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حماس، وشدد لھ المقال، ووصل التشدید للتقریع، إذ كیف لھ أن یفتئت على أصحاب
الشأن، وكیف لھ أن یتصرف ھذا التصرف، وأمروه بإغالق المعسكر، وقد كان.

كان ھذا ألما حیاتًیا عاشھ ھذا الشیخ، لكنھ بقي صاحب قضیة اإلسالم؛ یرتفع بھا عن حدود
األرض جمیعا، لیصبح إماًما عظیًما في حیاتھ وبعد وفاتھ.

وا باسم السلفیة المعاصرة، والشیخ قد كان الشیخ صاحب فقھ متقدم وعالًیا على من تسمَّ
جالس الشیخ األلباني، فاستفاد وأنكر، لكنھ یومھا حسم أمره بترك ھذا المنھج بحدوده الذي
یفرضھ الشیوخ فیھ، وكم من مرة رأیتھ وسمعتھ وأنا في الجامعة یطلق عبارات الغضب
ضد طریقتھم ومنھجم الفقھي الحدي اآلحادي، ولذلك أقول: حسم أمره بھجرھم، ولذلك لما
ذھب ألفغانستان كان صاحب فقھ ال یمكن حصره ال بالسلفیة وال بالمذھبیة، بل ھو ینتقي
بحسب ما أداه وسعھ؛ یقرأ ویسمع ویقارن ویجتھد، وفي أفغانستان كان ھناك حالة أولى
جدیدة تمتحن الفقھ السلفي المعاصر، وھو بعمومھ فقھ -كما تقدم وصفھ- حدي آحادي

خاصة لما صنعھ الشیخ األلباني، بخالف مدرسة الجزیرة العربیة، والتي لم تكن ھي یومھا
صاحبة الصوت المرتفع في ھذا الباب، فھذا جھاد أمة، وما التنظیمات إال نتاجھا، ألنھا لم
تنشأ ھذه التنظیمات إال لحوقا للجھاد، ال قادمة من الخارج علیھ، وھذا بخالف المھاجرین

من الخارج إلى أفغانستان، وكانت محنة الشیخ في التوفیق بین نفوس أصحاب ھذه
المدرسة من الشباب وعامة النافرین منھم، وبین بیئة ھذا الجھاد -وھو اختیار أھلھا

للتمذھب-، وعانى الشیخ من ھذا الصدام كثیًرا، ولم تسعفھ كل الفتاوى القدیمة والحدیثة في
صد ھذه الخصومة، حتى إن بعضھم ذھب بمالھ ومكره لشق عصا جماعة قویة لیجعل

التنظیم الذي أنشأه وزوره قائما على مذھب ھو اختیاره السلفي المعاصر، مبعدا إیاه وقائده
عن تنظیمھ األصلي، وھذا یمكن تصوره بإنشاء تنظیم قبل الجھاد، أو بدعوة تقوم بھا في

بلد، لكن أن تجعل الجھاد مأسوًرا لفقھك؛ فإن ھذا من خطأ الفعل وغلطھ، ولذلك كان
الصدام على أساس االختیار الفقھي ھو أول خصومة تحصل في الجھاد األفغاني، مع أن
الخصومات والصراعات على أسس أخرى كان منتشرا، فلم یزد ھؤالء إال أن صنعوا
خصومة جدیدة ھي حرب المذھبیة، وقد نجحوا بسبب المال والمكر، ولكن بمجرد أن
حققوا الخصومة والمقتلة انسحبوا بال عودة، بل بكلمة واحدة: انتھى الجھاد فعودوا إلى

نسائكم.

كان الشیخ یعاني من ھؤالء كثیرا، وشكلوا لھ صداًعا مرسوًما ولم یرتقوا إلى مستوى فقھھ
في حالة الجھاد األفغاني حتى كان من معارك العقول الذریة ھو رفض التقید بھیئات
الصالة التي ال یعرف االفغان غیرھا، وینكرون على المخالف أشد اإلنكار، وطوائف
البدع تستثمر ھدا خیر استثمار في سبیل طرد العرب من الجھاد بحجة أنھم وھابیون،

ولكلمة الوھابیة وقع غیر حمید في تلك المجتمعات المغلقة، ولم یتورع البعض في نسبة
الشرك لألفغان ، وإبطال جھادھم كلھ بدعوى أنھ قتال بین مشركین وملحدین.

ذھب الشیخ إلى أفغانستان وقد استقر في ذھنھ أن إمام الجھاد ھو سیاف بن عبد رب
الرسول، ألمور عدیدة أھمھا أن أكبر فصیلین مقاتلین في أفغانستان -وھما الجمعیة

والحزب- ال یقبالن أبًدا أن یتولى أحدھما قیادة الوحدة الوھمیة بین الفصائل المتعددة،
فارتضوا أضعفھم وھو سیاف، ولم یكن سیاف من النوع الذي ال یستغل ھذا الوضع، فقد
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