
 

)15( منبر التوحيد والجهاد

الدفاع عن أراضي المسلمين أهم فروض 
ا األ

فإن اإلثم باق في رقاب المسلمين جميعا ما دامت أي بقعة كانت ) 1
  إسالمية في يد الكفار.

حسب القدرة واإلمكانية والطاقة، فإثم العلماء يزداد اإلثم طرديا ) 2
  والقادة والدعاة البارزين في مجتمعاتهم أشد من إثم الدهماء والعامة.

كأفغانستان -إن إثم تقاعس جيلنا عن النفير في القضايا المعاصرة ) 3
أشد من إثم سقوط  -ا وفلسطين والفلبين وكشمير ولبنان وتشاد وأريتيري

  .السابقة والتي عاصرتها أجيال مضت األراضي اإلسالمية

  

وكنا نقول: يجب أن نركز جهودنا على أفغانستان وفلسطين اآلن، 
ألنها قضايا مركزية والعدو المحتل ماكر يحمل برنامجا توسعيا في المنطقة 
كلها، وألن في حلها حال لكثيرا من القضايا في المنطقة اإلسالمية كلها، 

  ا.وحمايتها حماية للمنطقة كله

 البدء بأفغانستان:

من استطاع من العرب أن يجاهد في فلسطين فعليه أن يبدأ بها، ومن 
لم يستطع فعليه أن يذهب إلى أفغانستان، وأما بقية المسلمين فإني أرى أن 
يبدأوا جهادهم في أفغانستان، إننا نرى البدأ بأفغانستان قبل فلسطين ال ألن 

وقلب  ن هي قضية اإلسالم األولىبل فلسطيأفغانستان أهم من فلسطين، 
العالم اإلسالمي وهي األرض المباركة، ولكن هناك أسباب تجعل البدء 

  منها: ،بأفغانستان قبل فلسطين أولى

إن المعركة في أفغانستان ال زالت قائمة وعلى أشدها وتشهد ذرى ) 1
الهندوكوش في أفغانستان معارك لم يشهد التاريخ اإلسالمي عبر القرون 

  يرة لها نظيرا.كث

إن الراية في أفغانستان إسالمية واضحة ال إله إال هللا محمد رسول ) 2
ولقد نص دستور اإلتحاد  )،هللا، والغاية واضحة (لتكون كلمة هللا هي العليا
(أن الهدف من هذا اإلتحاد  :اإلسالمي لمجاهدي أفغانستان في المادة الثانية

وفي المادة الثالثة: (إن هدفنا منبثق  ).نهو إقامة دولة إسالمية في أفغانستا
  فالحاكمية المطلقة لرب العالمين.) من قوله تعالى (إن الحكم إال 

لقد سبق اإلسالميون غيرهم إلى قيادة المعركة في أفغانستان، ) 3
فالذين يقودون الجهاد في أفغانستان هم أبناء الحركة اإلسالمية والعلماء 

مر مختلف في فسلطين، فلقد سبق إلى القيادة أناس وحفظة القرآن، بينما األ
خلطاء، منهم المسلم الصادق ومنهم الشيوعي ومنهم المسلم العادي، ورفعوا 

  راية الدولة العلمانية.


