الى یصل حتى الطریق ھذه یقطع أن والبد

 رأیتھ فعندما, العصى على یتكئ یمشي وھو شاھق جبل قمة یتسلق رأیتھ, ساقھ بتر وقد المجاھدین أحد أكثر نظري لفت والذي??!  الخیول
 بالكلل نشعر ذلك ومع شيء والینقصنا أقویاء ونحن, والیتأوه یملوال یكل ال الرجل مقطوع وھو یمشي ھذا!!  هللا سبحان: وقلت نفسي إستصغرت

 !! الطریق وبصعوبة والملل
 وعزما ویقینا إیمانا القلب إمتأل فاذا, وجوارحھ عضالتھ وشدة الجسم متانة ولیس القلب ھو الجسم العضاء االساسي المحرك أن بالفعل فأیقنت
 الموتور كان إذا السیارة كصندوق ذلك بعد االعضاء وتبقى, هللا سبیل في واستعذبھا الجھاد تبمشقا واستھان القمم ھذه تسلق على قوي صادقا
  . حدید من ركاما ذلك بعد فتصبح جمیال شكلھا كان وان شعرة قید التتحرك فانھا وإال فعلھا وفعلت تحركت;  لالستعمال صالحا

 - یده أو رجلھ - أعضاءه من عضوا قدم وبعضھم, روحھ قدم بعضھم, مایملكون ىبأغل ضحوا الذین ھؤالء: قلت المجاھد ھذا رأیت عندما: أقول
 ,الجھاد في وسبقھ وتضحیتھ فضلھ والینسى, فخریا وساما یعطى أن یجب رجلھ قطعت الذي فھذا, مجده إلیھ لیعید الدین بھذا یرتقي أن یحاول وھو
 . واعراضھم, المسلمین أرضي عن للدفاع بالرك مقدمة في وكان, الجھاد عن الناس تأخر عندما تقدم النھ
 الجنة في أعضاءه بعض منا من( - جمیعا منا أفضل الرجل ھذا أن - عنھ هللا رضي الخطاب بن عمر قالھ ما -المجاھد ھذا رأیت عندما- دت رد وقد

 . (سواه
 ھذا وجد فعندما, طعام مائدة على عمر حول یوم ذات الصحابة فجلس, یده فقطعت المعارك أحد في شارك الذي الصحابي ھذا قصة تذكرت وهللا

 هللا رضي عمر نظر ذلك فلفت, الطعام عن عمر نفس فتنقبض - ظنھ في - یؤذیھ أن خشیة بعیدا وجلس مكانھ من قام عمر بجانب نفسھ الصحابي
 یشیر( سواك الجنة في منھ بعض الجلسة ھذه في منا من: قال ثم, المقطوعة بیدك تسوطھ حتى الطعام إلى أیدینا النمد وهللا: لھ وقال إلیھ والتفت عنھ
 . ( الجنة في وانھا المقطوعة یده إلى
 الجھاد واقع من
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  الم---االس ام--ن-س ذروة ى--إل ة--ل--رح
 مجاھد أبو الدكتور /بقلم«          السادسة ؛الحلقة                      

: وقال بدخشان لوالیة التابعة القریة ھذه إلى بیده االفغان األخوة أحد فأشار, بعید من ظاھرة, ایسارن على وكانت منجان بقریة مررنا الطریق وفي
 بدون واستسلموا الروس فیھا ھزم, كران معركة وقعت وعندما, ذلك قبل إحتلوھا قد الروس وكان, إستسالما المجاھدین بأیدي سقطت القریة ھذه
 . الروس نودالج ونقلت الروسیة الطائرات وجاءت, قتال
 ألھلھا تعالى هللا ھیأ وقد, ویسارھا یمینھا عن الشاھقة العالیة الجبال بھا ویحیط, العذبة بمیاھھ بدخشان نھر یخترقھا جدا جمیلة قریة فھي كران أما

  . طعامھم في أفغانستان أھالي ویستعملھ, جبالھا من جبل سفح من یخرج« الطعام ؛ملح
 ساحة عن عبارة وھو, ھناك أقاموه مطار في تھبط كانت التي الطائرات طریق عن وعساكرھم أسلحتھم وانزلوا اإحتلوھ قد الروس كان: المھم
  . الطائرات طریق عن الثقیلة واالسلحة التموینیة والمواد الذخائر إنزال أجل من ھذا أعد وقد, كران قریة مقابل األرض من مرتفع سھل على كبیرة

 دشم واماكن, القویة التحصینات حیث, بالمعصم السوار إحاطة بالقریة تحیط, ثمانیة ومجموعھا الشیوعیون أقامھا التي البوستات جمیع شاھدنا لقد
 قبل من علیھم الھجوم حالة في لھم مخابئ لتكون األرض في أعدت التي الحفر من مجموعات ثم, الحصینة الجنود ومواقع, الثقیلة والمدافع الدبابات

 . المجاھدین
 في وقذف یحتسبوا لم حیث من هللا فاتاھم هللا من حصونھم مانعتھم أنھم وظنوا( جندهللا من ستحمیھم, العسكریة ومعداتھم قوتھم أن الروس وظن

 .2/ الحشر) الرعب قلوبھم
 البدایة في سألت.  اتوتوضیح إجابات إلى تحتاج األسئلة ھذه كل?  المعركة ھذه نتیجة وما?  الروس ھوجم وكیف?  المعركة تمت كیف: واآلن
 . ? المجاھدون جاء أین من, المعركة ھذه في إشتركوا الذین المجاھدین بعض
 .?علیھا متراكما كان الثلج أن وخاصة?  الجبال ھذه تتسلقوا أن إستطعتم كیف: لھ فقلت, العالیة الجبال ھذه خلف من: فقال
 إلى ویسحبھ بھا یمسك حتى الخیھ العصا ویمد یتسلق ثم, الرشاشة واالسلحة ,((R. P.G وسالح الذخیرة ظھره على یضع منا الواحد كان: قال

 . دوالیك وھكذا...  أعلى
  . الجبل قمة إلى وصلنا حتى لیال عشرة الثانیة حتى الصباح من ھذا على الحال واستمر

 قائد وكان, كران من قریبة غابة في عسكرنا ثم« بیو إلى سج؛ور من تحركنا مجاھد)004( كنا: فقال, المعركة أحداث یشرح المجاھد ھذا بدأ ثم
 مجموعات ثالث إلى أنفسنا قسمنا ثم, الثمانیة أماكنھا وتحدید البوستات جمیع رصد من تمكن حتى, اللیلي المنظار ومعھ لیلة كل یذھب العملیة
 وخالل, الجبال قمم من علیھم ونزلنا, الجبال سفوح من وستاتالب جمیع على ھجمنا الفجر صالة صلینا أن وبعد, إتجاه كل من بالمنطقة أحاطت
 الھائلھ االعداد عدى وجندیا ضابطا (06) منھم قتلنا أن بعد, الروس جنود على كبیرا عسكریا نصرا نحقق أن هللا باذن إستطعنا ونصف ساعتین

 االفغانیة الشیوعیة الطائرات جاءت ثم, والقتلى الجرحى ونقل, دالجنو من ماتبقى النقاذ الروسیة) الھلیكوبتر( الطائرات ھرعت وقد, الجرحى من
  . ھزیمة شر ھزموا الذین الروس من بدال االفغان الشیوعیین من جنودا وأنزلت

, شیوعیا) 054( أسر عن المعركة وأسفرت مواقعھم في الصمود من یتمكنوا فلم, البوستات ھذه في نزلوا الذین الشیوعیین البرشمیین عن أما
, االتراك المجاھدین أحد استشھد كما, شاخ بوستة حول مؤمن وقاري العزیز عبد القائدین بینھم من مجاھدا عشر سبعة المجاھدین من واستشھد
 منھ المؤمنین ولیبلي رمى هللا ولكن رمیت إذ ومارمیت( تعالى هللا باذن, المجاھدین لصالح المعركة وحسمت, الشیوعیین رجس من القریة وطھرت

 .71/ االنفال)  علیم سمیع هللا إن حسنا بالء
  الجھاد واقع من

 األسالم سنام ذروة إلى رحلة
 »السابعة ؛الحلقة

  اد------------الجھ زة-----------ع
 مجاھد ابو/ الدكتور بقلم

 :وبعد, بعده النبي من على والسالم والصالة وحده الحمد�
 والطین الحجارة من أقیمت التي البیوت بعض ترى أنك: وھي, عجیبة ظاھرة وھلة ألول یلحظ وأودیتھا شعابھا بین ویتنقل أفغانستان یدخل من إن

 تقترب عندما تفاجىء ولكنك, للحیوانات حظیرة أو للدواجن  مسكنا أقیمت أنھا بدء ذي بادىء وتحسبھا, الجبال أحد خطم في أو األنھار مشارف على
 .یعیشون وبداخلھا نیقیمو بھا للبشر  مسكنا تجدھا منھا

 فأحسنھم  لیال بھ یستضیئون الذي الضوء أما, الفقیر الشعب لھذا تعالى هللا ھیأھا, مكان كل في حولھم من تجري العذبة االنھار حیث الیفارقھم فالماء
 وھم, والشاي الخبز من یومھ قوت یملك من  حاال فأحسنھم الطعام وأما, موجود والحطب كثیرة فالغابات النار وأما, الفانوس یستعمل من  حاال

 الدنیا لھ حیزت فكأنما یومھ قوت یملك سربھ في  آمنا بدنھ في معافى أمسى من:(ص هللا رسول حدیث أذھانھم عن الیغیب محتسبون صابرون
 .(بحذافیرھا

 وعرضھم دینھم على واعتدوا, حماھم سالرو استباح عندما بالتراب كرامتھا ومرغوا, األرض وجھ على بریة قوة أعتى دوخوا الذین ھم ھؤالء
, العباد أنظار عن  بعیدا الشعاب في ربھم ویعبدون, هللا سبیل في ویجاھدون لدینھم یعیشون, وحطامھا الدنیا من بشيء الیفكرون ھؤالء, وأرضھم

: الحدیث في جاء كما شرھم من الناس ویدعون هللا یعبدون الشعاب بین والعیش, هللا سبیل في الجھاد بین, عظیمین أمرین بین جمعوا قد ھذا في وھم
 ثم قال«  هللا سبیل في ومالھ بنفسھ یجاھد مؤمن: قال?  أفضل الناس أي: فقال ص هللا رسول رجل أتى: قال عنھ هللا رضي الخدري سعید أبي عن
 . (8881( برقم مسلم رواه«  شره من الناس ویدع یعبدهللا الشعاب من شعب في ؛مؤمن: قال?  من
 كل عن بل, جمیعا الناس عن مستغنون وأنھم, األرض وجھ على الناس أعز أنھم;  المیاه أنھار حول یقیمون الذین الناس ھؤالء أن فعال تشعر إنك

 تكسر أو, ونشاطھ حركتھ وتقید لسانھ تعتقل وظیفة على الیخشى منھم فالواحد. علیھم تتنزل العالمین رب رحمة إال یرجون ال وأنھم, األرض قوى
 . أبدا الحد الیذل فھو, عتبتھا على عنقھ
 لالذالل االعداء یمارسھا كوسیلة,عنھم الكھربائي التیار أو المیاه انقطاع من - أحیانا-, غیرھم بھ یفكر بما الیفكرون االسود ھؤالء أمثال إن: أقول

 . والتركیع
 محاولة في فلسطین في المباركة األرض في المرابطین الصابرین على باتالعقو ھذه مثل یمارسون وھم الیھود من ورأیناه فعال مالمسناه وھذا

 . ویركعوا یرضخوا أو یتراجعوا حتى االھالي على للضغط
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  ? كالرمیم جعلتھ إال شيء على ماأتت ضروس حرب أمام الماضیة العشر السنوات طیلة االفغاني الشعب صمد كیف, قبل من أتساءل كنت لقد
 .یحیرني كان الذي واالشكال اللغز حل اآلن: قلت مارأیت رأیت فعندما, العجب بطل السبب عرف اإذ یقولون كما ولكن

, والوجل تردد دون السالح حملوا, وعرضھم وأرضھم دینھم تحرق أن أرادت التي الحمراء الشیوعیة وجھ في ھبت التي االسود ھذه رأیت فعندما
 . االستغراب ذلك ذھني من زال, هللا باذن ھزموھم حتى هللا أعداء واوقاتل, لھ یتعرضون قد إقتصادي حصار من والخوف

 في النفیر وعدم, األرض إلى الناس تثقفل في الحقیقي السبب وھو, االمم ھالك إلى عادة یؤدي الذي والنعیم الترف في یغرقوا لم االبطال ھؤالء إن
 . الحدیث في جاء كما« الموت وكراھیة الدنیا ؛حب هللا سبیل

 حتى, القتال میادین في االبطال سیر یعیدوا الن;  ذلك أھلھم, یوما ویشبعون یوما یجوعون, عیشھم في األول السلف سیرة أعادوا الذین هللا لیوث إن
 ھذا شأن هللا أعز ماوان, وإالسالمیة العربیة البالد حتى, األرض في لكافر وال المریكا ال أیدیھم یمدوا ولم, والغرب الشرق إلى ھاماتھم یحنوا لم أنھم

 اتجاه كل من المجاھدین على تنھال - االسالمي العالم شعوب من - المساعدات فبدأت, الضعفاء وتنبذ االقویاء تحترم أنھا األمم عادة ومن, الجھاد
 . »عزام عبدهللا ؛الشیخ االسالمیة االمة شھید بجھود ثم تعالى هللا من بفضل

 الضغوط رغم, والغرب الشرق لمطالب یخضعوا ولم, الحد یذلوا لم, وكرامتھم وعزتھم شموخھم في وبقوا, تھمإراد یملكون المجاھدون بقي ولذا
 . بالحق قومھم وبین بینھم هللا یحكم حتى الطریق ھذا مواصلة على رون یص وھم, ترویضھم ومحاولة علیھم المتكررة الدولیة

 وكتم شموخھا وتحطیم األرض وجھ على بریة قوة أعتى - روسیا- مواجھة من أعظم جھاد وأي, الصابر المجاھد االفغاني الشعب عزة رأینا لقد
 الفاقة على صبره رأینا لقد??  الجھاد ھذا على الطویل الصبر ھذا من أعظم صبر أي?ذلیلة حزینة كسیفة قمقمھا إلى لتعود ودحرھا, أنفاسھا

 . العیش شظف وعلى, والحرمان
 ھل, القریة ھذه في یعیشون ممن  رجال سألت لقد, لمعیشتھم الضروریة الحاجات حتى یفتقدون الناس أن; منھ فعجبت"وشتھ"قریة في رأیتھ مما ان

  ?الحیاة ھذه على یصبرون كیف فقلت, القاطع بالنفي جوابھ فكان? طبیب عندكم
 كیف, الحدود الى ینقلوه ان أرادوا واذا? یعالجونھ كیف? بھ یفعلون ماذا أفعى لدغتھ منھم  واحدا أن ولو, موجود غیر بینھم األقل على واحد طبیب
 . الطریق على سیموت أنھ شك ال?  المرھقة الطویلة المسافات ھذه ینقلونھ

 على تسیطر غامرة سعادة أن ولمسنا شعرنا أننا  إال مارأینا كل ومع, والعطف الرحمة بعین الیھم وینظر, الفقراء ھؤالء مع تعالى هللا ان: فقلت
 . بالسیوف علیھا لجالدوھم الملوك بھا علم لو سعادة في فھم, المجاھدین ؤالءھ

?,  جوعا یموتون الذین المساكین ھؤالء عن سائلھم تعالى هللا ألیس?  الجھاد ھذا شأن عن سائلھم تعالى هللا ألیس? األرض في المسلمون أین: واآلن
  ? منطقتھم ضرب الذي الشدید القحط نتیجة, یأكلونھا الخبز كسرة - أحیانا - نالیجدو الذین الفقراء ھؤالء بوضع االغنیاء یعلم أال
 یخشى الذین للفقراء أو للجھاد تعطي أفضل أیھما, األموال عن هللا رحمھ تیمیة ابن سئل لقد? أموالھم زكاة - األقل على - االغنیاء ھؤالء یرسل أال

 أولى باب من لھم تصرف فالزكاة,  جیاعا وفقراء مجاھدون ھؤالء كان إذا فكیف) الجیاع متولی الجھاد لیعطى:(فاجاب?   جوعا الموت من علیھم
 . الوجھین على
 وبداره بھ هللا فخسف قارون؛ ماأصاب یصیبھم أن یخشون أال?  والشركات العقارات یملكون الذین أین?  المالیین أصحاب -المسلمین - التجار أین

 ?األرض أعماق في وغاصت ریاحال أدراج األموال وذھبت« األرض
, والفضة الذھب من المقنطرة والقناطیر, الورقیة العمالت من المالیین یملكون وھم  لیال باتوا حیث;  باألمس القوم ماأصاب یصیبھم أن یخشون أال

 رحمة تحت - آباد وجالل كابل بوابأ على المسلمون أیتركھم? العراة الحفاة الغزاة یجھز من?  شیئا الیملكون وھم - الحدید على - وأصبحوا
 .? تقریبا قرون ثالثة منذ المسلمون عرفھ انتصار أعظم حققوا أن بعد -األعداء

 فیقول الموت أحدكم یأتي أن قبل من مارزقناكم من وأنفقوا ؛:األوان فوات قبل فیقوا) الشھداء أم أفغانستان(  الجھاد أرض عن  بعیدا تعیشون یامن
 11-01 المنافقون« بماتعملون خبیر وهللا أجلھا جاء إذا  نفسا هللا یؤخر ولن الصالحین من وأكن فأصدق قریب أجل لىا أخرتني لوال رب
 وإني, أموالكم بفضول تشاركوا أن األقل فعلى بانفسكم هللا سبیل في والغزو الجھاد في تشاركوا لم فان, لكم وھبھا التي أموالكم عن سائلكم هللا إن

 من:( قال ص هللا رسول أن أمامة أبي عن صحیح بسند داود أبو رواه فیما, األوصال لھ ترتجف الذي وسلم علیھ الھ صلى هللا رسول بحدیث إذكركم
 (3052( برقم سننھ في داود أبو رواه)  القیامة یوم قبل -داھیة أي - بقارعة هللا أصابھ بخیر أھلھ في  غازیا یخلف أو  غازیا یجھز أو یغز لم

 الیك واتوب استغفرك انت  إال الھ ال ان أشھد وبحمدك اللھم كوسبحان
 ? المجاھدین لھؤالء من  

 عزام فایز/ الدكتور بقلم
 :وبعد, بعده النبي من على والسالم والصالة, وحده الحمد�

,  عدا نقطعھا التي المسافات نعد كنا, لخیلا على  ركوبا أو األقدام على  مشیا ذلك كان; سواء, أفغانستان شمال الى منھ نعبر سرنا طریق أطول في
 . ومشقتھا الطریق عناء من یخلص حتى الوصول لحظة منا الواحد ویتمنى

 أن وإما, الطریق على نستشھد أن إما:أمرین من  واحدا أتوقع وكنت, سالمین توصلنا أن أمتعتنا وتحمل تحملنا التي الخیول ھذه أن أظن وماكنت
 ھذا الن, هللا سبیل في شھادة الخاتمة تكون أن المؤمن مایتمناه أعظم فان األول األمر أما, نخشاه كنا الذي وھذا, الطریق يف فتقطعنا الخیول تموت

 .241 عمران آل« الصابرین ویعلم منكم جاھدوا الذین هللا یعلم  ولما الجنة تدخلوا أن حسبتم ؛أم:العزة رب یقول, الجنة الى موصل طریق أقصر ھو
 یسوقون, النمل كأسراب - أفغانستان داخل- واآلیبة الذاھبة المجاھدین قوافل ترى وأنت - الطریق في تسیر وانت - واكبار إجالل وقفة قفلت وانك

?  المجاھدین لھؤالء من:فقلت, األودیة ویقطعون الجبال یتسلقون أقدامھم على خلفھا یمشون وھم, وعتادھم ذخائرھم تحمل التي وحمیرھم خیولھم
 . العالمین رب هللا لھم  احق
 في یخلفھ أو, هللا سبیل في الغازي یجھز القاعد: قاعدة على یسیرون - األولى الصفوة من - األوائل المسلمون كان? العراة الحفاة الغزاة یجھز من

 معي ولیس الغزو أرید إني هللا لیارسو:قال أسلم من فتى أن عنھ هللا رضي أنس عن مسلم رواه فیما الصحیح الحدیث في جاء وقد, بخیر أھلھ
 أعطیھ یافالنة: قال بھ تجھزت الذي أعطني: ویقول السالم یقرئك ص هللا رسول إن:فقال, فمرض تجھز قد كان فانھ  فالنا أئت:( قال, بھ ماأتجھز

 .(4981( مبرق مسلم رواه)  فیھ هللا فیبارك  شیئا منھ التحبسي فوهللا  شیئا عنھ والتحبسي, بھ تجھزت كنت الذي
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 عن البخاري رواه الذي ص هللا رسول بحدیث تسمع ألم?  صھوتھا یمتطون?   خیوال لھم فیشتري هللا سبیل في المجاھدین یحمل من االسالم یاأخا
 في وبولھ وروثھ وریھ شبعھ فأن بوعده  وتصدیقا با�  إیمانا هللا سبیل في  فرسا إحتبس من:( ص هللا رسول قال, قال عنھ هللا رضي ھریرة أبي

 .6/34 البخاري صحیح) القیامة یوم میزانھ
 .االسالم ثغور من ثغر في یحدث أن عسى لما  إستعدادا المجاھدین من لغیره أو لھ واتخذه  فرسا حبس أي:  فرسا إحتبس ومعنى

 هللا رسول حدیث أن لھم ن وتبي أفغانستان أرض على الجھاد باب هللا فتح حتى, انتھى قد المعارك في الخیول دور أن یظنون كانوا الناس ومعظم 
 عن االستغناء الیمكن وأنھ, النبوة دالئل من أنھ ->3781< برقم مسلم رواه-) القیامة یوم إلى الخیر نواصیھا في معقود الخیل:(وسلم علیھ هللا صلي

 . العشرین القرن في حتى المعارك في الخیول
 میزان في وعلفھا وریھا وروثھا وبولھا ھي لتكون, هللا سبیل في تحتبسھا فرس ثمن ولو, خلفك تركھاست التي أموالك من أرسل االسالم یاأخا

 ? الموت یدركك أن قبل - بنفسك المشاركة من یمنعك عذر عندك او الجھاد عن قعدت وأنت 0- هللا سبیل في  غازیا تجھز  أال, القیامة یوم حسناتك
 على الثلوج وتساقط, الظروف ھذه مثل في  خصوصا?  لھم األحذیة شراء یتكفل من ھؤالء!!  أحذیة بال یمشون بعضھم ترى أنك هللا ویشھد

 !! یلبسونھا أحذیة الیملكون النھم  نظرا الجلید من تتفحم أو, أرجلھم تنصل ھؤالء من وكثیر?,  األبواب
  جمیعا آثمون أنھم, المسلمین تقصیر حالة وفي, الحالة ھذه مثل في أنھ نم -األمة ھذه فقھاء قرر كما - األول السلف علماء بفتوى المسلمون یعلم أما

 ھؤالء إنقاذ في قصروا قد المسلمین الن, قطع الذي) العضو قیمة( األرش دفع أو, القارص البرد نتیجة مسلم إذامات كاملة الدیة دفع علیھم ویجب
?. 

  !!  شیئا الیملكون وھم العرین ذلك في االسود ھؤالء یعیش كیف تعجبت أني ھو  إال إلھ ال والذي
 في دوالرات6( مایعادل أي أفغانیة روبیة)0052( الیتعدى الشھري راتبھ إن: فقال?  راتبا المیداني القائد تعطون كم:مسعود شاه أحمد سألت لقد

 زاد واذا),  باكستانیة روبیة0051( یتعدىال الشھري عائلتھ مصروف أن مسامعنا الى تطرق فقد األسالمي الحزب أمیر حكمتیار وأما),  الشھر
 . زوجتھ یعاتب فانھ ذلك على

 . فقط واحد یوم مصروف المبلغ ھذا نحن النقبل وهللا: وقلت?  الزھیدة المبالغ بھذه ھؤالء یعیش كیف وهللا تعجبت لقد
 . األعلى الفردوس في االبرار للمجاھدین هللا ماأعده آثروا ولكنھم, منھا اوفر  حظا ألخذوا -مقبلة علیھم فھي- الدنیا أرادوا لو القادة ھؤالء إن

  صندوقا بیده یحمل  دائما كان أنھ;  الصلیبیین براثن من وفلسطین األقصى حرر الذي األیوبي الدین صالح المسلم البطل عن التاریخ لنا یروي
 من كمیة وإذابداخلھ, الصندوق ھذا فتح ربھ الى رحل ولما, الضیاع من علیھا یخاف جواھر بداخلھ أن الناس بعض ظن حتى, وارتحل حل حیثما

 الذي الغبار< التراب من وكمیة, المسلمین الى وصیة الصندوق ھذا بداخل فان بعد أما:(بھا واذا الوصیة فتحت أن وبعد, ووصیتھ وقمیص, التراب
 - الغبار ھذا یوضع ثم, بھ أكفن أن بعدي من أوصي زمزم اءبم عطر وثوب> غزواتھ من یرجع عندما الجھاد مخلفات من الدین صالح یجمعھ كان

 . القبر في رأسي تحت -التراب
 عدة  یومیا یعرضھا وھو, خالقھا الى بھا یتعجل أن یرید, راحتھ علي روحھ  واضعا منھم الواحد ترى, أفغانستان أرض على والمجاھدون;  والیوم
 وجوھھم مالمح غابت وقد, أفغانستان في الوھاد یجوبون الذین ھؤالء من الصادقة النماذج ىتر أنك كما,یتسلمھا أن أجل من بارئھا على مرات
 .المعركة غبار وراء

 ودخان هللا سبیل في غبار عبد على الیجتمع:( الحدیث في جاء كما?  جھنم ودخان هللا سبیل في غبار علیھم تعالى هللا یجمع كیف, ھؤالء أمثال نعم
 . صحیح حسن حدیث:وقال>, 3361< برقم الترمذي هروا حدیث من جزء)جھنم

 صحیح)<النار فتمسھ هللا سبیل في عبد قدما رت ماأغب:(قال ص هللا رسول أن البخاري صحیح في ثبت كما النار جلودھم التمس ھؤالء أمثال إن
 .<6/32 البخاري

 إن ؛قل والعشیرة واألھل واالوالد واألموال األنفس من أغلى فھي تملكما أغلى ھي التي وعقیدتھا ودینھا لربھا المجاھدة األمة تعیش أن یجب ھكذا 
 ورسولھ هللا من الیكم أحب ترضونھا ومساكن, كسادھا تخشون وتجارة إقترفتموھا وأموال وعشیرتكم وأزواجكم واخوانكم وابناؤكم آباؤكم كان

 42التوبة سورة«  بأمره هللا یأتي حتى فتربصوا سبیلھ في وجھاد
 فاذا, خفاقة االسالم رایة ترتفع حتى سبیلھ في  جھادا یكون وأن, والعقیدة المبدأ أجل من شيء بكل التضحیة; الیوم األمة حال یكون أن یجب وھكذا
 وخاذل مناصرھ تعالى هللا فان)  أولھا بھ صلح بما  إال األمة ھذه آخر یصلح لن و( المبارك الجیل من األول سلفھم علیھ كان ما الى المسلمون رجع

 . األرض في لھم ن وممك, عدوھم
 . الیك واتوب استغفرك انت  إال إلھ ال أن أشھد وبحمدك اللھم وسبحانك

  والنصر الخیر بشائر
  عزام فایز /الدكتور بقلم

  :وبعد, بعده النبي من على والسالم والصالة وحده � الحمد
 وجھ على بریة قوة أعتى على - هللا بإذن - األمر بدایة في, ینتصرون أفغانستان في دینالمجاھ جعلت التي العوامل أھم من الوحدة عامل أن الشك

 . واحد رجل وقفة المسلم االفغاني الشعب وقف عندما روسیا ھزمت, األرض
 نظرة ھذه وكانت, كابل في العمیل النظام سیسقطون أشھر خالل المجاھدین بان;  عظیما تفاؤال المجاھدین وانتصار الروس ھزیمة أعقب وقد

, الحقیقي النصر سر غیاب وھو رئیسي سبب إلى راجع ذلك كل عسكریا المعركة حسم وعدم, ھذا یومنا إلى الفتح تأخر ولكن, األصدقاء قبل االعداء
 . المجاھدین بین الوحدة عامل وھو

  :قال یبنج نظام السقاط المجاھدین فصائل بین الوحدة أھمیة وحول, سیاف الشیخ مع مقابلة وفي 
 لدینھ محب مسلم كل واجب ومن, المجاھدین صفوف وحدة عدم ھو ھذا یومنا إلى الحاسم النصر وتأخر نجیب نظام لبقاء الرئىسي السبب أن ؛الشك

 فان قالمنطل ھذا ومن, ورسولھ هللا ترضى وحدة وایجاد, المجاھدین بین الخالف أسباب الزالة وسعھ مافي كل یبذل وأن یسعى أن لربھ ومخلص
 . » والتوفیق بالنجاح الجھود یكلل أن تعالى هللا وندعو المجال ھذا في مستمرة المساعي

 كانت قریب عھد حتى;  مكشوفة حرب في تواجھھم وكیف, الماضیة الفترة طیلة المجاھدین مع تتعامل كیف كابل في العمیلة الدولة عرفت لقد
 األوامر تنتظر الجھادیة التنظیمات بقیة فتقف, اباد جالل أو كابل أبواب على للمجاھدین تجمعا وتضرب تأتي مثال فھي.  حده على تنظیم كل تحارب

  ... آخر تنظیم لقتال تنصرف التنظیم ھذا قتال من الدولة تفرغ أن وبعد, قادتھا من
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 عسكریا المعركة حسم في الرئىسیة عواملال أھم من المجاھدین فصائل بین الوحدة عامل أن خصوصا الجھاد وأمراء عموما المجاھدون أدرك وقد
 سورة . ( الصابرین مع هللا إن واصبروا ریحكم وتذھب فتفشلوا والتنازعوا( عملیا القرآنیة اآلیة ترجمة من البد وأنھ, الدولة نظام على واالجھاز

 64/ االنفال
 في;  االفق في الحت التي الخیر بشائر لكم أنقل وأنا, التنظیمات مختلف بین العسكریة الجبھات توحید من البد أنھ الداخل في المیدانیون القادة فادرك

 . المعسكري المیدان في الصف وتوحید الكلمة جمع
: الوثیقة نص والیكم, االسالمیة والجمعیة االسالمي الحزب جبھات بین) رستاق مدیریة( تخار والیة في م91/7/0991 بتاریخ معاھدة أبرمت فقد
  الرحیم الرحمن هللا بسم
 االسالمي الحزب بین المتجاورة للمناطق التابعة الجھاد جبھات توحید بقصد«  مرصوص بنیان كانھم صفا سبیلھ في یقاتلون الذین یحب هللا ؛إن

 تعالى هللا لسبی في, مناطقھم بعض وأخذت التنظیمین ھذین بین االختالف من مؤخرا إستفادت والتي الملحدة الدولة قوات ضد االسالمیة والجمعیة
  :مایلي على نتفق واخالص وبصدق واألرض العرض عن وللدفاع

  قطعي بشكل المشتركة المناطق كل في إعتداء عدم معاھدة -1
 . قاطعا منعا یمنعونھم, القتال إثارة وتحاول الثاني الطرف من إلیھم ترد عناصر أي یمنعون الصلح في داخلة جبھة كل في المسئوولین -2
 . واخالص بصدق واحد رجل ھجمة الدولة على للھجوم التنسیق على قاالتفا -3
 . للتنظیمات الدعوة رفض على االتفاق -4
 .ممانعة أي بدون جبھة الي والعتاد السالح لتوصیل الحركة بحریة یتمتعون السالح تجار -5
  . التنظیمات بین الطارئة المشاكل وحل للشورى یتحركون الجبھات ممثلي -6 
 . ذلك على العھد منھم وأخذ المعنیة الجبھات قادة بین علیھ االتفاق تم المسبق كالمال -7

 الروس ھزیمة بعد ماعاش الماكر العدو أن أدركوا فقد.   كتائبھم ترتیب واعادة, كلمتھم وجمع صفوفھم توحید في جادون الجھاد أمراء فان والیوم
 . تعالى هللا باذن الجھاد أمراء وحدة حول سارة مفاجآت القادمة لقلیلةا األیام لنا وستظھر, وفرقتھم خالفاتھم على إال

 االتجاھات مستوى على وحدة یعقبھا ثم, الركب بقیة بھا یلحق شاملة جھادیة لوحدة مقدمة الجھاد أمراء بین الوحدة ھذه تكون أن ذلك بعد نأمل ونحن
 . العظیم دالجھا ھذا خلف تقف عالمیة إسالمیة حركة لتكوین االسالمیة

 إال تتحقق أن یمكن ال الوحدة ھذه وإن, وربھ لدینھ مخلص كل قلب یداعب حلم عامة االسالمیة الحركات وبین خاصة الجھاد أمراء بین الوحدة إن
 المسلمین على راالستعما فرضھ الذي االقلیمي االسالم فیھ ویتالشى, العرقیة الفوارق فیھ تزول عالمي إسالمي جھاد ظل وفي, الجھاد رایة تحت
  . أفغانستان أرض على الجھاد ظل في إال الوحدة ھذه مثل لتحقیق سانحة فرصة األرض في - اآلن - المسلمون والیجد, وزورا ظلما

, السالمیةا االتجاھات مختلف من الفكریة المدارس أبناء جمیع بوتقتھ في یصھر أن تقریبا قرون ثالثة منذ مرة وألول االفغاني الجھاد إستطاع لقد
 وكأن, القرن ھذا في االسالم المة فریدة تجربة بمثابة ھذا لیكون فریدا نموذجا یمثل - مصغرا كان وإن - عالمیا إسالمیا جھادیا تجمعا ون یك وأن
  . الجھاد ظل في حقیقیة بوحدة إال األرض في لكم والتمكین والعزة النصر أنھ;  االسالمیة لالمة توحي التجربة ھذه
 وجمعھا االسالمیة االمة صفوف توحید من القریب الماضي في األیوبي الدین صالح مافعلھ وإن, الجھاد ھو االسالمیة لالمة تجمیعي عنصر ھمأ إن

 . مانقول على شاھد أكبر لھو وھناك ھنا وممزقة متناثرة دویالت كانت أن بعد الجھاد رایة تحت
 وسط في أبحرت التي الجھاد سفینة في یركبوا أن إال ماعلیھم والضیاع الفرقة ھذه بعد أخرى مرة ھمشمل وجمع كلمتھم توحید المسلمون أراد ما فإذا
 . االسالم دولة وتقام األمان شاطئ بھم تصل أن إلى االمواج المتالطمة المحیطات ھذه
 . الحاسم النصر حتى والتأیید بالدعم خلفھ یقفوا أن;  المسلمة أفغانستان أرض على الجھاد تجاه واجبھم األرض في للمسلمین یؤكد ھذا وإن

 كل قلب یراود حلم ھو األمل ھذا وأن, كابل في العمیل النظام وسقوط, أفغانستان في الجھاد إنتصار أبعاد یدرك أن األرض في مسلم كل على یجب
 التي - البابویة عاصمة - روما وفتح الكفر عواصم وسائر والكرملن االمریكي األبیض بالبیت باالطاحة - هللا بإذن - إیذان ھذا الن, صادق مؤمن
 وسئل العاص بن عمرو بن عبدهللا عند كنا: قال قبیل أبي عن الحاكم وصححھ أحمد االمام رواه الذي الحدیث في ثبت كما السالم علىھ النبي بھا بشر
 إذ نكتب ص هللا رسول حول نحن بینما عبدهللا فقال: قال كتابا منھ فأخرج: قال حلق لھ بصندوق فدعا?  رومیة أو أقسطنطینیة أوال تفتح المدینتین أي

 . » قسطنطینیة یعني أوال تفتح ھرقل مدینة: ص هللا رسول فقال?  أورومیة أقسطنطینیة أوال تفتح المدینتین أي: ص سئل
 البشارة بعد أي الفاتح محمد ید على -ه 758 سنة حتفت القسطنطینیة أن المعروف ؛ومن: فقال عزام عبدهللا الشیخ الشھید الحدیث ھذا على عقب وقد

 .»ونصف قرون بثمانیة
 . جندهللا وسیدخلھا تعالى هللا باذن وستفتح اآلن حتى تفتح فلم روما أما

 لتحویل اھدینالمج على والغرب الشرق من العالمیة الضغوط ھذه كل لماذا أیضا وندرك?  الجھاد ھذا على العالمي التآمر ھذا لماذا ندرك ھنا ومن
 شئون سترعى التي االسالمیة دولتھم وقیام أھدافھم لتحقیق المجاھدین وصول دون للحیلولة ذلك كل, السیاسیة السرادیب إلى جھادھم سیر

 . (الیعلمون الناس أكثر ولكن أمره على غالب وهللا....( األرض في المستضعفین
  الیك واتوب تغفركاس أنت   اال إلھ اال اشھد, وبحمدك اللھم وسبحانك

 
  الجھاد واقع من

 األسالم سنام ذروة إلى رحلة
  »الثامنة ؛الحلقة

 مجاھد ابو/ الدكتور بقلم
 في ألنھ - یاوالدي: لھ فقلت النسوار یستعمل السن في طعن كبیر رجل إنتباھي لفت وقد.,  بدخشان نھر بجوار خیمة الى آوینا"إسكازر" منطقة وفي

  فورا الرجل إستجاب واالحادیث اآلیات بعض مسامعھ على تلوت أن وبعد, الدخان حكم األقل على وحكمھ, تناولھ الیجوز ھذا - أبي من أكبر الواقع
 . تعالى هللا باذن  أبدا ھذا لمثل أعود لن: وقال النھر داخل الصغیرة بالعلبة وألقى, تلكأ دون

 بناء ویعیدوا, الشامخ الصرح ھذا إقامة یحاولون وھم, االسالم لمعركة وقودا سقطوا قد انیةاالفغ االسالمیة الحركة أبناء من المربین معظم أن الشك
 . أخرى مرة للوجود وإعادتھا االسالم دولة
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 والدعاة لعلماءا عاتق على یقع الذي الكبیر الفراغ ھذا لملء تقدموا, العلماء یاأیھا, الدعاة یاأیھا, المسلمون یاأیھا; تنادي خالیة أفغانستان ساحة فبقیت
 .?األرض في

 المیدان في وحدنا تركونا ثم" هللا  إال إلھ ال" مونا عل المسلمین إن":(مسعود شاه أحمد" المشھور للقائد التابع المالي المسئول لي ماقالھ إسمعوا
 شئون ویعلمنا االسالم لیعلمنا یأتي بمن نرحب ناآل ونحن, علیھم أعاننا هللا ولكن, لوحدنا روسیا واجھنا وقد, كاالیتام فأصبحنا  صعبا مصیرا نواجھ
 .( دیننا

 !!?فیھا ونقیم أفغانستان داخل ونجلس نأتي أن منا أترید:بعضھم یقول ربما? األنبیاء ورثة أین?  العلماء أین:واآلن
 الجبل قمة الى صعدنا ثم"طابور:"لھ یقال جبل الى فوصلنا, فلسطین شمال في المسلم الشباب من مجموعة مع رحلة في كنت?  ال ولماذا...نعم

 والیة من: قال?  أنت أین من سألناه وعندما?,  ھنا الراھب ھذا یفعل ماذا:معي لمن فقلت, راھب وبداخلھا ضخمة كنیسة الجبل برأس واذا الشاھق
 أحد في یقیم أن - دینھ لخدمة كھذه بمھمة علماءال أو الدعاة أحد كلف لو وهللا: لألخوة قلت,  عاما عشر أربعة: قال?  ھنا علیك مضى وكم, كلفورنیا

 یرجو وماذا!!.  شیئا لنصرانیتھ یقدم أنھ یظن وھو الكنیسة ھذه في یقیم راھب, ذلك لرفض - رأسھ مسقط ویترك الناس أنظار عن المنقطعة الجبال
 !? ھذا فعلھ من
 الى نرشده, للجھاد النافر الشباب بین لنعیش, النزال أرض الى نأتي أن;  ھذهك مھمة نرفض,  أبدا ماحیینا الجھاد على  محمدا بایعنا الذین نحن أما

 . قواعده وإرساء بنیانھ وإشادة الدین ھذا نصرة الجل, الطویل الالحب الدرب ھذا على ونثبتھ, الخیر
 

 :والدعاة العلماء واجب
 علیھا یتكالب التي الفانیة الدنیا بھذه منھم مجموعة یضحي أن -االسالم ولةد إقامة على بایعوا ممن- عظیم واجب هللا الى الدعاة عاتق على یقع واآلن
 . بعدھم من لألجیال  ومعبرا  جسرا لیكونوا أفغانستان ویدخلون بانفسھم یأتون ثم, فیھا ویتنافسون الناس

 إقامة یریدون أنھم صادقین كانوا اذا - الدین ذاھ الجل تضحي صادقة نماذج قدوم إن, منھ مفر ال أمر الشباب ھؤالء بین والعلماء الدعاة عیش إن
 . نافلة ال أعناقھم في الزب فرض -عھده وغابر مجده لالسالم یعود وأن, األرض في هللا دین
 وال, عظیم رأث لھا القدوة خالل من العملیة التربیة الن ھام ألمر كان إنما- األولى المؤمنة الفئة - الصحابة حول العیش من ص هللا رسول مافعلھ إن

 هللا یرجو كان لمن حسنة أسوة هللا رسول في لكم كان لقد ؛:حسنة وأسوة صالحة قدوة من البد إذ),1( والنشرات الكتب عبر تتم أن للتربیة یمكن
 .12 األحزاب سورة«.اآلخر والیوم

 بھ فعلوا ماذا -القیامة یوم - علمھم عن العلماء سائل تعالى هللا فان  وإال, بھا یتأسوا حتى أمامھم شاخصة المجاھد الشباب یراھا حیة نماذج من البد
 . العظیم هللا صدق)  مسئولون إنھم وقفوھم(

 .هللا رحمھ عزام عبدهللا الشھید القاھا جمعة خطبة من مأخوذ المعنى ھذا (1)
 
 
 

 االفق في یلوح األمل
 د---مجاه و----اب ور--الدكت/ بقلم

 :وبعد, بعده النبي من على والسالم والصالة وحده الحمد�
 التي األمنیة تلك, مسعود شاه أحمد القائد مع حكمتیار المھندس, االسالمي الحزب أمیر بالتقاء; المبارك الجھاد لھذا الخیر بشائر تحمل االنباء الزالت

 رسالة وجھ قد الدنیا عن رحیلھ قبل -هللا رحمھ - الشھید وكان.حیاتھ من لحظة آخر حتى عزام عبدهللا الشیخ االسالمیة األمة شھید الیھا یسعى كان
 فتفشلوا والتنازعوا ؛:القوانین ھذه ومن -ونعمة هللا من فضل وھذا -أعداؤك فرھبك أعددت لقد ؛:منھا  طرفا نذكر الخصوص بھذا مسعود الى

 .» الصابرین مع هللا إن واصبروا ریحكم وتذھب
 مع تنسق أن مااستطعت فحاول, العالمین رب عند من یتنزل أن النصر ننتظر كابل أبواب على ونحن خاصة القانون ھذا الى االنتباه من بد فال

 . وجمعكم شأنكم وتشتت قوتكم وذھاب جھادكم ثمار ضیاع الى یؤدي الذي االختالف من وإیاكم, مشتركة قاعدة على معھم تلتقي وأن, إخوانك
 قضى تعالى هللا أمر ولكن, اللقاء ھذا یتحقق حتى أفغانستان دخال وبالفعل, مسعود أخیھ مع للقاءا ضرورة على یار حكمت عزام الشھید أقنع  وأخیرا

  .المھمة ھذه یعرقل مانع یحول أن آنذاك
 صدقھ ھدفع  حتى  صادقا  مخلصا  جادا إلیھا سعى طالما عظیمة أمنیة لھ هللا حقق فقد,  ھدرا وتذھب الشھید دماء ثمار تضیع أن تعالى هللا ویأبى 

   .(أوالدي ذبح الخترت االفغاني الجھاد أمراء یتحد أن أجل من  جمیعا أوالدي ذبح بین رت خي لو:(یصرح أن الى
, آباد اسالم أرض على مسعود أخیھ مع حكمتیار التقى فقد, وكرمھ هللا بفضل تحققت قد سابق عدد في عنھا ألمحنا قد كنا التي الخیر بشائر فان والیوم
   :الشاعر قال وكما

  التالقیا أن الظن كل یظنان  بعدما الشتیتین هللا یجمع وقد 
 فقد - آباد إسالم لقاء في - االسالمیة الجمعیة أمیر رباني الدین برھان الشیخ وبحضور, مسعود باخیھ لقاءه حول حكمتیار المھندس مع مقابلة وفي

  :رئیسیة قضایا ثالثة على اتفق بانھ حكمتیار صرح
 . ع--الجمي اق---باتف ى-----تحظ یدة---جد ة---مؤقت ة---حكوم كیل------تش: األولى القضیة
 .ة---والجمعي ي-------االسالم الحزب بین الداخلیة المشاكل جمیع حل: الثانیة القضیة
 . نجیب ة-----حكوم قاط------الس ة---مشترك ة---عسكري ة----خط ع-----وض: الثالثة القضیة

  خصوصا - الجھاد على  ایجابیا ذلك وانعكاس, بحكمتیار مسعود التقاء أبعاد یدرك أفغانستان أرض على الجھاد عایش من كل أن فیھ الشك ومما
 . المجاھدون یحاصرھا التي الرئیسیة والمدن كابل حول -العسكریة الجبھات صعید على

 األجھزة صعقت ولھذا - مسعود أخیھ بید یده حكمتیار یضع أن األیام من یوم في یتوقعوا لم وبریطانیا وروسیا أمریكا  خصوصا الكفر عالم إن
;  الجھاد أمر تترك ولن, المبارك اللقاء ھذا نتائج من االستفادة المجاھدین منع ألجل العمل یائسة ستحاول اذن فھي, اللقاء بھذا الكافرة والدول العالمیة
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 وقوف من المقصود الیتحقق حتى,وتھیجھا النفوس وإثارة االسافین ضرب - الدول هھذ - وستحاول, الروس على نصره ثمار ویجني أكلھ یؤتي
 .واألخیرة القاضیة الضربة وضربھ ,كابل باب على عدوھم أمام  واحدا  صفا المجاھدین

 من أكثر باكستان داخل مسموعة حكمتیار كلمة أن منھا, كثیرة أوتار على اآلن تضرب وھي, واحدة لحظة تفتر التكاد) سي, بي, بي( اذاعة ان
 عن المندوب ھذا یقول; الھند في سفارتھ في نجیب مندوب مع) سي, بي, بي( مقابلة وفي. البعض بعضھم على األمراء نفوس اثارة وتحاول, مسعود

 من سیضعف فھذا كابل لىع للھجوم حكمتیار مع لالتفاق اباد اسالم الى مسعود ذھب فاذا األفغاني الشعب لدى مقبول وجھ إنھ:( مسعود شاه أحمد
 .( ومقبول جید أمر فھذا كابل على الھجوم بعدم القناعھ ذھب وإذا, األفغان لدى مسعود شعبیة

 بوجھ العسكري الصعید على  ایجابیا وانعكاسھا, الجھاد أمراء بین الوحدة ھذه إتمام معنى یدركون النھم, األخوة بین لالیقاع یائسة محاوالت إنھا
 . العظیم الجھاد ھذا على الحاقدون الصلیبیون بناه بناء كل انھیار الى یؤديس ھذا الن خاص

 قیام أبعاد  أیضا ویدركون, االسالمي العالم على وآثاره, كابل في العمیل النظام على المجاھدین انتصار معنى غیرھم من أكثر یدركون هللا أعداء إن
 المسلمین صدور على جثمت التي, الروسیة األمبراطوریة نعش في األخیر المسمار -وبالضرورة  حتما - یعني ھذا إن, أفغانستان في اسالمیة دولة
 . الزمن من  ردحا االسالمیة الوالیات في
 الذین یود یومئذ ؛: جمیعا األرض وفي أفغانستان في المجاھدین وتطلعات آمال انھا, األرض في والمضطھدین المشردین االیتام یراود األمل ھذا إن
 24/ النساء« األرض بھم تسوى لو الرسول وعصوا فرواك

 وان, علیھ یحسد ال وضع في وھو شرنقتھ الى)  نجیب(  لیعود  تدریجیا یتقلص بدأ كابل في -اآلن - العمیلة الدولة وضع أن یجد لألحداث والمراقب
 .یصنع ماذا الیدري  حائرا, أصابعھ  مادا ریقكالغ یتوسل فھو, أعقابھا على وردت روسیا ھزمت یوم بوضعھ مایكون اشبھ اآلن وضعھ
, المسلم األفغاني الشعب بحق ارتكبت التي الجرائم جمیع عن المسؤول ھو النھ, تنتظره المقصلة أن یعلم وھو?  للمجاھدین نجیب یستسلم ھل: واآلن

 .»حیاة على الناس أحرص ولتجدنھم ؛: كثیرا الحیاة على یحرص النھ, بھذا یجازف أن الیمكن فھو
  إال یتصرف أن والیستطیع, مأمور عبد النھ ھذا یفعل لن إنھ?  أمریكا مدللتھ أو روسیا ربیبتھ الى  ھاربا الخاصة بطائرتھ فیطیر بنفسھ ینجو ھل

 عدوھم على سودكاال وینقضوا قبضتھم ویحكموا واستعدادھم أھبتھم المجاھدون یأخذ أن وھو, األخیر الخیار  إال یبق لم اذن, أسیاده أوامر وفق
 یشاء من ینصر هللا بنصر المؤمنون یفرح ویومئذ ؛:هللا باذن األكبر الفتح لیتم كابل  وخصوصا المحاصرة الكبرى المدن داخل, جحوره في المجرم

 .» الرحیم العزیز وھو
 . الیك واتوب استغفرك انت  إال الھ ال ان اشھد وبحمدك اللھم وسبحانك

 اد-ه-ج-ال ع-واق ن-م
  االسالم االسنام ذروة الى ةرحل
  أبومجاھد /الدكتور بقلم)       التاسعة الحلقة) 
 قاصمة ضربة أیضا وانما - االسالمیة األمة غزو حاولت التي - فقط الحمراء للشیوعیة لیس قویة لطمة كانت أفغانستان داخل الروس ھزیمة إن

 في واحتاللھا أفغانستان أرض على تسیطر أن;  وطائراتھا وعتادھا سالحھا بكل روسیا تعجز أن فبعد.  الماكرة والیھودیة الحاقدة الصلیبیة لظھر
 والطبیة التعلیمیة مؤسساتھا عبر جدید بثوب أفغانستان تدخل أن أمریكا تتزعمھا الصلیبیة الدول خططت ,مشكوفة مواجھة في, العسكري المیدان

 األفغاني الشعب صفوف داخل المسمومة أفكارھا تبث علمانیة تعلیمیة مؤسسة فتح أو, بالسم سةمغمو الدواء رشفة بتقدیم, االنساني العمل ستار تحت
 . المسلم
 وبث القلوب الحتالل الحاقدة الصلیبیة المؤسسات وتكاثر زحف محاولة أفغانستان وودیان جبال احتالل في -الروس قبل من- الفشل ھذا تبع ولھذا

 حتى, األرض في هللا دین لنصرة والعمل واالستشھاد الجھاد حب وھو االسمى ھدفھم عن أنظارھم لصرف اولةمح في األفغان صفوف بین العلمانیة
 السامقة القمم إلى -الجھاد بھذا- العالمین رب رفعھم أن بعد, والھوان بالذل مغموسة كانت ولو العیش بلقمة إال والیفكرون الدنیا الحیاة إلى ینصرفوا

.  
 ھذه أن أدركت, الشمالیة الوالیات بعض في جولتي خالل من ولكن, رھیب بشكل أفغانستان في منتشرة النصرانیة المؤسسات أن كثیرا نسمع كنا

  . سسھ أ وتحطیم الجھاد أركان تقویض بقصد, للتشویش محاوالت ھي إنما الشائعات
 بعض في تجوالنا أثناء ھذا من شیئا نر لم ولكننا الفرنسیة لصلیبیةا المؤسسات مع تتعاملون أنكم عنكم ویذاع نسمع كنا: مسعود شاه أحمد للقائد قلت

 . !! واحدة صلیبیة مؤسسة نر لم, الشمالیة الوالیات
 حذاء ألف بعشرین األفغانیات النساء تزوید علینا عرضت أن) سویدیة مؤسسة( النصرانیة المؤسسات ببعض األمر وصل لقد: ذلك مجیباعلى فقال
 أن یزعمون إنھم: قائال ھذا على وعقب.  األفغانیة المرأة یفسدوا حتى الباب ھذا من ینفذوا أن بغیة, ترید كما توزعھا أن ریطةش, طالقان منطقة في

 رائحة منھا ویخرج, الصیف فصل في أرجلھن تأكل التي الجلدیة األحذیة تلبس األفغانیة المرأة یشاھدون أنھم;  األنساني العمل ھذا إلى دفعھم الذي
 . ھةكری
 تقالیدھا عن واخراجھا المسلمة األفغانیة المرأة الفساد الباب ھذا من ینفذوا أن یریدون النھم قطعیا رفضا ذلك فرفضنا: هللا حفظھ مسعود قال

 المرأة اسبتن التي االحذیة نشتري ونحن) االحذیة ثمن( الفلوس ھذه فاعطونا األمر ھذا في جادین كنتم إن: لھم فقلت مسعود یقول.  االسالمیة
 . ھذا طلبھم رفضنا وبالتالي ذلك فرفضوا, األفغانیة

 یفعل ماذا ولكن, األفغاني الجھاد ساحة عن االسالمیة األمة غیاب في أفغانستان مناطق بعض إلى الصلیبیة المؤسسات بعض تسلل الننكر نحن نعم
 . ? المجاھدون

 على وتعمل العلمانیة أفكارھا وتبث, ترتع المؤسسات ھذه مثل المجاھدون یترك أن یمكن ھل, یتقدم من األطراف المترامیة األمة ھذه من وجدوا لو
 . ? واالخالق القیم تدمیر
: القادة جواب فیكون أفغانستان من أجزاء في الطبیة ومستشفیاتھم النصارى تواجد على محتجین الجھاد قادة إلى العرب المجاھدین بعض یأتي

 . ?? المسلمین أطباء من البدیل أین, البدیل إعطونا
 المؤسسات فستتقدم, الخلیج أحداث إثر الجھاد ساحة في العاملة االسالمیة المؤسسات معظم إھتزت أن بعد, الفراغ لملء المسلمون یتقدم لم إن: واآلن

  . أفغانستان إلى العلمانیة ومزابل عفنھا لتنقل الكافرة الصلیبیة
 . األفغاني الجھاد شأن في التفریط عن القیامة یوم االسالمیة االمة سائل تعالى وهللا
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  الجھاد واقع من
  االسالم سنام ذروة إلى رحلة

 (العاشرة الحلقة)
  المالئكة مجموعة

  الدكتورابومجاھد/ بقلم
, شبابھ منذ المسلمین االخوان فوفص في وانتظم, الشھیرة تخارستان مدرسة في, الدینیة علومھ عادلي عبدالفتاح مولوي الشاب تلقى كندز مدینة في

 . وسجنوه للشیوعیین وتصدى
 أربعة حولھ یجمع أن واستطاع, هللا سبیل في الجھاد على المھاجر البخاري الشباب یحث ھناك وبدأ, العربیة الجزیرة إلى السجن من ھرب وأخیرا

 . النظیر منقطعة ببسالة الماالس أعداء یقاتلون بدأوا حیث, القتال مواقع إلى بھم ینتقل وأن شابا عشر
 . المالئكة مجموعة علیھم یطلقون الناس جعل مما, عدیدة مواقع في, عنده من بنصر وأیدیھم علیھم هللا فتح لقد

 على فیھا المجاھد یربى حیث, المجاھدین أبناءھا نفوس صقل في التربوي منھاجھا لھا الفئة ھذه أن إال التسمیة ھذه مشروعیة عن النظر وبغض
 أطراف في العدو مواقع من قربھم من بالرغم, والتفسیر الحدیث وتعلیم, الكریم القرآن لتالوة یومي برنامج ولدیھم, العمل في واالخالص الصدق

  . تیبھ تحل جھة من, كندز مدینة
 الجزیرة في یعملون ممن, مجاھدینال أھالي من فتأتي الجبھة مصاریف أما, االسالمي الحزب طریق عن والسالح العتاد تتلقى المجموعة وھذه

 . الطرق وإصالح االشجار وزرع والمدارس المساجد تعمیر في, واالھالي الناس بمساعدة الفئة ھذه وتقوم, العربیة
 عبدالفتاح مولوي یكون أن تعالى هللا حكمة وشاءت, سنوات ثالث قبل مرة ألول كندز فتحوا الذین المجاھدین مقدمة في كانت المجموعة ھذه أن كما

  . لھ  فھنیئا, جواره إلى شھیدا هللا فاختاره االمامیة المواقع في, مجموعتھ رأس على
 للعدو تصدت أنھا;  بھا قامت التي الجریئة العملیات ومن, تقریبا مجاھدا مئتي إلى تصل الیوم ولكنھا, قلیلة قلة البدایة في الفئة ھذه كانت لقد

 فأذاقوه بالمرصاد لھ كانوا جندهللا ولكن,تیبھ تحل منطقة لیأخذ ضراوة بكل بھا وھجم م9891 شتاء في, شریف رمزا من قواتھ جمع الذي, الشیوعي
 وعددا واحدا شھیدا ذلك مقابل وقدموا, نفاثة طائرات خمس واسقطوا, تقریبا مثلھم وجرحوا, ملحدا وثالثین مائة عن مایزید وقتلوا, الھزیمة مرارة

 . الجرحى من
 ستنجر صاروخ قذف بعد تبقى لما أنبوبا أخذوا حیث, رائعة حربیة خدعة في م32/5/0991 بتاریخ قریب عھد منذ بھا قاموا آخرى یةعمل وھناك

 تاجر إلى واوعزوا, صندوقھ في وضعوه ثم, جھات عدة من صواعق بثالثة وجھزوه) المتفجرات من كغم8( داخلھ وضعوا ثم, ودھنوه ونظفوه
 . علیھا الصاروخ بیع لعرض لةبالدو یتصل أن;  سالح
 كابل في الشیوعیین بقادة إتصلوا وبعدھا, الدولة ید من أسیر واطالق, االفغانیة الروبیات من مالیین عشرة مقابل, الصاروخ بشراء الملحدون وفرح

 واذا, الصاروخ وفتحوا, ملحدا عشر مانیةث عددھم وكان, البرشمیین أحد بیت في واجتمعوا, الصاروخ لیفحصوا العالیة الرتب ذوي من إثنان فجاء; 
 رب � والحمد, فیھ كان من وقتل وتھدم طابقین ذو بیت وسقط, كندز مدینة فوق أسود دخان وشوھد, الناس آذان صم ھائال دویا ویحدث ینفجر بھ

 العالمین
  الجھاد عمالق إستشھاد على عام بعد
  فایزعزام الدكتور بقلم
 أم كانت علنیة, وشیوعیة وصلیبیة یھودیة من, القوى جمیع لھا التخطیط على أجمع قد یكون أن یكاد, إجرامیة بمؤامرة عزام عبدهللا الشھید إغتیل لقد

 عمالق باغتیال الحاقدة المؤامرة وتمت, لتنفیذه االشقیاء الجبناء عمالئھم إلى اللئیم المخطط بھذا ألقوا ثم, ستار وراء من تعمل التي خصوصا, خفیة
 اللقاء -العرب المجاھدین تجمع مكان - اللیل سبع لمسجد طریقھ في وھو الجمعة یوم, شوارعھا أكبر في بیشاور في م42/11/9891 بتاریخ ادالجھ

 . الجمعة خطبة
 الجھاد أسس خلةبخل;  حصل قد إغتیالھ وراء من یبغونھ كانوا ما لعل االجرام نفذوا الذین والعبید, خططوا الذین الحاقدون المجرمون إنتظر لكن
 الدولة إقامة في الثابت موقفھم على وا أصر ھم إن;  قلوبھم في الرعب وزرع, الجھاد أمراء بین والخالف الشقاق بذور وبذر, أفغانستان أرض على

 . االسالمیة
 للمجاھدین جلیلة خدمات قدم ذيوال, م4891 عام عزام الشھید أسسھ الذي,المجاھدین خدمات مكتب أركان تقویض إغتیالھ وراء من إنتظروا كما

 أرض وفي أفغانستان داخل التعلیمیة المؤسسات وإنشاء, العسكریة الجبھات داخل إلى الترحیل قوافل ودعم, وعینیة مالیة من الجھاد سنوات طیلة
 روح بعث مما, مكان كل في االسالمیة األمة إلى العسكریة وإنتصاراتھم المجاھدین أخبار نقل في كبیر أثر االعالمیة لوسائلھ كان كما, المھجر
 . لواجبھا وحركھا نفوسھا في الجھاد

 :األول األمر أما
 التي باالتفاقیة وواجھوھم العالمیة القوى وتحدوا, عودا أصلب عزام الشیخ إستشھاد بعد الجھاد أمراء خرج بل;  تحقیقھ في االمة أعداء یفلح فلم 

 وجمع كلمتھم توحید من, إستشھاده لیلة عزام الشیخ لھا یسعى كان التي الصلح وثیقة سیترجمون ھموأن, والجمعیة االسالمي الحزب بین تمت
  . بینھم فیما الخالفات وإزالة صفوفھم
 قبل یدالشھ بذلھا التي للجھود طبیعیة ثمرة كان إنما أباد إسالم في مسعود شاه أحمد والقائد حكمتیار المھندس بین تم الذي اللقاء أن عاقل والیشك

 . إستشھاده
 . عزام الشھید األولى لبنتھا وضع الوحدة في أساسیة دعامة كان إنما -حكمتیار وبین بینھ- آباد إسالم لقاء في تم ما إن: قائال مسعود بھذا صرح وقد
  :الثاني األمر أما
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 وھو, لھ أساسیة دعامة بتقویض;  األفغاني للجھاد لفقريا العمود لكسر كان إنما, عزام الشھید تغییب من الحاقدون المجرمون إلیھ یھدف كان الذي
 - االسالمي العالم من یصل أن الماء ومنع, الجھاد یغذي الذي الشریان وقطع, أفغانستان في المجاھدین خدمة على یسھر الذي الخدمات مكتب إنھیار
 وأغصانھا سیقانھا إلى یمتد الجفاف یبدأ ثم, فشیئا شیئا جفت أشجارھا عروق تبدأ حتى, الخضراء الدوحة ھذه لیسقي - الخدمات بمكتب مرورا

 . الجھاد ھذا مع تعاطف الذي االسالمي العالم إثارة إلى یؤدي مما مواجھة والفؤوس بالمناشیر علیھا الھجوم دون, تلقائىا وتسقط تذبل ثم, وأوراقھا
  . االسالمي العالم وبین بینھ الوصل حلقة بقطع, المسلمین من غفلة وفي خفیة بطریقة ولكن الجھاد ضرب على العمل من بد ال إذا
 ھذا من المتفرج موقف المسلمین أبناء سیقف ذلك وعند, االفغان بین محصورا أقلیمیا جھادا یكون وأن, عھده بدایة إلى الجھاد یعود أن لدیھم مانع ال

 عرینھا إلى وإعادتھا الحدیدیة بالسالسل األسود توثیق بعدھا والغرب الشرق یستطیع, الجھاد
 كلمة على والتقوا توحدوا بل, الجھاد أمراء یتفرق لم, أوتمنوه أرادوه مما شیئا هللا العداء یتم لم الجھاد عمالق إستشھاد على عام مضى بعد لكن 

 من  بارزا  وعلما رموزه من رمزا بفقدان الجھاد واھتز, عزام الشھید برحیل ت قل وإن الجھاد روافد تجفف ولم, الخدمات مكتب یسقط ولم, سواء
 . أعالمھ

 من وكل.  العالمي االسالمي العمل مستوى على وانما فحسب أفغانستان في الجھاد ساحة على لیس ھائال فراغا ترك قد الشھید بان جمیعا نجزم نحن
 بنفسھ ویجاھد, الجھاد عن ویخطب ویحاضر ویكتب یؤلف كان, بحق برجل أمة كان أنھ تماما یشعر الشھید بھ یقوم كان مما بسیط بجھد اآلن یقوم

 باسبوع إستشھاده قبل زوجتھ لھ قالت حتى وأوالده زوجتھ الجھاد أنساه لقد بل, أبدا الراحة الیعرف, الجھاد بھذا ف یعر آلخر مكان من ویتنقل
 لزوجتھ ملكا لیس أصبح النھ?  لماذا...  الأستطیع: لھا الفق, معنا فیھا تجلس االسبوع في واحدة ساعة تعطینا أن منك نرید نحن, أبامحمد یا, یاشیخ

  . العظیم الجھاد ولھذا االسالمیة لالمة ملكا أصبح بل, وعشیرتھ واوالده
 وھذه, للشھادة متعطش ظامئ كل إلیھ یرد عذبا ومنھال, عملیة جھادیة مدرسة أصبح حیث, ماأرادوه لھم یحقق لم عزام الشھید تغییب مادام: واآلن

 إسمھ أن إال - الشھید دفن وان - یرون وھم, األمر ھذا في النظر إعادة من بد ال  إذا;  بافكاره وآمنوا الشھید طریق نھجوا ممن أتباعھا لھا لمدرسةا
 يف رابیة كل فوق یسمع الیزال وإسمھ, تجف أن كادت التي االمة عروق في الغالي دمھ وسرى, المؤمنین قلوب في وتمكن بیت كل دخل قد

 .( أحمدیاسین مع عزام عبدهللا, فلسطین نادت والقسام البنا: (ویھتفون یرددون ھناك والمجاھدون, فلسطین
 وماعرفوا, للجھاد وتفانیھ واخالصھ صدقھ من عرفوا مما, الدمع یذرفون وتراھم إال عزام الشھید یذكرإسم الیكاد أفغانستان أرض على والمجاھدون

 والقریة مدینة بقي ما كذلك وودیانھا وسھولھا أفغانستان شمال في بنجشیر وجبال وخوست آباد وجالل جاجي في.  ھوجوالت وصوالتھ بطوالتھ من
  . الشھید ذكر ودخلھا إال واالسالمي العربي العالم في
 تفریق من البد وھو, عزام الشھید إغتیال بعد ثانیة ولمرحلة آخر ألمر ویخططون, أوراقھم ترتیب ویعیدون ملفاتھم یراجعون الجھاد أعداء بدأ إذا

 . العظیم الجھاد ھذا تحطیم وھو مآربھم إلي للنفاذ أخرى كخطوة واتباعھ تالمیذه جمع
 كة مشر فخاخ لھم ینصب أن ویمكن, منھا الخروج یستطیع وال تلقائیا فیغرق البعض بھا یسقط أن یمكن التي البحر ھذا وسط في الحوامات من والبد
 . واالستشھاد للجھاد أجلھ من جاء الذي المقصد فینسى األرض في العلو شھوة أو الدوالرات وبریق لاألموا طریق عن
 الحیاة من بعرض وضمائرھم دینھم باعوا الذین الخونة للعمالء سھلة فریسة الیكونوا حتى ومنزلقاتھم االعداء لخطط الشھید تالمیذ ینتبھ أن البد إذا

  . الدنیا
 . ( لدینھ والشرف المال على المرء حرص من بافسدلھا غنم في أرسال جائعان ماذئبان( أعیننا نصب ص هللا رسول حدیث ولنضع

 یریدون الذي لھم كان تحققت فاذا?  یرجون التي النتائج تحققت ھل, ینتظرون ثم األولى ضربتھم یضربون االعداء أن على لنا شاھد خیر التاریخ إن
 ضرب على - والنصارى الیھود - االسالم أعداء تآمر عندما: الحدیث التاریخ من واحدا مثاال لذلك وأضرب.  الثانیة الخطوة من بد فال وإال, ویبغون
 ثم...  األبد وإلى االسالم على قضوا قد بانھم فرحا أیدیھم یفركون عادوا الساق من االسالم شجرة وقطعوا, عبدالحمید السلطان واقصاء الخالفة
 الرباني الرجل االمة لھذه هللا ھيء أن بعد, االسالمیة بالصحوة تمثلت خضراء فروعا أخرجت قد قطعوھا التي الشجرة بھذه إذاو, وانتظروا تریثوا
 وعادوا, الكافرین على وخیم الیأس فعاد, آخرى مرة األرض إلى الخالفة ھذه تعود أن یمكن وأنھ, ودینھا بربھا الثقة االمة لھذه أعاد الذي البنا حسن

 من الجتثاثھا یحاولون فراحوا, األرض اعماق في ضاربة جذورھا الدین ھذا شجرة فوجدوا, أرادوھا التي النتائج تحقیق عدم في السبب عن ثونیبح
  . مكان كل في االسالمیة الحركات بضرب أعماقھا

 لالخوان العام المرشد - هللا رحمھ - البنا حسن وقتل, ظنھم في القضیة وتنتھي المحرك الرأس قطع من البد: قالوا ویعم ینتشر الدعوة نور رأوا لما
  . والیھود فاروق الملك بین ھدنة توقیع ذلك واعقب م9491 لیال شباط شھر في القاھرة شوارع اكبر في المسلمین

 على وسار قطب سید وجاء, الجاھلیة ظالم في سرى قد الدعوة نور رأو فلما, راودھم الذي الحلم ویتحقق القضیة تنتھي البنا بمقتل أنھ یظنون كانوا
 إسرائىل لتتقدم, اخوانھ من ومجموعة سید واعدم وتالمیذه البنا أتباع مالحقة من بد ال  إذا, تتحقق لم النتائج أن فوجدوا هللا أعداء نظر البنا نھج

  . هللا جند غیبة في الغربیة والضفة والجوالن وسیناء غزة وتحتل م7691
 لتطویق یائسة محاولة في العربیة والجزیرة الخلیج دول في وتمرح تسرح الزاحفة االمریكیة الجیوش تقدمت عزام عبدهللا الشھید إغتیال بعد: واآلن
 بعد ولو ربھا باذن أكلھا فستؤتي ویتعھدھا یرعاھا من القلوب ھذه لقیت وإذا, مكان كل في المسلم الشباب قلوب في الشھید بذرھا التي الجھاد بذور
  . حین

 نور یطمس أن یرید إنسان كمثل ومثلھم, اآلخرین قلوب إلى یصل أن النور ھذا یمنعوا أن هللا أعداء والیستطیع, القلوب في سرى قد الجھاد نور إن
 . ( الماكرین خیر وهللا هللا ویمكر ویمكرون( الزیف وبان السحر بطل فقد ھیھات فھیھات, بغربال األرض عن أشعتھا ویحجب الشمس
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