
كذلك عليكم أن تحافظوا على صيام اإلثنين والخميس خاصة العزاب أكثروا من 
الصيام في هذه البالد، وقيام الليل والذكر وإذا استطعت قبل صالة الصبح.. نصف 

ل أن ينصر إخوانك المسلمين ويفتح عليهم ثم تبيت ساعة تتضرع وتدعو هللا عز وج
النية على الجهاد بحيث تدعوا هللا عز وجل أن ييسر لك سرعة الوصول إلى أرض 
الجهاد واإلستعداد واإلعداد وقللوا من الكالم عن أنفسكم واإلفتخار بأنفسكم وما إلى 

ل وكالم كثير، يعني ذلك، ألن العمل قليل ما يتحمل الفخر ال يتحمل الكالم، عمل قلي
العمل القليل الذي عملته يذهب فأبقه ذخرا  وأبقه أجرا  عند ربك، حافظوا على مثل 
هذه المؤتمرات هذه اإلجتماعات ألنها تقويكم تعطيكم دفع إلى األمام، بالنسبة للجهاد 
األفغاني الجهاد في فلسطين اآلن خاصة اإلخوة في داخل فلسطين بحاجة إلى أموال 

ولذا لم يصلهم شيء اآلن هذا الذي يدفع اآلن إلى أفغانستان معظمه يصلى  مساكين
إلى المجاهدين لكن الذين يجمع إلى فلسطين معظمه يعطى إلى المنظمة والمنظمة ال 
تعطي األفراد والمجاهدين الحقيقيين شيئا  فال تنسوا تدفعوا لرابطة الشباب 

ذا إن شاء هللا طريق مضمون هم الفلسطيني، اتحاد طلبة فلسطين اعطوهم يعني ه
لهم اتصاالت في العمل اإلسالمي في العالم العربي ولذلك يرسلون األموال إلى 
داخل فلسطين يعني أنا أعرف مبالغ دخلت عن هذه الطرق المبلغ الذي جمع في 
المؤتمر، مؤتمر رابطة الشباب المسلم العربي في ديسمبر، الحمد  إن شاء هللا 

ا أنه وصل إلى أيدي أمينة إن شاء هللا فال تنسوا فلسطين وال تنسوا يعني اطمئنو
كذلك أفغانستان والعدد قبل الماضي من الجهاد قلنا عن رقم حسابنا في نيويورك فإذا 
أرسلت شك شخصي بعشر دوالرات أو عشرين دوالر، أو ما إلى ذلك األولى أن 

طالنطق أبنيون بروكلن أ  255تحولها هنا والعنوان موجود تبحثون عنه هو: 
 وفقكم هللا وحفظكم. 11227نيويورك  

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 

 
 

 مقابلة صحفية أجراها
 م].3/3/1989) [أجريت هذه المقابلة بتاريخ1صحفي تركي (

 
الشيخ: نحن نقول إن اإلتحاد السوفياتي عبارة عن علقة صغيرة تضخمت 

ي تحيط بها، ومعظم الشعوب التي امتصت وهضمت بامتصاص دماء الشعوب الت
مليون  14من قبل هذه العلقة من الشعوب اإلسالمية، واإلتحاد السوفياتي مساحته 

كيلو متر مربع، أربع مائة ألف كيلومتر مربع هي مساحة روسيا، وجزء من روسيا 
رنين كان تحت يد المسلمين، تحت يد الحاخانات اإلسالمية، وموسكو نفسها بقيت ق

من الزمان تدفع الجزية للمسلمين، ثم أخذت تتوسع إبتداء من أيام إيفان الرهيب سنة 



م وبدأت تبتلع المناطق التي حولها فابتلعت بعض المناطق النصرانية وهي 1552
 صغيرة (أكرانيا ولتوانيا واستونيا والتفيا) هذه المناطق األربع.

أورال، استراخان، سيبيريا، القرم، أما المناطق اإلسالمية التي احتلتها فهي (
سنوات  4القوقاز، تركستان الغربية) وهذه لم تستسلم بسهولة، لقد قاومت األورال 

 م.1556إلى  -فترة إيفان الرهيب -م 1552
 م.1627 -م 1581عاما  قاتلت من  56م، سيبيريا 1556م 1554استروخان سنتان 

 م.1783 -م 1677سنوات قاتلت روسيا  106القرم: 
 م.1863 -م 1594عاما  قاتلت من  69القوقاز: 

 م1892 -  1735عاما  من  157تركستان الغربية قاتلت 
 % من أراضي اإلتحاد السوفياتي.08إذن األراضي اإلسالمية تكون أكثر من 

سيبيريا لم يكن اسمها سيبيريا، كان اسمها (صابري) فغيرتها إلى سيبيريا، كان فيها 
  ألف عالم. 25دمت جميعا ، قتلت روسيا فيها ثمانية آالف مسجد ه

مثال  القوقاز التي هي قفقاسيا جهاد الشيخ شامل وشيخه من قبل، يقول أحد قادتهم 
اسمه قاديف: (إن الحرب مع أهل جبال القوقاز قد أفقدتنا جيشا  يكفي عددا  

الجيش الكتساح المنطقة الواقعة بين مصر واليابان، ولذلك كانوا يخشون أن يحطم 
الروسي هنا في داخل أفغانستان . وقد فقدت من اآلليات والمعدات والجنود ما 
يكفيهم الحتالل جزيرة العرب، من نهر جيحون إلى المحيط الهندي بما فيها العراق 

إن اإلتحاد السوفياتي عندما دخل  -والكويت والسعودية، كل هذه يكتسحونها 
ا منتهية، وكانت خطته التي اكتشفها أفغانستان دخل باعتبار أنها جسر وأنه

م إلنهاء باكستان والوصول إلى 1981م إلنهاء أفغانستان 1980المجاهدون فيما بعد 
م يجب أن نغرس الرايات الحمراء على المحيط الهندي في 1982بحر العرب، 

المياه الدافئة . لكنهم فوجئوا بأبطال اإلسالم، بشعب ما رأوا له نظيرا  من قبل، 
حكومته تقف ضده، خائنة، منافقة، عميلة، استدعت اإلتحاد السوفياتي لينتهكوا شعب 

أعراض المسلمات من نفس جلدتهم وبني جنسهم، فوقفوا ينافحون ويكافحون عن 
دينهم وعن أعراضهم، فوقف هللا معهم وأمدهم بعون منه، وهللا عز وجل، سبحانه 

ر شعبا  أميا  ليس متعلما ، متخلفا  اختار بحكمته (وربك يخلق ما يشاء ويختار) اختا
تكنولوجيا ، ليس عنده صناعات، متخلف في صناعة األسلحة والذخيرة، فقير ال 
يملك شيئا  من الدنيا، شعب يعيش على حياة زراعية بدائية، ودخل اإلتحاد 
السوفياتي بأساطيله البرية والجوية واستعان بدول حلف وارسو، وبالدول الصغيرة 

إلى  800في فلك حلف وارسو واإلتحاد السوفياتي، اليمن الجنوبي أرسل  التي تدور
كابل ليقاتلوا مع الشيوعيين، الكوبيون كانوا يشتركون في عمليات الكوماندوز في 
قيادة الطائرات أحيانا ، بعض اليساريين الفلسطينيين وجدنا صحفهم صحيفة الثورة 

مها المجاهدون في مركز الشيوعيين الفلسطينية هنا على بوابة طورخم عندما اقتح
  وباللغة العربية.

 
  س: الجهاد الفلسطيني بدأ منذ أربعين سنة والجهاد األفغاني بدأ منذ عشر

سنوات، فكيف انتصر المجاهدون األفغان والفلسطينيون لم ينتصروا، هذا 



جزء من السؤال، والجزء الثاني هو، بعد أن ينتصر المجاهدون في 
 م الحكومة اإلسالمية ما هي نظرتكم تجاه فلسطين؟أفغانستان وتقو

  
ج: أوال  فلسطين تآمرت عليها الدول العربية كلها وسلمتها لليهود! مساحة فلسطين 

ألف كيلومتر مربع، عندما دخلت الجيوش العربية السبعة كان اليهود بأيديهم  26
ألف  71كيلو متر مربع، فترة دخول الدول العربية عدة أشهر سلموهم  3000

ألف كيلومتر مربع وزيادة، وبقي بيد  20كيلومتر مربع فأصبح اليهود يملكون 
آالف كيلومتر مربع ولذلك عندما تغلب الشعب الفلسطيني على اليهود،  5العرب 

وفي كل مرة يتغلب الشعب الفلسطيني على اليهود كانت الدول الغربية تضغط على 
لهدنة لليهود ريثما يرسل الغرب أمريكا الدول العربية حتى تفرض الصلح، تأخذ ا

 وروسيا يرسلون لهم السالح والرجال ثم يبدأون المعركة.
م مع المنظمات 1897القصة كالتالي: اليهود، هرتزل قرر في مؤتمر بال 

الصهيونية التي حضرت قرروا إقامة دولة يهودية في فلسطين في أرض الميعاد، 
عبد الحميد من ق ب ل تركيا، فعرضوا  كانت فلسطين تحكم من ق ب ل السلطان

على السلطان عبد الحميد، هرتزل قابله مرتين مرة مع الحاخام ليفي حاخام 
م، قالوا للسلطان الخليفة الصالح الرجل 1902 -م 1901اسطنبول ومرة مع قرصوه 
  المؤمن عبد الحميد، قالوا له:

 .مليون جنيه ذهب إنجليزي لجيبك الخاص 150أوال : نعطيك 
 ثانيا : نبني لك أسطوال  للدولة العثمانية.
 ثالثا : نسد بعض ديون الدولة العثمانية.
 رابعا : ندافع عن سياستك في الغرب.

 خامسا : نبني لك جامعة في القدس.
في جسدي وقطع عضو من أعضائي  -السكين-فرد على هرتزل: إن إعمال المبضع 

لمين، إن أرض فلسطين قد أخذها أحب  إلي  من أن تقتطع فلسطين من أرض المس
 المسلمون بالدم ولن تؤخذ منهم مرة أخرى إال بالدم.

السلطان -ثم قال: لقد شرفني هللا عز وجل بخدمة الملة اإلسالمية مدة ثالثين سنة 
فقال شرفني هللا بخدمة  -م1909 -م 1876عاما  من  33عبد الحميد حكم ثلث قرن 

ن ألطخ تاريخ آبائي وأجدادي بهذا العار، ثم نظر إلى األمة اإلسالمية ثالثين سنة، ول
هرتزل فقال: وف ر نقودك يا هرتزل، إذا ذهب عبد الحميد ستأخذون فلسطين 
مجانا . ذهب هرتزل إلى إيطاليا هو وقرصوه، وبعث ببرقية إلى عبد الحميد (ستدفع 

 ثمن هذه المقابلة من عرشك ونفسك).
نهم في الماسونية فأدخلوا رفعت باشا، وأنور وبدأوا يأخذون ضباط الجيش ويدخلو

باشا، ومدحت باشا، وجمال باشا ومصطفى كمال أتاتورك كلهم أدخلوهم في 
م تحركت 1908المحافل الماسونية خاصة في سالونيك، وبقوا يشتغلون ضده وفي 

السلطات من سالونيك وأحاطت بالعاصمة اسطنبول وطالبوا بإعالن الدستور، 
ر يعني مساواة اليهودي مع النصراني مع المسلم في مجلس وإعالن الدستو

المبعوثات، وأعلن السلطان عبد الحميد الدستور وأجريت اإلنتخابات، ودخل اليهود 



أشهر في السابع والعشرين من نيسان  9والنصارى في داخل المجلس، وبعد 
عبد م تحرك محمود شوكت الضابط العراقي الذي كان قد إئتمنه السلطان 1909

الحميد على قطاع كبير من الجيش تحرك بأمر الماسونية من سالونيك وأحاطوا 
باسطنبول وأجبر السلطان عبد الحميد على التنازل عن الحكم وأخذ إلى سالونيك 

 !!وجعلوا عليه حارسا  يهوديا أخو رمزي بيك
ونيون تركيا الفتاة، ماس -ذهب السلطان عبد الحميد وجاءت جمعية اإلتحاد والترقي 

وليسوا أتراك!! من بولندا والمجر، أنور من بولندا، وطلعت من المجر، وفالن من 
إسبانيا، وتآمروا لذبح تركيا، وفتحوا الهجرة على مصراعيها لليهود ودخلت تركيا 
الحرب العالمية وكان قائد الجيش في فلسطين مصطفى كمال أتاتورك، واتفق 

د اإلنجليزي على أساس أن يسلموا أتاتورك مصطفى كمال أتاتورك مع اللنبي القائ
 تركيا مقابل أن يسمح لللينبي أن يضرب مؤخرة الجيوش التركية األربعة.

وانسحب أتاتورك فجأة من فلسطين، ودخل اللنبي وضرب مؤخرة الجيوش التركية 
األربعة، ووقع في أسر اإلنجليز مائة ألف من األتراك، ودخل في السابع عشر من 

 م اللنبي إلى المسجد األقصى وقال: اآلن انتهت الحروب الصليبية.1917سبتمبر 
هذا الكالم عندكم ممنوع وأنتم تشطبوا ما شئتم وتتركوا ما شئتم، ولكن أريد أن 
أتدرج لك ما هو حال فلسطين؟ ففلسطين مؤامرة عالمية سلمت لليهود، والدول 

م قامت مظاهرات 1936ي العربية تآمرت مع الدول العالمية على شعب فلسطين، فف
مثل انتفاضة فلسطين (حماس) ستة أشهر استمرت ما وقفت إال بعد أن وسطت 
الدول الغربية الدول العربية وخدعوا الشعب الفلسطيني وعادت الحياة، ووقفت 

 اإلضرابات، واستمرت السياسة البريطانية في توطين اليهود.
هو يهودي إنجليزي وضعوه  وكان روبرت صموئيل المندوب السامي على فلسطين

 مسؤوال  على فلسطين.
م قام الشعب الفلسطيني يقاتل، انتصر على اليهود في بعض المعارك، لكن 1948 

كلما هزم اليهود وقف الغرب يطلبون من العرب توقيع الهدنة، ت وق ع الهدنة، 
ة يأتي السالح، اليهود يعودون للمعركة، لم يدخل اإلسالم الحقيقي المعركة سن

م دخلت قوات من اإلخوان المسلمين، أرسل حسن البنا أربع كتائب من مصر 1948
وكتيبة من اإلخوان المسلمين من العراق جاءت بقيادة محمد محمود الصواف، 
وكتيبة من سوريا يقودها مصطفى السباعي، وكتيبة من األردن يقودها عبد اللطيف 

بيرة وأظهروا بطوالت رائعة، أبو قورة، لكن ما هي النتائج؟ ضحوا بتضحيات ك
وكانت النتائج أن قتل البنا في مصر، وأ خذ الشباب الذين يجاهدون في فلسطين في 

م ووقعت 1949فبراير  21الدبابات المصرية ووضعوا في السجون، وقتل البنا في 
مصر معاهدة رودس مع اليهود بعد يومين . فالحركة اإلسالمية قتلت حتى تفتح 

لة إسرائيل، وعندما عرف اإلنجليز واألمريكان أن اإلخوان المسلمين مجال لقيام دو
مرة أخرى عادوا يزاولون نشاطهم في مصر ويمكن أن يستولوا على الحكم، اتصل 
السفير األمريكي (جيفرسن كا ري) مع عبد الناصر وعصابته وعملوا انقالبا  في 

 ثالثة شروط: م واشترط السفير األمريكي على عبد الناصر1952تموز  22
 أن يضرب اإلخوان المسلمين. -1



 أن يهدم األزهر. -2
 أن يحافظ على سالمة إسرائيل. -3
وجاء عبد الناصر ونف ذ الشروط الثالثة  ضرب اإلخوان، وعل ق قادتهم على  

األعواد، عبد القادر عودة، ويوسف طلعت، وهنداوي دوير، وإبراهيم الطيب، 
غلي ووضع آالف من الشباب من اإلخوان ومحمود عبد اللطيف، ومحمد فر

 . م1956المسلمين في السجون وتقدمت إسرائيل بعد ذلك بقليل، سنة 
ألف من اإلخوان المسلمين وأعدم سيد قطب  17م سجن عبد الناصر 1966سنة 

ومحمد يوسف هواش وعبد الفتاح إسماعيل، وتقدمت اليهود واحتلت إلى القناة بعد 
 تسعة أشهر.
ان غائبا  عن المعركة في فلسطين طيلة الفترة، لم يدخل اإلسالم الحقيقي فاإلسالم ك

م ظهرت مقاومة جديدة بوجه جديد 1967المعركة في فلسطين، وبعد هزيمة 
والمطلوب منه أن يطمس على وجه إسالمية فلسطين، ورفعوا راية علمانية، ال دين 

ونايف حواتمة  لفلسطين، واشترك جورج حبش النصراني بالقومية العربية،
النصراني بالشيوعية، واألب المطران كبوشي واحد كان يهرب الحشيش والذهب 
وألقوا عليه القبض فادعوا أنهم سجنوه ألنه وطني وألنه يحارب اليهود، وهؤالء 
القادة الذين هم من فلسطين الفلسطينيون شعراؤهم ال دين لهم، محمود درويش، 

ن، شيوعيون يعملون من أجل اليهود، قادة توفيق زيات، سميح القاسم شيوعيو
 المنظمات الفلسطينية معظمهم على اإلطالق ال دين لهم.

أنا كنت أقاتل مع منظمة فتح في فلسطين، فصار خالف بيني وبينهم، فسألت المثقف 
 .!!الثوري قلت: ما دين فتح؟ قال: فتح ال دين لها

هنا نحن ال نلوم اإلسالم ألن فبقي اإلسالم بعيدا  عن المعركة في فلسطين، ومن 
اإلسالم بقي بعيدا  عن المعركة. الذين دخلوا المعركة دخلوا بثياب علمانية، وقومية 

م عندما 1988وحمراء وبيضاء وغير ذلك، أما اإلسالم فلم ي لبس ثوبه إال سنة 
 قامت حماس وأعلنت أنها تقاوم إسرائيل باسم اإلسالم.

فرع من فروع اإلخوان المسلمين في نفس  تصور!! حماس عندما أعلنت أنها
األسبوع تحرك العالم كله، كل العالم وجمعوا الفلسطينيين، وأنشأوا دولة للفلسطينيين 
في تونس!! ليس لها سالح تقاتل فيه، ليس لها أرض تقف عليها، وفي يومين أو 

ينما ثالثة اعترفت بها ست وأربعون دولة، واآلن اعترفت بها حوالي مائة دولة، ب
دولة أفغانستان اإلسالمية التي تملك خمسة وتسعين بالمئة من أرضها، وبيدها 
السالح وهزمت روسيا لم تعترف بها دولة في العالم أبدا  .. لماذا؟! الخوف من 

 اإلسالم.
ومن هنا اآلن كل دول المنطقة تتحرك إليقاف اإلنتفاضة، هنالك مقابالت أجريت 

سرائيل، قالوا فيها: يجب على اليهود أن يضغطوا على مع حكام المنطقة المحيطة بإ
حماس ليقضوا عليها في داخل إسرائيل، ونحن نقضي على المتطرفين في الدول 

  . المحيطة بإسرائيل



وزير خارجية سوريا يقول: إن حماس رأسها في داخل فلسطين، ولكن أذرعها في 
ر واألردن من أجل أن داخل مصر واألردن فيجب أن نكسر أرجلها وأيديها في مص

 يضعف الرأس وتضعف حماس.
الدولة الفلسطينية التي قامت، لماذ؟! فقط إلسقاط حماس وإلسكاتها، وإليقاف 
اإلنتفاضة. إن شاء هللا ال يوقفونها، هم خائفون اآلن، وحماس جهاد اإلنتفاضة أو 

لجهاد في انتفاضة الجهاد في فلسطين هذه يتوقعها اليهود قبل سنوات يتوقعون أن ا
أفغانستان سيؤثر على المسلمين في فلسطين، ولذلك منذ خمس سنوات واليهود 
يضغطون على األمريكان وعلى الصليبية العالمية ويحاولون أن يقنعوا الروس أن 
يوقفوا الجهاد اإلسالمي في أفغانستان حتى ال يهز األرض في فلسطين تحت أقدام 

ة جنيف من أجل إيقاف الجهاد األفغاني رجل اليهود . هل تعلم أن الذي رتب معاهد
أيار  /15يهودي اسمه (آدمر همر)؟ ووقت بداية انسحاب الروس من أفغانستان 

  !ذكرى قيام دولة إسرائيل؟
 

  س: مسألة فلسطين مسألة تهم كل المسلمين، لكن إذا بدأنا الجهاد تحت قيادة
 خليفة، أال تتوقعون أن يحدث مثل هذا؟

  
ينزل من السماء؟! الخليفة ينبت من األرض، الخليفة يأتي بعد  ج: وهل الخليفة

الجهاد وما إلى ذلك، اآلن في أفغانستان قام جهاد خالل عشر سنوات، برزت 
قيادات، واحد من هذه القيادات سيصبح خليفة، فإذا قام جهاد طويل في فلسطين 

خليفة، أما وانتصر على اليهود، سيصبح من قادة الجهاد رجل حاكم مسلم يصبح 
بالنسبة للخليفة فأين هو الخليفة اآلن؟ القذافي؟؟! حافظ األسد؟؟! صدام؟؟! كنعان؟؟! 

 .. ال.
اآلن اإلتفاق العالمي على أننا ال نسمح أن يكون حاكم مسلم في العالم أبدا ، لن 

  نسمح أبدا  بقيام دولة إسالمية، لن نسمح أبدا  بقيام الخالفة، أبدا  .. لكن..
غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون).                     (وهللا

 )12(يوسف: 
  اآلن في أفغانستان هم يريدون أن يمنعوا قيام دولة إسالمية..

 
 س: ليس عندنا دولة تؤيد الجهاد؟ 

  
اف بنا، ال نريد ج: ال نريد دولة تؤيد الجهاد، نحن سنجبر العالم على اإلعتر

اعترافهم، إذا اعترفوا أهال  وسهال ، وإذا لم يعترفوا نحن لسنا بحاجة إلى أحد، نحن 
نضع أرواحنا على أكفنا، نقاتل ننتصر على أعدائنا، نقيم اإلسالم فوق بقعة أرض 

 مثل أفغانستان.
أفغانستان ستتوسع، الجهاد سينتشر، سي حارب اإلسالم في مناطق أخرى، 

اإلسالم اليهود في فلسطين، وينشأ دولة إسالمية في أفغانستان، دولة سيحارب 



إسالمية في فلسطين، دولة إسالمية هنا، ثم بعد فترة تتقارب وتتحد وتقوم دولة 
 إسالمية رغم أنف العالم، ألن هللا عز وجل تكفل لدينه بالنصر.

وال وبر إال ويدخله (ليبلغن  هذا األمر ما بلغ الليل والنهار وال يبقى بيت من مدر 
هللا هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا  ي عز به دين اإلسالم، وذال  ي ذل به 

 الكفر) حديث صحيح.
صلي هللا  أخبرنا أننا سنفتح روما (سئل رسول هللاصلي هللا عليه وسلم  والرسول

دينة هرقل أي المدينتين ت فتح أوال : أقسطنطينية أم رومية؟ فقال: بل م عليه وسلم 
تفتح أوال ) ففتحت القسطنطينية بعد الحديث بثمانمائة وخمسين عاما ، سنة ثمانمائة 

 وسبعة وخمسين للهجرية.
وستفتح روما إن شاء هللا، وقد تكون أنت حاكم روما، وال يستبعد هذا، اآلن 
الحضارة الغربية متفسخة، ال يوجد هنالك شيء عند العالم الغربي يقدمونه للعالم، 
عندهم طائرات، عندهم حرب ذرية، عندهم حرب جرثومية، لكن ليس عندهم قي م 

 وم ث ل ومبادئ يقدمونها للعالم، نحن الذين نملك هذا ونحن نضع بين أيدينا
المصدر الوحيد لألوامر الربانية التي نجت من التحريف والتبديل، وهو القرآن 

ننقذ اإلنسان واإلنسانية والبشرية  والسنة الصحيحة. فنحن الذين نستطيع بإذن هللا أن
 واألرض كلها..

  (ولتعلمن نبأه بعد حين) 
 )88(ص: 

(هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
  المشركون)

 )8(الصف: 
سيظهر هذا الدين على كل األرض وينتصر على كل األديان، ألنه هو الدين 

  األرض.الصحيح الوحيد فوق سطح 
 

  س: هناك القادة السبعة مختلفون في أفغانستان فكيف نستطيع أن نوحد
 المسلمين في العالم؟

  
ج: األمم ال تتحد بالموعظات، األمم تتحد بالقوة، فالرسول صلى هللا عليه وسلم 
وعظ ونصح، هل استطاع أن يوح د الجزيرة العربية؟! لم يستطع وهو رسول 

هللا، فعندما انتصر في بدر زاد المسلمون وبعد أحد ص؟! المؤيد من السماء، من 
زاد المسلمون وبعد أن انتصر في الخندق زاد المسلمون، انتصر في خيبر زاد 
المسلمون، عندما حط م شوكة الشرك في مكة وحاصر الطائف ودخلها وهزمت 

 . ثقيف وهوازن في معركة حنين دخل الناس في دين هللا أفواجا
ب األفغاني في أرض المهجر أن يتحدوا على قلب رجل واحد؟ فأنت تريد من الشع

فيهم العميل ألمريكا وفيهم العميل للغرب وفيهم المنتفع، وفيهم التاجر بالدماء، وفيهم 
البائع لألعراض، هؤالء ال يمكن أن يتفقوا، لماذا؟ ألنهم لو اتفقوا في جلسة يأتي 

يلتقي . متى يتحدون؟ عندما يدخلون األمريكان يقولون: ال، غدا  ال تلتقي أنت، ال 



أفغانستان، إما أن ينسقوا مع بعضهم ويكون حاكم أو أحدهم سيمسك البلد والبقية 
سيعرض عليهم ليشتركوا في الحكم، فهؤالء البقية إن اشتركوا كان خيرا  وإن لم 
يشتركوا يوضعون في السجن، وتبقى البلد بيد حاكم مسلم (ومن أتاكم وأمركم على 

  د فاقتلوه كائنا  من كان).واح
عمر رضي هللا عنه قال هؤالء الستة المبشرين بالجنة علي وعثمان وطلحة والزبير 
وسعد وعبد الرحمن بن عوف، قال: هؤالء الستة يختارون واحدا  منهم، وبعد 
اختيار واحد منهم أي واحد ال يبايع اضربوا عنقه كائنا  من كان بالسيف، ولو كان 

  . طالب ولو كان سعد بن أبي وقاصعلي بن أبي 
اإلسالم عندما يمسك الحكم، عندها الناس إما أن يتعاونوا مع هذه الدولة القائمة، 
وإما إنهم بغاة خارجون عن الحكم يعاقبون معاقبة البغاة، فبعد أن يستقر الحكم في 

أو أفغانستان سيكون الحكم بيد واحد من هؤالء األربعة ؛ إما سياف أو حكمتيار 
رباني أو خالص، وأي واحد يحكم أفغانستان من هؤالء على الرأس والعين، مسلم 
نأتمنه على ديننا وأعراضنا، والبقية يساعدونه، ال يساعدونه يوضعون في السجن، 

 .. وانتهت القضية، وبعد يستقر الحكم في أفغانستان .. خالص
يستطيعون أن يفعلوا شيئا ، األمريكان ال  -بإذن هللا- اإلسالم سيحكم في أفغانستان 

ألن األمريكان إذا غضبوا على حاكم من الحكام يعملون عليه انقالب عسكري 
بواسطة الضباط الماسونيين، فعندما كان يحكم عدنان مندريس في تركيا وأراد أن 
يعيد تركيا إلى اإلسالم، وأعاد كتاتيب القرآن وأعاد اآلذان باللغة العربية، ضغطت 

الزر األحمر فتحرك الضباط الماسونيون في الجيش التركي وجاء أمريكا على 
  (جمال ..) وأعدم مندريس.

وعندما بدأت األحزاب اإلسالمية تزداد قوة في تركيا عملوا انقالب كنعان إيفرين، 
م وأحرقوا العلم اليهودي 1980سبتمبر  7فالمظاهرة التي عملها حزب السالمة في 

ون ألفا ، بعدها بخمسة أيام صار انقالب كنعان في كوريا وحضرها مائة وخمس
إيفرين إلعادة تركيا إلى خط أتاتورك العلماني حتى ال يعود اإلسالم مرة أخرى إلى 

 تركيا، وهكذا في كل العالم اإلسالمي والعالم العربي.
في أفغانستان ال يوجد انقالب، ال يوجد انقالب، لماذا؟، ألن الشعب أقوى من 

شعب بيده مليوني قطعة سالح، فالجيش يعمل انقالب على من؟! يعمل الجيش، ألن ال
انقالب على شعب مسلح؟! فالشعب أقوى من الجيش، فال يوجد انقالبات في داخل 
أفغانستان، فأمريكا ال تستطيع أن تعمل انقالبا ، الهند ال تستطيع أن تتنفس، راجيف 

المية في أفغانستان خطر غاندي أصيب بالراجيف، يرجف، قال: إن قيام دولة إس
على المنطقة كلها، إيران ترتجف من قيام دولة إسالمية سنية صحيحة في أفغانستان 
ألنها ستكشف زيف الشيعة في إيران، فعندما يقارن الناس بين أفغانستان المسلمة 

، - اإليرانيون-وبين وإيران المسلمة سيظهر أن هؤالء يكذبون على هللا عز وجل 
ضياء الحق بسرعة، األمريكان عندما وجدوا أن ضياء الحق واقفا  وقفة ولذلك قتلوا 

 مشرفة بجانب قادة الجهاد األفغاني قرروا قتله.
عندما أراد ضياء الحق أن ال ينفذ معاهدة جنيف قام رئيس وزرائه (جونيجو) وقال 

معاهدة سأقدم تقريرا  لألمم المتحدة،ألمريكا، لروسيا، للصين أنك ال تريد أن تلتزم ب



جنيف، فغير الوزارة وطرد رئيس الوزراء جونيجو وقال: أنا سأحكم باإلسالم ولو 
كلفني ذلك روحي وأوالدي وعرشي، وسأقف بجانب الجهاد األفغاني حتى النهاية، 
قال له وزير الداخلية (ختك): إن أمريكا ستقتلك .. فقال له: إن قرار الموت والحياة 

يتخذ القرار في السماء .. فقرروا قتله، ولذلك يبدو ال يخرج من األرض، إن الذي 
لي أن هذا هو السبب في أن ضياء الحق كان في الفترة األخيرة دائما  يأخذ السفير 

 األمريكي معه حتى ترتدع أمريكا عن محاولة قتله، ولكنها ضحت بسفيرها وقتلته.
ن النصر وخافوا لماذا ق تل ضياء الحق؟ قتل ضياء الحق ألن الجهاد بدأ يقترب م

أن يمسكوا الحكم وأن يعمل المجاهدون اتحادا  فدراليا  مع باكستان، وهنا تصبح 
قوة إسالمية جهادية أعظم قوة في المنطقة كلها، ويصبح خطرا  على العالم كله 

  فقتلوا ضياء الحق وجاءوا بمن جاءوا.
 

  مؤقتة، س: بعد أن اتفق المجاهدون في الشورى في إسالم آباد على حكومة
 !لماذا بعد ذلك اختلفوا؟ وماذا كان موقف إيران معهم؟

  
ج: موقف إيران سيء جدا ، لم يعطوهم قطعة سالح واحدة، لم يسمحوا لكثير من 

 ... المجاهدين أن يمروا من إيران ليوصلوا الطعام إلى هرات
  

 س: لماذا؟ 
  

في المنطقة، إيران  ج: ألنهم يكرهون أن تقوم دولة سنية بجانبهم فتوقف المد الشيعي
تحلم بأن تكون إمبراطورية شيعية تمتد من إيران عبر باكستان ثم العراق ثم سوريا 
ثم لبنان ثم جنوب تركيا، جنوب تركيا فيه نصيريون، هؤالء سيقفون مع إيران في 
المستقبل، باطنيون نصيريون، سوريا نصيريون، في لبنان أمل وحزب هللا، في 

حرب إلسقاط صدام واستالم العراق وإعالن الدولة الشيعية، العراق عملوا هذه ال
إيران وحوالي عشرة إلى ثالثة عشر مليون شيعي في باكستان يحلمون أن يكو نوا 
امبراطورية شيعية كبرى، ما الذي يوقف أحالمهم؟ ويوقف تقدمهم؟ دولة سنية قوية 

ن تقوم دولة سنية قوية في المنطقة، أين هذه الدولة في أفغانستان، إذن هم يكرهون أ
 بجانبهم.

ثانيا : كانت إيران تحلم وتظن أن الجهاد سيسقط وت قتسم أفغانستان، ولعل روسيا 
وعدتها إذا وقفت جيدا  ضد الجهاد األفغاني ولم تساعد الجهاد األفغاني أن ت قسم 

ربي أفغانستان، هي تأخذ القسم الشمالي والجزء الجنوبي يبقى دولة ميتة، والجزء الغ
  . ي عطى إليران

كان اآلن عندي قائد، قال: الجاكيتات واألحذية والطعام اشتريناه من باكستان 
  . وأوصلناه إلى رباط، استولت عليه حكومة إيران وأخذته

أنا أرسلت مساعدات إلى هرات عن طريق رباط، أربعة أشهر أوقفوها على حدود 
ل للمجاهدين الذين يموتون من البرد، إيران، لم يسمحوا لألحذية والجاكيتات أن تدخ



لماذا؟! قالوا هذه صناعة أمريكية!! قلنا لهم: هذه مصنوعة في باكستان. قالوا: هؤالء 
 .!!!!عمالء أمريكا

ولذلك اآلن في داخل إيران هنا مخيم للمهاجرين وهنا مخيم للمهاجرين، هنا رجل 
ته، خديجة أخت محمد، اسمه محمد وهنا امرأة اسمها عائشة، أخته أو خديجة اخ

بينهما ثالثة كيلومترات ال يسمحوا لمحمد أن يزور أخته خديجة إال إذا أخذ تصريحا  
من الحكومة ليزور أخته خديجة!! ممنوع بقرار من الدولة أن يوظف أي أفغاني 
حتى في الدكاكين والحوانيت والمطاعم والفنادق ممنوع، وأي واحد أفغاني يجدونه 

يشتغل يدفع صاحب المطعم اإليراني غرامة لدولة إيران أربعين  يشتغل في مطعم،
ألف تومان. هم يحتقرون األفغان وينظرون إليهم من عل ، بل بعض الجرائد كتبت، 
ال ت دخل األفغاني إلى مطعمك وال فندقك وال حانوتك، ألنهم قذرون وألنهم 

قفوا موقفا  سيئا مصابون باألمراض السارية، فتصيبكم األمراض، فهم من األول و
، عندما كاد الجهاد ينتصر تفرغت إيران من حرب العراق حتى تتدخل في أ 
فغانستان، أمريكا تحركها اآلن، هم يقولون نحن ضد أمريكا؟!! كذبوا ...وقد كذبوا . 
هم اآلن نفس الخطة الغربية األمريكية اإليرانية محاولة منع قيام دولة إسالمية في 

عندما عرضوا على المجاهدين قالوا لهم نحن ثلث أفغانستان، أفغانستان، ولذلك 
الشيعة يقولون نحن ثلث أفغانستان. قالوا لهم: من أين لكم هذا؟ إحصائية األمم 

% فقط.. قال لهم مجلس الشورى: 8المتحدة تقول أن نسبة الشيعة في أفغانستان 
في عهد ظاهر  سنعطيكم كما أعطاكم ظاهر شاه، كم كان عددكم في مجلس الشورى

شاه، مجلس الشورى عند ظاهر شاه كان مائتان وخمسون وكنتم أربعة عشر 
سنعطيكم في الخمسمائة ثمانية وعشرين مقعدا  .. قالوا: ال نحن ثلث السكان . قالوا: 
سنعاملكم كما تعاملون أهل السنة عندكم في إيران، بقدر الوزراء في دولة إيران من 

وزراء في دولة أفغانستان، فإذا لم يكن هنالك وزير واحد أهل السنة سنعطي الشيعة 
بينما  من أهل السنة في دولة إىران كيف تطالبون بسبع وزراء في داخل دولتنا؟!،

% أكثر من النصف، ومع ذلك ليس لهم وزير واحد، وال وكيل 45السنة في إيران 
وزيرا   28وزارة وال رئيس مؤسسة، فعلى أي أساس تطالبون بسبع وزراء من 

 !وتطالبون بمائة مقعد؟
(ويل للمطففين، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم ي 

 خسرون).
  )3-1(المطففين: 

 
 س: بماذا توصي المسلمين في تركيا؟! 

  
ج: نحن نوصيهم بتقوى هللا عز وجل وتالوة القرآن وقيام الليل وصيام اإلثنين 

نية، والجهاد ضد الطواغيت، الجهاد ضد العلمانية، الجهاد والخميس، وإخالص ال
إلعادة اإلسالم إلى تركيا، الجهاد لتعود تركيا البلد التي تقود العالم كله، وتركيا 
كانت الدولة األولى في األرض يوم أن قادت باإلسالم، ثم اليوم عادت تركيا في 



فدفعت  - البنك الدولي-فالسه مؤخرة الدول، مدينة للبنك الدولي حتى كاد أن يعلن إ
 !السعودية مبلغا  حتى ال يعلن البنك الدولي إفالسه

نحن نطلب من رئيس دولتكم أن يسمح للمرأة أن تغطي شعرها، إذا كانت المرأة 
تكشف شعرها فنسألهم لماذا؟ يقولون: هذه مسألة شخصية!! أما التي تغطي شعرها 

 !!ليست قضية شخصية
على المرأة وعلى الحرمات وعلى الدين، وآن األوان أن ت نطلب منهم أن يغاروا 

قتلع شجرة أتاتورك وينبش قبره وت طرد عظامه من داخل تركيا ألنه هو الذي 
دمر تركيا ودم ر اإلسالم ودم ر البالد العربية واإلسالمية، لقد آن للشعب التركي 

اإلسالم وباسم أن يعرف من هو عدوه، ومن هو صديقه، إن الشعب التركي قام على 
اإلسالم، وكل من نادى باإلسالم فهو صديقه وحبيبه وهو المخلص له، وكل من 
نادى بإبعاد الشعب التركي عن اإلسالم فهو ألد  أعدائه وإن كان باسم العلمانية 
وباسم التقدم وباسم حلف األطلسي وباسم الناتو وباسم السوق األوروبية، كل هذه 

  عن تركيا المسلمة في قلبها.األسماء إنما هي خناجر تط
أن يبقوا تركيا بعيدة عن  -مهما طال الزمن-وتركيا ستعود لإلسالم، لن يستطيعوا 

دينها ألن الشعب التركي أسد وحوله مجموعة من العصي كالسجن، سيدمر هذا 
األسد تلك العصي التي حوله ويعود لينطلق باسم اإلسالم مرة أخرى في األرض 

 أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون)(وهللا غالب على 
 ). (إن هللا بالغ أمره قد جعل هللا لكل شيء قدرا 

 )3(الطالق: 
(فوصيتي إلى الشعب التركي أن يتعلموا الجهاد وأن يتركوا حياة النعومة، حياة 
الرفاهية وأن يعودوا إلى ذلك الجندي التركي الذي وقف أمام (لينين جراد) والذي 

لذي كان ينظر إلى الدنيا كلها من عل ، المعلم اإلنجليزي (تويني) وقف في النمسا وا
يقول: (ال شك أننا كنا نكره التركي ألنه ينظر إلينا من عل  باحتقار، يحتقرنا، 
فحرضنا عليه أتاتورك وحطم سالحه النفسي وهو اإلسالم، واآلن يحاول الشعب 

 التركي أن يقلدنا ويجارينا فال يستطيع).
 !!لشعب التركي أن يقول: لقد رقصنا فلم تطربوا وحزنا فلم تبكوا..ولذلك يحق ل

  وأقول قولي هذا وأستغفر هللا لي ولكم
 وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن ال إله إال أنت نستغفرك ونتوب إليك.

 
  (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعملون)
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