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 اةــيــن احلـــــن مـــمـادئ أثـــبـــإن امل

 ادـســــن األجــلى مـد أغــائـقـعـن الوإ

ن األرواحـــــــم مــظــم أعــيــقـن الإو
 (1)

 

               

 :املسلمون أيها                 

 ياتكم اجلهاد ... ح                      

 وعزكم اجلهاد ...             

...مصرييًا باجلهاد ارتباطًاوجودكم مرتبط  و
(2)  

 

                                                 
 ( الشهيد عبد هللا عزام .1)
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  .. من فوق هذا املنربحتية 

 –أمحد ياسني  –لذاك الشيخ األشل 

الذي حرك جياًل وهو ال يستطيع احلركة .. 
(1)

 

 

 ما رأيت قضية ...                         

 تاجر بها التجار ...                             

 يها الفجار ...فوربح                                  

 وظلم أصحابها احلقيقيون ...                                    

ية فلسطني ... مثل قض                                                 
(1)

 

                                                 
ماء م بحضور ثلة من عل1811( هذه العبارة كانت خالل كلمة ألقاها الشيخ عبد هللا عزام في الجالية الفلسطينية في أمريكيا عام (1

 العالم اإلسالمي.
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 .العمل معا  الطريق يبلغون دين اهلل بالقول و زالوا على  ماإلى الذين حملوا الراية و ... 

يفع                           , ً ىىىىاموا ممىىىىارا  يدف ىىىىد  بفىىىىدعلىىىىى ا ر  قىىىىوالفع  ًعىىىىاا  و ىىىىلو ا  إلىىىىى الىىىىذين  ر مىىىىوا   ...
 .فعيمفج مف د قدوا  و 

ر الواقىىىىىىىىىىن ا يم ىىىىىىىىىىىن  ن ي ىىىىىىىىىىون مىىىىىىىىىىن ًىىىىىىىىىىىوق                                                     لمىىىىىىىىىىوا البيىىىىىىىىىىىرية  ن  غييىىىىىىىىىىإلىىىىىىىىىىى الىىىىىىىىىىذين ع... 
مما ي ون من و ط الر ا  .المزالع والمعامن والميدان و ممابر ا قوال, وا 

ممىىا يم ىىزت ام زاعىىا  و  ن الحىىق ا يم ىىن  ن يدعطىىى عطىىا    ... إلىىى الىىذين علمومىىا مىىن بىىين ً ىى   ا 
 .لمو ا

 .ًوق  ل  ر  و ح   ل  ما ً  ًل طين و يل اهلل إلى الم اهدين ً   ب ...

 . إلى الييخين اليفيدين ...

  .دوا الطريق لأل يال بأ  ادهعخطوا ال اريخ بدمائفع وعب  ... إلى اليفدا  الذين 
 .إلى ا  ر  والعلما  الذين علموما العلع وا دب معا  ... 

  فادهع لقياع دولة اإل الع الدما  وال ما ع وا يال . ... إلى الذين دًعوا مفر
وميىىاق ااع قىىال ًىىراق د  الىىذين  حملىىوا معىى  المعامىىا  و  واوالىىد   وزو  ىى  و إلىىى والىىد  و  ...

ًىىى  تىىىل  قاليىىىد  ,م ىىىانخاصىىىة وهىىىع يم قلىىىون معىىى  مىىىن م ىىىان إلىىىى  ,و  ىىىاليل ال فىىىادالطريىىىق 
فع اا قاليىىدهع و و وعىىادا  بعيىىد   ىىىل البعىىد عىىن عىىىادا فع  ًىىىوق  ر   ,  ماعيىىىة ال ىىائد تىىرًو

 .لى  ولئك  ميعا   هد  هذا ال  اب... إ .وغيرها من البلدان ا ًغان

 املؤلف

 "أبو عادل"  حممود سعيد عزام 

 11غرفة  7م شطة قسسجن 

12/6/2001 

                                                                                                                                      
 ( د. عبد هللا عزام.1)
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 ..المر لين وآله وصحبه وال ابعين. العالمين والصال  وال الع على  يدالحمد هلل رب  

 
يروت ممن  ير  يفيد و   يفيد .. ر ل بد  رحل ه من ال إمه ليرل  بير  ن  قدع لصفحة

ل ًيفا الخطى ضالحضار  الخالد الذ  بد  ممذ آدع عليه ال الع والذ  ي  دد ً   ل مر   
 و  فرق ال بل ..

 
" ر ل حمل  الح ال لمة الرايد  و عمق و خصص  عبد اهلل عزاعالحديث عن الد  ور "  
ا خذوها مغمما  ً   ير ا ر ل حمل  الح المقاومة ح ى من ، راع فا ًا  حق  ل ااحًي

من ااح راع ثع ذهب الر ل يفيدا  و واده  مزيدا  برز ًا   ب و صدق الر ل و ميز . لحتا 
 حوط روحه الطاهر  ً   ل و  .در ا  الحب وال قديراهلل ًمال ً  الدميا  على  ً   بيل

ن ممزل ه ً  اآلخر   ما ًرعفا ً  الدميا..لق البارئ لحتة دعوا  إلى الخا   ن يًر
ا  ً  مقدمة  ير  اليفيد ال بير وخاصة  ن ال ا ب هو ياهد عيان  إمه ل رع  ن ا  ب حرًو

من عاييوا مي حدث ًيفا عن يفود  الد  ور " عبد اهلل عزاع " صلة قرابة ربطه باليفيد 
   لما  بعد  الع اهلل  عالى مبارك واحد.. و  من رحعخر وا  ناليفيد و ربوا معه بعد  

 ر وله عليه الصال  وال الع  صدق من  لما  عن اليفيد ال بير.. و مة

 
عىىىري  بعىىىر    ن يحىىىدث.. محىىن  مىىىاع  ىىاريخ ال ا ىىىبلقىىد قىىىر   ال  ىىاب ويىىىعر  بمىىا  راده  

  ال ى  وبح ع الصلة بىين ا ر  وال ىما ،وتلع وطغيان  الل ل اح المقاومة اإل المية ضد
 اهلل قاوع ً  ا ر  وقدع حيا ه.. وبح ع العالقة   بيل   دها هذا اليفيد الذ  ً 
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بين الىدميا واآلخىر  وال ى   لخىص هىذا الو ىود إمىا معيمىا   بىديا .. وعىده اهلل لعبىاده الصىالحين .. 
ما  حيما  والعياذ باهلل للذين طغوا ً  البالد..  وا 

 
ًىى  اآلخىىر  ورحىىع اهلل يىىفدا  هىىذه ا مىىة  علمىىا  ًىى  الىىدميا و مىىةبفىىذا ال  ىىاب يمفىىن  ن  ىىأل اهلل  

 الحبيىىب المصىىطفى صىىلى اهلل عليىىه و ىىلع .. و  ىى مفع  علىىى ال مىىا  ورزقفىىع صىىحبة ا بىىرار
 مه ول  ذلك والقادر عليه..إو  أله  عالى  ا يحرمما صحب ه ً  اآلخر  

                                                                     
 
 

 الدكتور/ محمود الزهار
 فلسطين ـ غزة
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 د. محمد إبراهيم المدهون

يمحم  الم د  ماع العمالقة، و بقى   ماؤهع رايا  خير و فاد يامخة،  حرق و وه 
ا عدا  و يين الدل  وا مس ً  مفوس الم  ضعفين، ي راقص المور ويمبعث الضيا  من 

 وعزاع( ...  ه عبد اهللإلعاد  الروح إلى ال  د ) فع القدر ال وم هذه الم وع ال اطعة ... إم
ً   عماق ال اريخ الفل طيم  .. وي ر   ريمة   ذر م أصل وم رد   ع عابر ..!! بل ه

رعفا ً  ال ما  .. إمه مممبار ة  صل صمع  ال اريخ، وعماوين ضخمة  ذج ًريدو فا ثاب  ًو
 احا  ال فاد ً  ًل طين ... ضع آاًا  من ا بطال الذين عًر فع  

الرصيد ال اريخ  ليعبما ً  ال حد   و  ز  منذج صلب .. رمز الخير وال فاد، هو مم
عة الفامة، لقن التالمين در ا  قا ية ً   احا  ال حد  ً  اليامخ     بقى ا مة مًرو 

 .. ادهوا  يف   من هذه ا ر  .. ممفا  ان مب ه، ومن   لفا  ان عطاؤه ز  ًل طين .. إمه

اإل الع ، و ح  راية مب  ًل طينمن  الفدا  المقدس.. يعلة ً   احة ةع لك اليم
 وحلقة ً   ل لة  بير ، وه وغصن ي ر   ذرها يم د إلى المبو  المطفر ، وه و، ًفالعتيع

دًن ثمما  دمه ودموعه  و)ا( ً ان البر ان.. وه تالمين المح لينزلزال صرخ ً  و ه ال
  ن ال ل يم ن  ن يم صر على المخرز، و ن الصبر   ثب  قد ووماله .. وه
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المماذج ا روت والقدو   وقو  الباطل ال امحة، وهال ميل وال فاد الطويل يملك ال صد  ل
ا ر   ن  طمس ا مثل ال   حفر  ليعبما م ام ه الالئقة وممزل ه ال امية .. ي  حيل على الذ

ن   مهو ، الخالد مموذجال االمور ال اطن من هذ  .موار اليفاد  واليفدا   عبق ذ ره و ًر

من ) مين الق اع( و حديدا  من قرية ) يلة الحارثية( إحد  قر   بل المار، وه  قرية 
ع ولد )عبد اهلل عزاع( 6391الثور  الفل طيمية ال بر  عاع  قاد  )اليفيد يو ل  بو در (  حد

ر ال بن والخور وخلن الدميا وام يق )علع ال فاد والمقاومة( الذ  حاص 6396ً  العاع 
 البمدقية، خا  غمار الحروب راًعا  راية اهلل عز و ل ً   ل م ان ...

.. العزيمة والصدق .. خط  )عزاع(وقد قيل  ن ل ل ا ع من م ماه مصيبا ، وه ذا  ان 
من  ن لل يل طريقا  غديب، و مار للعلما  ممار  مفقود ، و قاع الح ة على  ل م لع، وعلع ال 

ي ر  اإل الع ا  ر و  إا بالدع الطاهر الز  ، ًقد  ان درس ا  يفاده ً  
 ع، وحديث دمه  بلغ ما  رك لل يل .49/66/6393

عزاع تاهر  ًريد ، ًفو العالع والمرب  والم اهد، إمه مدر ة قرآمية، وهو ال ر مة 
ى صفو  ال فاد،  رك حيا  . لع ي ن يخَش ً  اهلل لومة ائع، ًاع لاإلخوانالعملية لمدر ة 

  ه ما  ع  رية عد  على قوا  ى  يمىوخ( ً  ا ردن وال ىىد الييىى )قواعىل إلىرل، وام قىال 
دس، وخا  عد  عمليا  ومعارك ضد ى  المقىااح الل الغاصب، حيث  ان  ميرا  لقاعد  بي

(، و ان عبد 6391ران ىحزي 5ة ى يش ااح الل، ً ام  )معر ة الحزاع ا خضر(، و)معر 
 اهلل عزاع قائد الوحد  الممفذ ، وقد ا  يفد ًيفا ثالثة من اإلخوان، ثع عملية ) يد قطب( .
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   اذا  ً  ال امعة  )د. عبد اهلل عزاع(ولم ا  غلق   بواب ال فاد ً  ًل طين، و ان 
د عبر ا ردمية ام قل للعمل ً  )ال امعة اإل المية( ً  با   ان، وهماك عاود رحلة ال فا

 بال  ًغام  ان، ولع ي ن ذلك ييغله عن )ًل طين(، بل  ان ير   ن إقامة دولة إ المية 
ح ر ا  اس ل حرير )ًل طين(، ً ان يقول لن يفد  لما بال، ولن يقر لما قرار ح ى معود 
لل فاد ً  ًل طين . بل  مه   ر  ا صاا  و اهع ً  إعاد   ي يل  متيع الم اهدين، 

حماس(، و  ب   ابه )حماس ال ذور ال اريخية  -المقاومة اإل المية  و أ يس )حر ة
والميثاق(، وربما ذلك مما  اهع ً  ا خاذ قرار اغ ياله على م  و  عالم ، حيث ًد ر  
براهيع( لصال  ال معة، وا  يفد الثالثة، حيث ار قى   يار ه وهو يم قل من ولديه )محمد وا 

لم ر والتالع ً  اغ ياله بعد ًيل محاول ين  ابق ين )قد ال بل اليامخ بعد  ن  ًلح  قو  ا
 مال ما  راد( .

  ع  41ًقد  ام  اليفاد    مى  ماميه، وقد   رمه اهلل بحفت   ده رغع ا  خداع 
)  . إن.   (، وقد قذًه اامف ار بعد م رين، وو د ً  ا  يفاده  ا دا ، وتن  ول من قدع 

 ما امبعث  ممه )رائحة الم ك( عبق  الم ان، وامبعث  من للم ان  مه ح  وي  د ي را  هلل، 
  بمائه )رائحة الحما ( .

ً  الليلة التلما  غاب  الذرو  اليما  واً قد البدر الذ  رحل، وهو يبم  بي  اليموخ 
فع اليفيد )عبد ىفدا  الذين م  ىوال بريا ، ولع ي  مل البما  بعد، وها ه  حلة قييبة من الي

 فاده وعلمه وهو يماد  بأن )مقادير الر ال  برز ً  ميدان المزال ا ً  ممابر اهلل عزاع( ب
ا قوال(، ويف ل ) يفا الم لمون حيا  ع بال فاد، وعز ع بال فاد وو ود ع مر بط ار باطا  

 مصيريا  بال فاد، يا  يفا الدعا  ا قيمة ل ع  ح  اليمس إا إذا ام يق ع   لح  ع يا دعا  
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رصوا على المو   وهب ل ع الحيا ، وا  غرم ع ا مام ، ويا علما  اإل الع اح
يا ع وموائد الطواغي ،  الم لمين  قدموا لقياد  ال يل الرا ن إلى ربه، وا  ر موا إلى الدميا، وا 
ًقد ضاع  بالد الم لمين بقعة بقعة و  لط على رقابما الطغا ، وام ير ً   رضما البغا  

ر ون إلمقاذ ا مة ... يا م ا  الم لمين إيا ن وال رل ًفو عدو ومحن مم تر .. ًفل   ح
ال فاد، وربين  بما  ن على الخيومة والر ولة والبطولة وال فاد، ول  ن بيو  ن عريما  لأل ود 
ولي   مزرعة للد اج الذ  ي من ليذبحه الطواغي  ... ربين  بما  ن على مغما  القذائل 

يا ن و مغاع الماعمين ومو يقى ودو  المداًن و زيز الرصاص، و  هدير الطائرا  والدبابا ، وا 
ين(.  الم ًر

 وقد قال الشاعر في حقه :
 

 عهد من اهلل، عبد اهلل، قمت له

 

 راـك الوعـزمًا تشق عليه دربـع 
 

 لـن رجـد اهلل مـهلل درك عب
 

 ضرب مضى ألجم األهواء فانتصرا 
 

 ه هلل صادقةـرت من عزتـشم
 

 ذراـم يعرف الحوخضت لجة من ل 
 

رحل اليفيد )عبد اهلل عزاع( بعد  ن   س مدر ة ال فاد والمقاومة، و صبح معلما  
 بارزا  ور ما  ع يدا  ً  قلعة ال فاد واا  يفاد .
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ً  ال  اب الثالىث مىن  َبد اهلل َزامالشَِّد مؤ  ة إبدات  ير   ولل وثيق وصيامة ال اريخ  قدع
ًىى      ر يىىب وصىىياغة المعلومىىا  ب بإعىىادال  ىىا ميىىز صىىرين,  و يالقىىاد  المعا ل ىىلة  ىىاريخ 

 ميل والمعلوما  خط  بقلع ا خ الحبيب  .محمود عزاع إبن يقيقة اليفيد والذ  راًقه  ثوب
 مىا يدميىر مىن ال  ىاب   ىطوامة  يىىمل  .ًى  محطىا   اريخيىة هامىة مىن حيىا  اليىفيد الممىوذج

 صور  ال املة لليفيد.ال  اب بم خ ه اإلل  رومية, وال ير  الم

دًن ًيىك  ى ىالح ًى  موا فىة الموائىب   ثاميىة ًفى اد إليفىعىً َازام الشاَِّد قصىة إذا  ام  قر   

 مَازا  الاويير  ن  نو مبىأ ال ميى .العزع والفمة...  و ادًعه إلى من  حبب      قذل ًيه الىروح
ال    وارثىىىه ور والمىىىار ليبقىىىى  ىىى ىعتيمىىىة خالىىىد ، و ىىىدير  ن ي ىىىطر  اريخفىىىا بمىىىداد المىىى مدر ىىىة

 ا  يال ح ى يأذن اهلل بالمصر وال م يىن.
 

 ...  اهلل تبارك  تعاىل نسأل القبول  السداد  الرشاد

 
 أخوكم

 د. محمد إبراهيم المدهون 
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 ...وبعد ,السالم على رسول اهللالصالة و الحمد هلل و 

 عىىزاع  امىى  مىىن اليىىفيد عبىىد اهلل اليىىيخ ًإمىىه ممىىا ا يىىك ًيىىه  ن ال  ربىىة ال ىى  عيىى فا ب امىىب
مىىن همىىا و  ... يمىىا ا ىى فاد ًفىى    ربىىة مميىىز  ا ىى فد  ممفىىا ,  عتىىع ال  ىىارب ال ىى  خضىى فا ًىى  حيىىا  

 ىىى  هىىى  الف ىىىر  الحقيقيىىىة ال لف ىىىر  الماضىىىية ال ىىى  قضىىىي فا ب ىىىوار هىىىذا الممىىىوذجن ا, إوب ىىىل  ىىىر   ,قىىىول 
قيقيىة ع  ى   ثىىر ن هىذه ال  ربىىة صىاغ  يخصىي   صىياغة حإإذ  ؛ ح ىبفا مىن حيىا   وبىدون  ىردد

اليىىىللية ًىىى  حطمىىى   ميىىىن القيىىىود والحىىىدود اإلقليميىىىة والبلديىىىة و مىىىاق  بعىىىد  ن عالميىىىة اإل ىىىالع ًىىى   ع
 .و   ومف ي   ل

ولىىيس  ىىل مىىن عىىاش  .اش حيىىا   ح ىىب لىىه مىىن عمىىره .لىىيس  ىىل مىىن عىى ًقىىد و ىىد   مىىه ,اولفىىذ
 .طويلم ان يح ب له من  اريخه ال    وواقعا  ً     زمان  

 ة   بصىملىه . ول مه قد يخىرج ممفىا دون  ن ي ىرك م ان حيا  ًعلية ً  هذه الدميا .يعيش اإلًقد  . .  
 .ابية على واقعهإي 

 لم  معه  و ح ى لمف ه. . ل مه ا يحقق ييئا  عيش البع   موا  طويلة من عمره .وقد ي. .  

ا  ,اليوع   د مف   ملزمة. و .   مىن ممىاذج هىذه ا مىة   عىن ممىوذج  ن    ب ولو يىذرا ,من باب الًو
 خاصة بعد  ن  رك  ثرا  بارزا  وبصما  واضحة على واقن ا  يال من بعده... .

 مطمحىهو  ومطمعىه مب غىاه ىان همىه و  ,ا يلقى  لفىا بىاا  , الذ  ودت الدميا وهو زاهىد ًيفىا هذا المموذج
ىىمن دعىىا ه ًىى   ىىل مما ىىبة مىىن المما ىى ,الفىىردوس ا علىىى ل صىىال  مىىن با , وبعىىد  ىىبعىىد  ن  ىىان يدض 

اللفىىع إمىىا م ىىألك ..    ًىى  زمىىر  المصىىطفى الصىىلوا " "اللفىىع  حيمىىا  ىىعدا  و م مىىا يىىفدا  واحيىىرما
 ".الفردوس ا على
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عمىر  الحقيقى    ىن  نإ)"  مىا  ىان يقىول ,ل ن عمره الحقيقى و  , ان عمره الزمم  هو العقد الرابن.. 
ر ال فىاد  الىذ  ل ىطين(, وهىو العمىمصىل ًى  ً موا ,  ىبعة ومصىل ممفىا ًى   ًغام ى ان, و ىمة و 

 .عايه ً  ًل طين و ًغام  ان بين ً   المو 
طحن ًيفىىا ن رحىىى طاحومىة المىىو  ال ىى   امىى   دىىىيهىذا هىىو العمىىر الحقيقىى  الىىذ  عايىه ًىى  الميىىدان بىى 

 .عتامفع  ما ع البير و

 .يى ائفا . و صىيففاو , فىا ومفارهىاإلىى  مىب  ىموا  عديىد , بليل عن مموذج عي  معىه  مبىا      ب . .
 .عائل هبين  هله و  يبابه,ين طبقا  م  معه, ييبه و ب ,رضاهعي  معه ً   وقا  غضبه و 

ا   و  ,عل    هما  ان حقا  ومن  لعلى   ,محطا  مخ ار  مىن حيا ىه ً و ه وقفا , دعم ن  قل  ,لهًو
  مقىىىل للقىىىارئ ال ىىىريع خالصىىىة مخ صىىىر  عىىىن حيىىىا  عمىىىالق مىىىن عمالقىىىة الحر ىىىة اإل ىىىالمية المعاصىىىر 

ي ابيىىة ًىى  حيىىا  هىىذه إر ىىه مىىن بصىىما   مىىا  الحيىىا , وب ىىل مىىا  عميىىه ال لمىىة و  الحاًلىىة ب ىىل مبضىىا 
ل حيا ىىه العىىامر  عبىىر ال امعىىا  والمحاضىىرا  العامىىة عىىن ال يىىل الىىذ  ربىىاه مىىن خىىال ًضىىال   ,ا مىىة

 .الق الميادين الق ل و و 

ن  ان مىن الصىعوبة بم ىان  ن  ول ن, و    الصىحو   ال ى   ر فىا ًى  البصىما  ال ربويىة   بىن  ىلا 
 يير إلى الوازت ال فاد  الىذ  ً ىره وبثىه ًى  روح ا مىة؛ ًال  قل  ن  اإل المية ً  العصر الحديث

ه القىدح المعلىى ًى  , وقد  ان لىمماًقون ً  مفوس ا  يال الماضيةالبعد  ن  ما ه ا عدا  و  ,ويبابفا
مىىىا الفعىىىل و بىىىالقول و   ىىى عمار عبىىىر الف ىىىاو اا مقارعىىىةحىىى الل و ا  مفاضىىىفا لمقاومىىىة اا يقىىىات ا مىىىة و 

 , ي  مفضىىفع ًيفىىا للوقىىول  مىىاع  ىىل مح ىىل غاصىىب  ر  اإل ىىالعصىىاحبفا مىىن  ىىمقال  بىىين البلىىدان
 .والم لمين

الىىدًات عىىن  راضىىى   ىىو  ضىىممفا ًىى  طىىى    ابىىه الميىىفور )ً ,الف ىىاو  ىىان مىىن  يىىفر هىىىذه وقىىد 
العىين ًى  ال فىاد مقىدع علىى  ىل ًىرو   ع بىر ًيىه  ن ًىر الذ  اهع ًرو  ا عيان( و الم لمين  

إذا اع د  على يبر من  راض  الم لمين  صىبح ال فىاد ًىر  )" خالصة الف و و  ،ا عيان ا خر 
 و خرج المر   دون إذن  ,يخرج الولد دون إذن والده , لمةعين على  ل م لع وم
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ابىىه  هىىع ًىىرو     ىىا  عمىىوان  ,مىىن همىىاو ( ن  ىىيدهيخىىرج العبىىد دون إذو  -ول ىىن بمحىىرع- زو فىىا
  وا  ثع ًريضة ال فاد ثاميا .( له إا اهلل محمد ر ول اهلل)ا إ بمعمى  ن   ,ا عيان

ال ىى   قىىول" )والعىىدو الصىىائل الىىذ  يف ىىد  ,مىىن ً ىىو  يىىيخ اإل ىىالع ابىىن  يميىىة ا ىى قاههىىذا العمىىوان 
 .ا  ( ًاإليمان  وا  ثع ال فاد ثامييمان من دًعهيس  و ب بعد اإلالدميا لالدين و 

ملىى  ا ر  بفىىذا الف ىىر الع ًىىوقوذج مىىن المىىاس ي حىىرك مىىلىىع يعىىد ا عىىدا  يح ملىىون مثىىل هىىذا الم
.. ًلع يع ادوا على مثل هذا الطراز مىن العلمىا  ممىذ عقىود مىن الزمىان الذ  ي من بين ال لمة وال يل

  طويعفىىاو  ,يىىدها مىن حيىىا  ا مىىةيب هىذه الفريضىىة و حيىىعلىىى  غي بعىد  ن عمىىل اا ىى عمار ً ىر  طويلىىة
ب هىذا يىلىى  غيالعمىل ع ً ىان مىن الطبيعى   ىدا   ,الل ىانلى مففىوع اا  فىا  ب فىاد القلىع و و طبيعفا ع

ا   ىىود  ئىىه, ولىىع يعلمىىوا  ن مىىن ورابق لىىه  ىىير احون ممىه ومىىن ً ىىره فىىعا  مىىمفع  متمىىاإلم ىان عىىن الو ىىود 
يخىىيففع  يا ىه إممىا هىو   ىد  لىذ   خىاًفع ًىى  ح ىد ا ن ا عىن  ًضىىال   , ع عىا ال    ىيم قمون لىه إن آ ىال  

 .ً  مما ه
 رقصت على جثث األســود كـــــالب    طالما ال تأسفن على غدر الزمان ف

 و الكالب  كالب   ا  تبقى األسود أسود  ـــادهـا    ها تعلـو على أسيــــفي ظن 

, ده  و غيابىهيعىد ا مىر يىر بط بو ىو لىع  (1)من العلع والف ر ً ريا   هذا الر ل الذ   رك خلفه  راثا  
بىىين  ًقىىد قىىال مىىا عمىىده مىىن صىىدق ال لمىىة ومىىا لىىزع مىىن  طبيقفىىا ًىى  واقىىن ا ر , و ىىيبقى ً ىىره حيىىا  

الحىال يقىول"  ىع مىن  مىة  حياؤهىا  مىوا ن و ىع مىن  مىة  ,  ر  ل ممه  وصال ا عدا  ول انا حيا 
 هذه و لك. ي ان ما بيني ان  موا فا  حيا ن و 

ن  ان ا بد لما من  ل  . . هىذا ال  ىاب عىن غيىره ميىير إلىى بعى  ا مىور ال ى   دميىز  مة  خير  ًإممىاوا 
 من ال  ب ال    ماول  حيا  الييخ"

 

                                                 
 صفحة. 1000مجلدات بواقع  ةكل ما قاله وما كتبه في موسوعة مكونة من أربعمع ( نشر بعد استشهاده مباشرة, حيث ج  (1
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 ففمفىا القىارئ دون عمىا  مفمىا  امى ي بلغىة ب ىيطة  ىدا   ىب بطريقىة مخ صىر  و  ن هذا ال  ىاب  د  .6
 .ثقاً ه

ا  ال ىى   ف قىىر إليفىىا اللف ىى اب بعىى  المعلومىىا   وبىىين صىىفحا  هىىذا ال  ىىال ىىريع قىىد ي ىىد القىىارئ  .4
 .معايي   لهلقرب  ممه و  وذلك مترا   ,ال   مير  عن حيا  الييخ ,ا خر  ال  ب

 ,ومىا   ىب عمىهما قالىه ومىا قيىل ًيىه و دقيق ومير ما   به و  ,لم ابع    راث الييخ الف ر  ا  متر  .9
ة بحيا  الييخ و  من   ثر الماس إطالعا  واحدا  ًقد   ون   .ه وممف هً ر ومعًر

 مخىىالط   لىىه و ىىماع  ممىىه ًمىىا  ذا ال  ىىاب  ىىان مىىن خىىالل معاييىى   و مىىا مقل ىىه ًىى  هىىعتىىع م ن  .9
وبال ىال  خلى  حوايى  هىذا ال  ىاب مىن  ,المخالطىة اليوميىةخاصة ً  ال ل ا  الخاصة و  , ذن

 بعضفا. إا منمرا ن ال
 ,احلىىىهًىىى  مفايىىىة هىىىذا ال  ىىىاب ب ميىىىن  فاصىىىيله ومر  هب  ىىىصىىىيل مىىىا   بىىىه اليىىىيخ ومىىىا قالىىىه  ث ن  فا .5

 ,ع اإلعالمىى  ًىى  با  ىى انباع بىىار  الم ىىئول ا ول عىىن  معىىه وميىىره عبىىر مر ىىز اليىىفيد عىىزا
 خر.آ     اب  به حتوهذا لع ي

  و دون  فمىىة ىى ون العيىىر عامىىا  ًىى   عمىىاق  ثمىى اًقىىد   بىى  هىىذا ال  ىىاب و مىىا  قضىى    خيىىرا  و  .1
 .ااح اللة بضمع اق من ققم  ب فذيبه بعد ااو  ,ا فاعائحة 

ىىى  م .9  ال  ىىىاب وروابىىىطا بحىىىاث و  الدرا ىىىا  مم   دعىىىو ال امعىىىا  ومرا ىىىزفايىىىة هىىىذه المقدمىىىة ًىىىإًو
لال ى فاد  ذلىك  ,الو ىود حيىزإلىى  للعمل على إخراج   ربة الييخ و راثه العلم  والف ىر وغيرها 

 على الطريق إن يا  اهلل. ا  ون زادا  لفلعلفا  ,ممفا و قديمفا لأل يال القادمة
ن أخطأت فمني ومن الشيطان ,فإن أصبت فمن اهلل .. علمأهذا واهلل   .وا 

 املؤلف

 (حممود سعيد عزام )أبو عادل

 7قسم  – شطةسجن 

13/6/2001 
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 ما بني مولده وزواجه.أواًل:   
 مولده ونشأته. 

 دراسته اجلامعية. 

 للحركة اإلسالمية وانتسابهه تتربي. 

  صغرهيف مواقف مع أخته. 

 مواقف مع والدته. 

  خر مع والدتهآموقف. 

 موقف واحد فقط يدلل على بساطة والدته. 

 زواجه وأوالده. 
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 مولده..نشأته
، وميأ ميأ  6396ً  ًل طين ً  قرية ال يلة الحارثية لوا   مين عاع   ولد
 .. رعاية والدين ب يطين م ديمينديمفا ً  ً  بي  محاًت، وعائلة محاًتة على  إ المية
الزراع , وقد اطلع   "خضور "ً  مدار فا ااب دائية واإلعدادية ثع  خرج من معفد  درس

وال يد  وية, ًما و د  ًيفا إا اام يازالثام إلىاإلعدادية إلى على يفادا ه من ااب دائية 
  دا .

 دراسته الجامعية
لب الوريوس ً  اليريعة اإل المية يفاد  اب ممفاو خرج   ب الييخ إلى  امعة دميقام 

قرية " در" .. وقد عمل مدر ا   ثما  ام  ابه ً   ع6311بالمر بة ا ولى على دًع ه عاع 
وه  قرية  قن بالقرب  ,إلى مدر ة برقين ليدرس ًيفا بمديمة ال رك ا ردمية, ام قل بعد  خر ه

 من مديمة  مين.

 كة اإلسالميةتربيته وانتسابه للحر
وهو من مؤ    موا  الحر ة  ,ا مه الييخ يفيق   عد ربى على يد ر ل من قري ه 

ال    من ال ربية حقه، إا  ن الممية عا ل  مربيه قبل  ن ي  ًو   مينمديمة اإل المية ً  
من عمره ً   لمة وهو ً   وائل العقد الثام  .. وقد وقل على قبر    اذه ومربيه ليرثيه  راد

 .مقارمة من  بما   يله و مه ,و ر  هل امه  طالقةلف   ام باه الحاضرين  ,مر  لة
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ال حق بالحر ة اإل المية وهو ابن الثامية عير  من عمره، وعمل على  ربية مف ه  ربية  
ًرا ة ا   اذ  صدق  ًيهحيث إ المية ممذ صغره, وقد اه ع بصقل يخصي ه بي ل  د , 

عمدما رآه يلق  ) بو ما د(  اقب العاع للحر ة اإل المية ً  ا ردنالمر  عبد الرحمن خليفة
ً  م  قبل  ا  عتيم ا  لمايئ يأمقال" إن لفذا الياب ا مربيه, إذوهو يرث   لم ه اار  الية 

 حيا ه.

 صغره يف مواقف مع أخته
وهو الولد المحبب   ياع صغرهحيا ه بع  المواقل من  قلبد ل  من  ن   وهما  ان ا

 .هو بالمما بة  صغر إخوامه و خوا ه، و اه من بين  بمائفميمدلل لد  والدوال
يديه, ا ً  ليل وا ً  مفار،  ا يفارق  ابه   ان :(1)عن  ياع صغرهال بير   قول  خ ه 

على ًرايه، بعد  ن  عياه ال عب ل ثر  المطالعة  آ يه  حياما  ً  الليل وهو م  لق  و م  
يعمل على ال از.. ً م   حاول  حب ال  اب من بين الذ   الصغيرمصباح الوب واره 

" يا  خ  ًأقول له ,ال  اب بيديه ااثم ين ح ى إذا ما يعر بذلك ام ف  بقو   وم ك ,يديه
  ان د به ً  الليل. ه ذا, ايك خيى  ن يمقلب عليك هذا ال راج ًيحرقك ويحرق ًر 

 

 

                                                 
أعمال الفالحة  وهي بالمناسبة والدتًي و ممن رعته في صغره لكثرة غياب والدته في -أم فايز-لنا أخته الكبيرة: ( هذا ما ترويه 1)

ينخرط فيها الجميع في خدمة )الفالحين بعض زالت منتشرة عند  مافي األرض باعتبارها عادة من عادات أهل القرى كانت و

 .(األرض
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 اذهببين يديك..  ا  راك إا وال  ابمال   المفار ًقد  م   قول له" يا  خ ,  ما ً 
 " هذا هو ا  ل,ال  ابإلى  بيده وهو ييير ً ان يرد عل    ا واد،هؤا  والعب  ما يلعب 
 !وهذا هو اللعب وهذا هو اليرب،

آل  مه  على ويبدو  ن الييخ لع ي ن من  هل زمامه, وا مثل  قرامه, ًقد  ام   خ ه  ؤ د
.. ً ان  حياما  يخرج إلى ال بل من بع   ا ياعع ًمه ً  يوع من يدخل الحرا امف ه  على 

 قرامه ً  الوق  الذ    ون ًيه الطبيعة على   مل صورها, ورائحة ا زهار  عبق ً  
اذ يأخذ ااآلًاق, وا ر  قد اً ري  بالربين ا خض  لباب..  م  ر.. إمه ممتر طبيع   خ 

وهو ب اط  ,ل ًوق العيب ا خضرفممه ثع ي م الما  ًي وضأ منر   ده ي لس ب وار مدق
 قرامه قد  خروا  مف فع ل رقة اللوز ا خضر من  راض   بع  بيمما م د ,بإراد  ربامية مد جَ 

ن ًيرد ًيأ ون للييخ ليضعوه بين يديه ويقولون له" لماذا ا  أ ل معما يا عبد اهلل ,ال وار
  .!عليفع"  ما ا آ ل الحراع

من  ربي ه  ياع  ا  طًر من رب ه على يديفالما ه ذا رو  و  ..ً  صغره ه ذا  ربى ييخما
 .طفول ه

يوع  ن  ان م اهدا  على حدود ًل طين , وعلى هذا المموال مفج الييخ مف ه ً   بره
و غوار ا ردن إبان و ودهع ً  قواعد الييوخ, حيث الثمار الدامية  ياع الصيل  صحاب 

والمفس  ففو لحبة  ,والم اهدون يعييون على يتل العيش ,القر  الم اور  المحيطة بفع
 رغع ما هع ًيه من ضيق., احد ًا فة إا  ن ا ياد  قصر   ن  م د على ثمر  و 
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 ان م ئوا  عمفا بأن اليد    بفذا الممطق  ان يو ه  وامره  بما  قاعد  بي  المقدس ال
 ال    م د على هذه الثمار آثمة إا بإذن  صحابفا.

 اقف مع والدتهمو
بوالديه, يصلفع بما يدرض  اهلل  عالى, مما  ان له الدور ال بير ً   ا  ا يك  مه  ان بار 

يق اهلل  عالى له ً  حيا ه، بل امع س هذا ا مر على مف ية والديه ً علقوا به دون غيره   ًو
 ه ً  ال امعة ، ًراًقوه إلى ا ردن إبان  دريو رحالهمن  بمائفع اآلخرين ليراًقوه ً  حله 

و أمفا رحلة  , خر  إلى القرية  يفرا   يد , ثع ير عونعد عمده  يفرا   دمية, ً اموا يم ثونا ر 
و مماطقما   ثر بيمما م د  ن   , ن  و ا ردن يع ريه البرد اليديدمترا   ,الي ا  والصيل

 .امن غيره ئا  دً

وبق   ,ا ي واخر ال  يما لع ي ن الييخ ي م ن من القدوع إلى ًل طين ممذ  ن غادره
وا معه ح ى ا مر ه ذا ح ى ام قل إلى ال عودية ثع إلى با   ان ًلحقوا به إلى هماك, وبق

 بعد  ن ,ثره  رير الم  يفىم  على إلز  مرض  والد ه مرضا  يديدا  وعام  عما   قا يا  
د , إا  ن معتع   اوز  ال  عين من عمرها.. ورغع مياغل الييخ ال ثير , وال زاما ه الم عد

 ق ه  ان يقضيه ب وار  رير مرضفا.و 

ذا  يوع  محمد ا صل ب  ابن الييخ ا  برح ى الحال  لع يطل الوضن وه  على هذه
حو الييخ بعد امقضا  صال  العصر ً قدم  م ,قد واً فا الممية (الخ يار )خبرم  بأن و 

ا  بفم   ً   ذمه و ل   عن يميمه وهو ي بح ويفلل ً  ذا مقل  له ىىوه  ,والد هخبر ًو
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ه صلب الخبر وام تر  قليال    فرس ً  و ه الييخ  رصد ًيه رد  ًعله, إا  مم  و د 
, وبق  ي بح ويفلل ح ى ام فى من ورده ثع وا صراخا   وا  زعا   عليه ًزعا  المراس.. لع  ر 

 ه إل ماع عملية ال ييين والدًن.قاع وطلب من اليباب  ن يراًقو 

على مف ية الييخ وقد  م   لحتفا  ن مثل هذه اللحتا   ام  صعبة  دا  ا يك بأ
ق ه من  ائقه محو الم  ي ح ى امف ر الييخ  (1)فى، وما  ن دخلما م  يفى ال امعةو ما بًر

بالب ا ، ًقل  له" لقد  م    وقن ممك يا ييخ  ن  ًرن من معمويا ما.. إذا  ان حالك ه ذا 
بفا  و د  طريقفا إلى قلب الييخ ً أثرهلل  علع  ن هذه ال لما  ًما بالك بحالمانن ويبدو وا

 .ً وقل عن الب ا 

بعد  ن  غلق عليه باب وه ذا مقل  ال ثة إلى بي  الييخ ليواصل معفا رحلة الودات 
ة ال   , وليفرغ ما  بقى عمده من عن ا عين بعيدا    د    ًيفا ال ثمان, لي مل ب ا ه الغًر

 ع على ًراق  مه.ي ان و حزان وآا 

ا   لفا، ًقد   ب إهدا   لفا على  ول صفحة من صفحا    ابه  " ً  خضع المعر ة" وًو
والفراق والحب  ممزو ة بالحمين, ًف  قطعة  دبية رائعة رغع قصرها من  روت ما ر ي ،

هذا مصفا" "إلى روحك يا  م   قدع ثواب عمل  الم واضن ضارعا  إلى اهلل , وال قدير والودات
يق من اهلل بدعائك   القبول، ًلطالما   ب  هذه المواضين و م  بين تفراميما    لفع ال ًو

مفرج و عماق   طمئن و ما  لثع الصباح  الذ   م   حس بحا    إليه، و ع  ام    ارير   
 فن إلى ىر ال ريم ين   احا  م و فا  إلى عمل ، ًأر  يديك  ال ريمة صب يدك  

                                                 
 باكستان.  –جامعة بيشاور  (1)
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ورد  يد ا عدا   ,ك ل     مطرين الرحمة والحماية والرضا ل دعا ال ما  و م   رددين 
 .(1)عبد اهلل عزاع /ابمك البارى ًرحمك اهلل رحمة  وا عة و معما بك ً  الفردوس ا عل ,عم 

وال    بعد عن مديمة بيياور البا   امية  "باب "بعدها مقل  إلى مقبر  اليفدا  ً  قرية 
ا  اه العاصمة إ الع  باد.. حيث صلى عليفا الييخ  يال ب م رما يقارب الخم ين  يلو 
 مزلفا الييخ بيديه الطاهر ين إلى قبرها الثر  بعد  ن  ووري ع ث ,وخلفه آال الم اهدين

 ع.6399 واخر العاع 

ا فا ب مة ليدًن ب وارها م ن ولديه و مر ا ياع وا يفر ليلحق الييخ اليفيد بأمه بعد ًو
براهيع عاع  .. ولع يمفل القدر والده طويال  ًلحق بفع بعد  مة من ا  يفاد ع6393محمد وا 

ال   واً فا الممية , ع ًيصلابمة يقيق ه   ًضال  عن ,ع ليدًن  يضا  ب وارهع6331الييخ عاع 
اطمة ابمة  خ  –ابمة اليفيد محمد  –هماك وحفيد  الييخ مف ه  و ميعفع دًموا ب وار  ًو

 .ً  با   ان  اور  لمديمة بيياورالم " باب " ً  ممطقة الييخ 

 الربكسات
لع يخطر ببال هذه الوالد   مفا   ذهب ً  يوع من ا ياع إلى با   ان وي ون مصيرها 
ً   لك البالد.. لع    طن ً  يوع من ا ياع  ن  ح ن لفت ا ع با   ان بالي ل الصحيح.. 

ول لفا"  ين مصطفى يا  د  ن ا  ً ما مقيًقد درس قريب لما ً  با   ان ً   وائل ال بعيم
 ت با   ان آمذاك  ما قلما آمفا ، ًلوىً ام   قول" ً  البر  ا .. لع   ن  ح ن لف

                                                 
 ( إهداء كتبه الشيخ ألمه في بداية مجلد )في خضم المعركة( جمع فيه افتتاحيات مجلة الجهاد.1)
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ًيفا لقال " ما الذ   نهماك و دًمي نإلى با   ان و مو ي نقيل لفا ً  حيمفا  مك   ذهبي 
 ا نن ول ن قدر اهلل ًوق  ل ي  . يأخذم  للبر  

  لب من ذ  العقول عقولفع ح ى يمفذ قدره..  ن يمفذ قدره  اهلليقول العلما " إذا  راد 

 موقف آخر مع والدته
 م   ر  بع  الحر ا  ال    قوع بفا والد    ثما  الصال  ًأعدها :  يقول الييخ

إن الييخ  " ً ام    يبم   ,من البدت, ًأقول لفا" هذه حر ا  لع  رد عن الر ول
 ,ن مديمة معان ا ردميةد بالييخ المعام  ذاك الر ل ا زهر  مالمعام  قال لما ه ذا.. و قص

ماما  لم  د قري ما، وهما يعلق الييخ   ان ً  يوع  الذ   هلل عزاع على اعبدمن ا ياع مدر ا  وا 
 ,   ن  ًعل من والد   وه   قبل من الييخ المعام  وا  قبل مم مموقل  مه" ماذا ع ا

 المعام .. علما   ن يفاد    على من يفاد 

 عمدما  ام   ًر   ن  أخذ بف و  ولدها  هذا الموقل يذ رم  بوالد   ب  حميفة
ولع ي ن لد   ب  حميفة  ,ممفع       ف يفعً حمله للذهاب إلى علما  هو  علع   بو حميفة()

مييا  على ا قداع رغع الوق  الثمين الذ  م اًا  البعيد  حيلة إا  ن يطيعفا, ًيقطن معفا ال
ومن هذا  ان يمزل عمد رغبة والد ه وقد قيل  ابقا .. ا  رامة لمب  بين  ,يح ا ه العالع

  .قومه!
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 ف واحد فقط يدلل على بساطة والديهموق
قلما إن الييخ  ان من الم فوقين على  بما   يله وهو من ا ذ يا ، حيث حاًت على 

إلى مراحل ال عليع العال ، وهو حاًت  ويةواإلعدادية والثام هذا ال فوق من المراحل ااب دائية
 ا ب بارت, وخطيب مفوه, يخطب ممذ صغره خطبا  ار  الية, عن تفر قلب و   ل  اب اهلل

ل اعا  ثالث ً  ال ل ة الواحد  دون  ن ي ل  حياما  ومحاضر قو  قد  م د محاضر ه 
اطة بم ان.. ً  د بل من الب  ,على الفطر  ول ن ً  المقابل  ان والداه , امعه  و يمل

والد ه ا  حفت ييئا  من القرآن  و  الفا حة,  ما والده ً ان يحفت بع  ال ور القصير  
على ب اط فع  ن والده  لا    اوز المعوذ ين و ور  اإلخالص, والي   الذ  يدل وغالبا  

ل ً   ان يصل  بوالد ه  ماعة ً  البي  ً ام   ي رط عليه قبل البد  ً  الصال   ا يطي
قرا   القرآن, ًيقر  ً   الر عة ا ولى  ور  اإلخالص ًو  الر عة الثامية  ور  الفلق, وما  ن 
يم ف  من ال  ليع ح ى   د الخ يار  قد ام فض  ً  و ه الخ يار ً قول" يا خ يار" ليش 

 طول  اآليا نن

علع  يدا   ن هذه الب اطة الملف ة  عبر عن ال و الذ  مب  ًيه الييخ عبد اهلل عزاع لم
من الضرور   ن ي وموا على م  و  معين من العلع ح ى  والي  -من  همي فع  -ا هل 

هع علما .. ومن هما لع م د للييخ  با  م علما  ي اعده ً   عليمه وا  ما  قادر  على ؤ يخرج  بما
خصي ه إعام ه ً   دري ه, وهذا يدلل على  ن الييخ اع مد  ليا  على  ربية مف ه, وبما  ي

وبلور فا, ً ان ال فد الذا   عالمة بارز  ً  حيا ه، وهذا ييير إلى  مه بإم ان    يخص 
 اخ ار اخصي ه إذىلور  يىف ه وب ن يع مد على مف ه اع مادا  ذا يا  ً  بما  م
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ي اعده على  خط  بع  العقبا  ال    قدو   و داعية  و مريدا  لمف ه حر ة ربامية  و  
  ه ً  حيا ه. قل  ماع امطالق

 زواجه وأوالده 
 حدث الييخ حول التالع الذ   ان يلل الممطقة, وال فل الذ   ان ي يطر على هذه 

عاع   ل يد قطب على  ول   اب قر ه معلقا   ,ا يا  وال  يميإبان مرحلة الخم يم ا مة
 " إن  يد يعيش ً  ا حالع..!! حيث قال )الم  قبل لفذا الدين(ع 6315

ياملة ال المية اإلصحو  ال, و  ر  بالمفضة العقدين من الزمن حصل  بعد مرور 
عاع  مر   خر  ً على ال  اب  ليعلق الييخالحر ة اإل المية  داو   راحفا  امطلق ً

اإل الع ) ماه ثرها   ابا   إليؤلل على ، (إن  يد  ان يمتر بمور اهلل)ع بقوله" 6393
 . (وم  قبل البيرية

ذه الترول" بحث  عن ً ا  مل زمة للزواج ممفا, ًو د  ً ا  ً  تل ه يقول الييخ
" ام ك؛ هذه ولية من  وليا  ًقل يعرها و لبس ثوبا  يغط  ر ب يفا  لبس ممديال  يغط  ثلث  

قائال " حاول   ن  لب فا  درباما  ل  ر ما  ح  الر بة, ًحصل    ويضيل الييخ .!اهلل
 .ر  عليفا ً  مفاية المطال.ام ص  مم  معر ة بيم  وبين  مفا إا  

ً  غالب ا حيان ً   ااخ الط وعدع اال زاعو  ال فليعمفا ه ذا  ام  ا  وا  
 .ا يا  وال  يميإبان الخم يم م  معا ما
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   برمحمد  ,ع, وعمده خم ة من الذ ور وثالثة من اإلماث6315 زوج الييخ عاع
براهيع من الييخ ً  رحلة  ثع حذيفة ثع إبراهيع ثع حمز  ثع مصعب, وقدالذ ور  رحل محمد وا 

ا  ثع  مية, و ام  عائل ه  راًقه ً  حله و رحاله. اليفاد ,  ما اإلماث ًفاطمة ال بر   ثع ًو



                                                                                      

26  

  

 ـتـــالـــذي عــــرف يـخـــشـــيـ
 

 



                                                                                      

27  

  

 ـتـــالـــذي عــــرف يـخـــشـــيـ
 

 

 

 

 

 
 الجامعة. انتقاله لألردن وفصله من مابني:ثانيًا

 .انتقاله إىل األردن 

  والقرار احلاسم. م3691الشيخ يف عمان 

 خ.وقواعد الشي 

 ن يف القواعد.اموقف 

 .املاجستري أثناء القواعد 

 من األزهر الشريف. الدكتوراة 

 .عودة الشيخ للجامعة األردنية بشهادة عليا 

 .فصله من اجلامعة 

 خر من احلركة, وآوفد من احلكومة. 
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 االنتقال إىل األردن
 ن يمف  ببع  اليباب ً  القرية للوقول  ماع ااح الل، إا  ن  حد  الييخ حاول

بمغادر  ع مصحفع 6319باط ا ردميين المم حبين من مواقعفع ً  حرب حزيران عاعالض
قد بيع  و قط  بيد اليفود..  مصح ع لو ه اهلل  عالى  ن  ذهبوا  موقعفع بقوله" إن البالد

 ً دو  ع دون  ن يعلع ب ع  حد اإل رائيلية ح ى ا  مر علي ع دبابة من الدبابا  ,إلى بيو  ع
ع ,من الماس , وما  ن غادروا هذا الموقن ح ى  قط  هذا الضابطال  اق معوا بمصيحة ًو

 .الموقن ب امله اح راقما  د  إلى ذيفة دبابة, ق

وخالل هذا الواقن  ,لقد  قط  البالد ب بب ال  فيل الذ   عر  له اليعب الفل طيم 
 من داخلفايصعب مقارعة المح ل  ,ا ليع يعر الييخ  ن ا ر  الفل طيمية  صبح  م دبة

على إثر الفزيمة  ,فل طين من خار فالللعمل  خراام قال لموقن آًقرر  -ً  حيمفا  –
عال  ام قل إلى ا ردن من ع 6319عاع  الم را  ال   لحق  با م ين العربية واإل المية .. ًو

 ، وقد  عر  ً قول" لن  عود لفل طين إا م اهدا  وهو ي ,على ا قداع ,بع  إخوامه ماييا  
 ثما  عملية  ف يش مفا ئ من قبل هو ومن معه الطريق لخطر محدق  اد يود  بحيا ه 

 .ا  ن  دار  فع عماية اهلل  عالىدورية يفودية لو 

 م والقرار الحاسم7691الشيخ يف عمان 
ً ر  قصير  بد  ال دريس ً  إحد  المدارس ا ردمية ً   بل ال اج بعمان، وقد م ث 

رق له الحال  ن يبقى مدر ا  ً  المدارس, وا ر  واليعب وا مة ً  هذه المدر ة.. لع  
 ومقد ا فا. م زت ممفا عز فا, وي فدد ديمفا  داس  رام فا, و 
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وهع يف فون بالمييد   هل الي ارا  يقت  ً  و ط الليل على م موعة من :  يقول
ليل بفيع..  وصد  الصو  يدو  ً  ,الوطم  الذ  يثير المياعر" بالد ..بالد ..بالد 

نن  هؤا  هللا  ان لفذا الموقل  ثره العميق على قلب  ومف   ًقل "  ليس عيبا  عليك يا عبد
عال ، بالدهع  عز عليفع مما نن ًقرر  من  لك اللحتة  ن  بد  ال فاد مفما  لل الثمن.. ًو

المية لحر ة اإل امحو  و ه الييخ من صباح ذلك اليوع لمدر  ه وقدع ا  قال ه، ثع  و ه 
 هز من اآلن لل فاد ً   بيل اهلل.وقال لفع"  ما  ا

 قواعد الشيوخ
بعد  ن واًق  الحر ة على البد  بال فاد ً  ًل طين, بد   ال ر يبا  من ممتمة 

ً  ا غوار  ح  إلقامة  بفة خاصة بالحر ة اإل المية  الفل طيمية )ع. .ل(, ال حرير
بيروط  الممتمةمن الممتمة  ن  عمل  ح  اً ة حيث ا فق  الحر ة  " قواعد الييوخ " ا ع

ين   صدرعلى  ن إي اد ممطقة خاصة بالحر ة  مولفا بحيث  قوع الممتمة ب ؛من قبل الطًر
 ن مقابل العاصفة..  با عً  ًل طين ال   يقوع بفا  بما  الحر ة  الع  رية بياما ال مين 

 وا برامج عمليا فا. , ال خطيطيةوا ,، ا من الماحية ال متيميةالممتمة بالحر ة دخل ا  

 وقد ,لل دريب "دبين" ان  ولفا ً   حراش إميا   ربن قواعد  وعلى هذا  ع اا فاق على
ا  قة مما دًن عًر  ن يقول  بما  ً ح"  آمذاك قام  الحر ة اإل المية بعمليا  ما حة ومًو

 .عمليا  الييوخ مريد عمليا  
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عن بع    لقاعد  بي  المقدس، وهما ي حدث الييخ اهلل  ميرا   ولى الييخ عبد 
بع  ًصائل ممتمة ًيفا ثالث ممفا ؛ حيث يقول"  ما بين  ربن  فا  ً  القواعد ذ ريا ه
من ميدد الحرا ة . يقول" واهلل  ما وال فة الرابعة، يحيط بما اليفود، وه   حيط بما ال حرير

و مفع غدروا بما  ؛عبيمفا ية بيمما و ة اليفود, ليد  الح   ثر من  فالي ار  بع   فا 
 .  ثر من موقل

 ن يف القواعدموقفا
 ما قام واحد منهم لصالة اجلماعة !!: املوقف األول

مائة عمصىر، وقىد ىدخل  على مع  ر من مع  را  الممتمة وهو يضع ثالثى:  يقول
واحىىد مىىمفع  ه مىىا قىىاعىاللىى ن لصىىال  العصىىر و قيمىى  الصىىال ، ًىىوحىىان موعىىد اآلذان ًىىأذن المىىؤذ

 عىين الم ىلمين ل حريىر بيى  إلىيفع  ون هىؤا  الىذين  امى   رمىومن هع هؤا  ,لصال  ال ماعة
 !!المقدس

 املوقف الثاني: أما جيفارا .. فتحت قدمي هذا!! 

ذا بم موعة من اليباب, ً أل   حدهع" :  يقول الييخ فع, وا  دخل  على إحد  غًر
 ,قال"  ا  رو ,الثالث.. و  , ًقال" هوي  مم ة!! و أل  الثامما ا مكن قال"  يفارا..

ب قاليدما  وا  قلد   مى بأ مائماً  هذا الموقن قد ممفع  ا  وه ذا لع   د واحد ,والرابن... الخ
 على عدوما ومحن على هذه مصرا   واحققلمثل هؤا   ن يل باهلل علي ع يم ن وعادا ما, ً ي

  ًي م   يفارا..!! الحالنن
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ي م   يفارا..!! ًقل  له" اليوع عام  المثقل الثور  ًقال ل "  م  ا  د:  يقول
من  ريد  ن  عرل ما هو دين ً حن ًرد عل   من هو  يفاران قال" مماضل يريل, قل  له" 

بقوله" ً ح ا دين لفا, ًقل  له"  ما  ما ًديم  اإل الع, و ما ا خير وبدون  ردد  و  لعثع 
 .قم  ولع يمبس ببم  يفة يفارا ً ح  قدم  هذا !! ثع 

 املاجستري أثناء القواعد من األزهر
خو  بأن   مل درا    العليا دما ً  القواعد  يار عل   بع  اإلوخالل و و :  يقول

مدرس ل  ئمام اهد  ع  ئما ل" محن علميل يفاد  الما   ير من ا زهر اليريل, ًقل  لف
, رغع عدع و ود ال  ب المطلوبة هع  إصرار  حإخوام  وم علعنن إا إمم  ً  المفاية واًق  

 ديما ً  القواعد.ل

عال   , إذ لع ي ن ًو متاع ً  حيمفا الم بن ذهب  وقدم  اام حاما  بما ً ح اهلل عل  
مما  ان ,إعداد ر ائل الما   ير  ,م حاما ااهو متاع  ال ائد لميل يفاد  الما   ير وا 

 إلى القواعد من  ديد. وه ذا عد 

ل درا  ك لميل  فا أ  ببرقية من زميل ل  يقول ًيفا" إذا  رد   ن   م ,و يز  بعد ً ر 
وقل  بعث لما  وراقك ح ى مقدمفا ل امعة ا زهر.. ًردد  عليه بر الة ًا يفاد  الد  ورا 

ن ًرد وهذا الم  و  ا يؤهلم  للد  ورا مم  حصل  على مقبول له"  م  خ ل   ن  قول" إ
 ص فا"  م  ا ول على دًع ك.خال عل   بر الة  خر 
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 من األزهر الشريف الدكتوراة
لقواعد عبر  غوار ا ردن لحر ة اإل المية ً  امن قبل  بما  اا  مر العمل ال فاد  

الصداع الذ  وقن بين الفدائيين  على إثرو  ,ع6391ح ى  يلول عاعو  ا مي واخر ال  يمن 
محذور  أخذ  امب الحياد ح ى ا  قن ً اضطر  الحر ة اإل المية  ن   ,وال يش ا ردم 

  فك الدما  بين ا يقا .

وما ه  إا ً ر   , و ه الييخ لل دريس ً  ال امعة ا ردمية  مدرس ً   لية اليريعة
زهر اليريل لميل ر الة و يز  قضاها مدر ا  ً  ال امعة ح ى ام دب إل مال درا  ه ً  ا 

من اال قا  من عائلة آل قطب وعرل الي   ، وخالل  وا ده ً  مصر  م ن الد  ورا 
 .  ال ثير عن حيا   يد قطب

قيا ية ا    اوز وماقيفا ً  ً ر   ً  مصر حيث  مفى ر الة الد  ورا  لع يم ث طويال  
ما دًن ل مة , , حصل خاللفا على اليفاد  العليا من در ة اليرل ا ولىفرا  ال  ة عير ي

ثالث   الد  ورايفاد  , علما   ن  قل مد  لميل  يما إع ابإلع اب بر ال ه ة إلى االمماقي
 .(1) موا  و قصاها خمس  موا 

 عودة الشيخ للجامعة األردنية بشهادة عليا
داخل  مؤثرو ان له مياط  عاد الييخ إلى ال امعة ا ردمية ليدرس ً   لية اليريعة,

 ويع بر الييخ  ول من  دخل الح اب إلى ال امعة.. ال امعة.
                                                 

للشيخ عبد هللا عزام حيث رأينا من المناسب  ةرسالة الدكتورامقدمة أراد المزيد حول هذا الموضوع عليه الرجوع إلى  ( ولمن1)

 القارئ أن نضع في مقدمتها رسالة لجنة المناقشة الموجهة إلى عميد كلية الشريعة والقانون في األزهر الشريف بالكامل وسيجد

 التفصيل. من فيها الكثير
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الذين  ان لفع الدور  ,من الطلبة الذين رباهع على يديه ًضال  عن ا عداد الفائلة 
 البارز ً  قياد  عملية ال ربية واإلصالح وال غيير ً  الممطقة. 

ام باه  من الدولة.. ًبد     ابعه و طلبه بين الحين واآلخر, و ان لف  هذا المياط 
لوه من ال امعة, إا  ن الييخ ح ى ا يفص الييخ  ن يم به لمف ه يمصحونبع  الميايخ 

 ال امعة. لذين در  فع على  بواب"  ما م  عد  ن  بين الفالًل لطالب  ا ان ي يبفع

 مه  ان  ؛بأمور الدين إذا اصطدم  لع ي ن ي أل ً  يوع  من ا ياع عن  مور الدميا 
 لى, وليس بيد البير.عايؤمن إيماما  مطلقا  بعقيد  الرزق, و ن باب الرزق بيد اهلل  

 فصله من الجامعة
 رع, حيث لف  ام باه الييخ  اري ا ي6391عاع   يلولالحال ح ى  بق  ا مر على هذه

هع لحى طويلة و بالميايخ ًيفا ال رائد ا ردمية يصور صفحة من صفحا  إحد  على 
ما حدا "عمال  لألمري ان" م, و ح  ال اري ا ير  ملة م  وبة"ا مري ية M.16ون مليح

هلل عزاع, مدرس ً   لية  ما ا م  عبد ا"بالييخ اا صال بصاحب ال ريد  قائال  له" 
وعلما   لإل الععلى صفحة من صفحا   ريد  ع, ي     ا  اليوع مير ع  اري ا ير اليريعة, 

ا ًرا  م ان اااإل الع..غدا  عليك  ن  مزل اع ذ   غلق، ثع "قد  عذر من  مذرل اري ا ير وا 
 .الفا ل
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ع عمد رئيس الوزرا  ا ردم  والحا   ر ال  عاديا , بل  ان له مفوذ لع ي ن صاحب ال ريد
أن عبد اهلل عزاع يفدده.. ًا صل به ًورا  و خبره ب ,ر بدرانالع  ر  ا ردم  العاع آمذاك مض

وقد  ,مباير  ر بدران يم تر حدثا  مثل هذا الحدث.. ًقرر ًصل الييخ من ال امعةو ان مض
 مفما  بما  ن هذا ا مر من " ا ي  اوز ال طرين وخالص ه" الذ  القرار لع  على اط

 وم ؤوليا    قرر ًصل الد  ور عبد اهلل عزاع من ال امعة ا ردمية وذلك لقماع   الخاصة
دون الر وت إلى  ر بدران!!  ل ذلك,ضا ع الع  ر  ا ردم ، م.. ثع وقن  ح فا" الح"

 .زار  ال عليع العال   و إدار  ال امعةالمؤ  ا  المخ صة من و 

 وأخر من الحركة. وفد من الحكومة
د من الح ومة وقالوا له" إن الح ومة ا  ريد ًصلك من  بعد ذلك  ا  للييخ ًو

فصلك الدرا   وايرح لدخل ال يا ة.. امن بل  ريد ممك  ن    مر, ل ن, دعك  ,ال امعة
ما ل   مدر ا  لماد  ما, ًرد عليفع قائال "   و و وغيره ماد ك دون  ن  دخل ً   ا ا و

 ما مدرس اليريعة اإل المية،   ريدون  ن  درس الدين اضيا ..الريال يميا   و الفيزيا   و 
 بال. ًردوا عليه !!ًأما  اهز ننعلى محمد بن عبد اهلل الذ  مزل

اقب العاع خوان ًقد  ا  ا   اذ عبد الرحمن خليفة ) بو ما د( المر حر ة اإل عن  ما
 مزال  ل اإلخوان إلى اليوارتإلمحن على   ع اا  عداد  "الم لمين وقال للييخ لإلخوان

على إخوامما من  ن  حرصا  ذلك إا  ن الييخ ًر   ,اح  ا ا  على ًصلك من ال امعة
 . ذ  ب ببه   يصابوا بأ
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 .ما بعد عمان حتى أرض األفغان: ثالثًا
 .الشيخ حنو السعودية 

 .مع األستاذ السنانريي 

 .السنانريي إىل مصر 

 .الشيخ يرثي األستاذ كمال السنانريي بعد إعدامه من قبل السادات 

 .الشيخ حنو األفغان 

  العكسواجلولة االستطالعية باكستان بعد عودته من. 

 إنشاء مكتب اخلدمات 

 .الشيخ جسرًا بني العرب واألفغان 

 .عرف قدره فوقف عنده 

 األفغان. مكانة العربي لدى 

  م1816الوضع عام. 

 .مالحقته من قبل احلكومة الباكستانية 

  م1816عام يف أواخر  توقف مالحقتهزينب الغزالي. 

 .اشتداد الضغوط 

  على الشيخ.الغربي اهلجوم اإلعالمي 
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 الشيخ نحو السعودية 
دريس عد  ن ًدصل الييخ من ال امعة ا ردمية,  و ه محو الممل ة العربية ال عودية لل ب

س ًيفا ا , حيث در  يو ان ذلك ً   وائل الثماميم ,ً   امعة الملك عبد العزيز بمديمة  د 
و ام  هذه المرحلة بالم بة للييخ مرحلة ام قالية ح ى   فيأ له ًرصة  ,ثالثة ًصول م  الية

 قات ا ر  ل أدية عباد  ال فاد.اام قال    بقعة من ب

 .م7697عام  مع األستاذ السنانريي
ال مامير  خالل هذه  ج ا   اذ  مالر   مة ومصل من عمله ً  ال امعة ع بعد مض 

حيث  اعد على  وحيد  لمة الم اهدين ا ًغان  ,الف ر  على ال عودية قادما  من با   ان
م امك قال له" ليس هذا ًهماك، وقد  ان له لقا  من الييخ  ثما  الطوال ببي  اهلل الحراع 

خاصة بعد  ن  غلق  الحدود من  هذا ا مرمثل يدرك  إا  ن الييخ  ان  !!يا ييخ الطبيع 
 ان  واب الييخ  لذلك ؛ًل طين ووضع  ال دود وحيل بيمه وبين  فاده ً  ًل طين

 -يارا ه  ام  محصور  ً   حد  مرين"حاضرا  بأن خ

    ام  الحيث الموا فة  ,ً  يمال اليمن ال و ه محو اليمن لم اعد  الم لمين" األول
 .ا يً  بداية الثماميم ً  ال موبوالييوعيين  ,ً  اليمالدائر  بين الم لمين 
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ال و ه محو ا ًغان, وهذا هو الرا ح الذ   ان يف ر به الييخ, خاصة بعد  ن  "الثاني
ي    ًغام  ان  ا  اح  مال  ا   اذوقد وعد الييخ عبد اهلل  ,ع6393ً  عاع اا حاد ال ًو

ب ًوق  ر  ثعن  و بأن يقوع ب ولة ا  طالعية للوقول على م ريا  ا حداث ال مامير  
 .. ا ًغانعلى  ر   الميدان

 السنانريي إىل مصر
  اذ محو ال فاد ا ًغام  بإيار  من ا  وعد بال و هبعد  ن ذ رما  ن الييخ عبد اهلل عزاع 

يعة ً   لع ييغ  ن هذا الر ل  انإلى لما  ن ميير بد   مال ال مامير ,  ان ا ل م امة ًر
 ,لقضية ال فاد ا ًغام  اإلريادمفرز من م  ب وهو  ,القياد  ً  حر ة اإلخوان الم لمين

ً    ون عبد  ب موا  طويلةوقد حد ع عليه , وهو بالمما بة زوج  خ   يد قطب 
 بد ا  من القرن العيرين, وهما ايا  وال  يميالماصر ً  حقبة محمة اإلخوان ً  الخم يم

وبمعمى آخر  مه لع ي ن قد دخل بخطيب ه  ,ً  ً ر  الخطوبةإلى  مه  ان  يضا  من اإليار  
 .بعد..

وهما برز  مياعره و خالقه المبيلة محو خطيب ه ً و ه إليفا بر الة يخيرها بين ًك  
 و اام تار لحين خرو ه من ال  ن, ًاخ ار  الخيار الثام , وبقي   م تره ح ى  اار باط

ب بب ال عذيب الذ   -ح ب علم  -  مفما لع يرزقا بالذرية رج من ال  ن و زو ا, إاخ
  عر  له ً    ون عبد الماصر.
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داخل   ون ااح الل قد  نالفل طيمييا وه   ن ا  ر  قضية مفمة    يضا  ومذ ر هما 
بأح اع  عليفع يح ع نحيث  صبح ا  ر  الذي , ثيرا  من   ربة ا   اذ ال مامير  ا  فادوا

ن المثل يضربم ا  ًل طين  وه ذا ر يما ,عالية يخيرون زو ا فع على قاعد  ال مامير 
 ما معك مفما طال "زو فا ل ًعل الواحد  ممفنحيث  ان رد  ,ا على ً  الصبر على البال 

 .بعدالة القضية ال   يحملفا زو فاعة  ماما   مه  مقو  "الفراق

الييخ عبد اهلل عزاع  و ه محو مصر إلحضار  هله بير   قول" بعد  ن ال قى ال مام
 لقى القب  عليه و ودعه قبل مق له بقليل إا  ن ال ادا   ,ر  ا ًغان واللحاق بالييخ إلى 

 بعد ً ر  و يز   وقد خر   الصحل المصرية على الماس ,ا يال  ن ً   وائل الثماميم
فا القاص  والدام     الول ن الحقيقة  ,لن  مه ام حر داخل ال  نل ع ه ق ل  ح  بأميعًر

 ال عذيب وطو  ملفه إلى  ن ييا  اهلل...

 الشيخ يرثي السنانريي بعد إعدامه من قبل السادات
وهما يف قد الييخ الصاحب واليريك والمؤمس الذ  مفد له الطريق محو  ر  ال فاد 

ً ان ا بد  , مور ال ادا ا   اذ  مال ال مامير   ح   ياط وزبامية  با  يفادحيث  فا أ 
  ن ي  ب بحقه  لما  حيث قال"

ر ل  ا  بصم  ومضى بصم .. ر ل  ا ًغاميةال احة  اً قد فع)من بين الذين 
بمار المعر ة ً  قما  ال ويس على  واصطلىع 6399خا  ميادين الق ال ً  ًل طين عاع 

 ل هو  مال الدين ال مامير , يد طاغية من زبامية العذاب الذين رباهع عبد الماصر, ذاك الر 
 إم ان ليس من  صحاب ا قالع وا من  رباب الممابر, ر ل صمع ه ا حداث 
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ال  ون, و ان قد ح ع عليه  بإذن خالقه, ومضج على مار المحمة من خلل قضبان 
ع و ام  ا خ   ميمة قطب قد ًرض  الخدطًّاب 6359با يغال الياقة المؤبد  من عاع 

 ن  عقد عقد زوا فا من  مال ال مامير  رغع  اخ ار وا لفا من الدول العربية ثع الذين  قدم
 واصلة, ولطالما خيرها عير  موا  م ام تر  مفا  علع  مه مح وع با يغال الياقة المؤبد , 

 ،طلق و ن   زو   غير , وه   قول له" هذه بع  ميار    ل عا ولى  ن مد  قائال "
 ام تر م تر   طول ً ر  خطوبة ً  ال اريخ الحديث.. لم ير , وا ضحيا  الطريق وآاع ا

 . (1)من ال  ن بقدر  اهلل  عمه عير  موا  ح ى من  اهلل على  مال باإلًراج
 

 الشيخ نحو األفغان
ة الواقن عن  ثب, مفا   ما ذ رما   محو با   ان   و ه الييخ   ولة ا  طالعية لمعًر

... لقد  م  "هما المحيا وهما المما  علق بعدها بقوله"ماك, د ال قى من قاد  ا ًغان هوق
هزائع , خاصة وهو يعلع  ن القرن العيرين الذ  عايه  ان  له " بحث عن هؤا  ً  الخيال

 بعد  ن بيع  ,إغالق الحدود العربية من ًل طينًضال  عن  , هلية ً  ا ردن ولبمان ا  وحروب
واصل ال ثيرون بالم ا ر  بدما  يعبفا طيلة  ؛ذلك منو  ,ًل طين  لفا ً  المزاد العلم 

وربح ًيفا  ,ما ر ي  قضية  ا ر بفا ال  ار"عن هؤا " ح ى قال الييخالعقود الماضية 
 (2)" مثل قضية ًل طين.. ,الحقيقيونوتلع  صحابفا  ,الف ار

 
                                                 

األفغانية تحت عنوان )يا علماء األمة من  "البيان المرصوص"كامل كتبه الشيخ عن الشهيد كمال السنانيري في مجلة ( مقال (1

 يسد مكان الشهيد؟(.
( من كتاب )من القلب إلى القلب( حتى ال تضيع فلسطين إلى األبد.(2
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دا  بداية المفضة ومدخل    ن ً ح باب ال فاد على  ر  ا ًغان الييخولذلك اع بر 
بداية  ع بر  ن  ًغام  ان  عن, ًضال  بل  عبيد للطريق محو ًل طين ,عباد  ال فاد هماك

 .خط ال حول ال اريخ  للعالع  له

 قود يعبا  ب امله,  قوع على مقارعة ا عدا  على  ر   (1)قد و د هماك حر ة إ الميةل
يا  ر يه ً   لك مبد , لل  يلوم ر على طول البالد وعرضفا 151يا عة  صل م اح فا 

, ًو دها ًرصة هيأ  ر  ا ًغان ب بالفا لل فاد ً   بيل اهلل و أن اهلل  "ا ر  قائال  
ومقل   ربة هذه العباد  إلى  ,ذهبية اق ماصفا والعمل من خاللفا ا  مفا  ا مة من  ديد

 . بدا   ًل طين ل حرير الم  د ا قصى الذ  لع ي ن يغب عن ذهمه لحتة واحد 

 والعكس الجولة االستطالعيةباكستان بعد ته من عود
بعد ال ولة اا  طالعية ال   قاع بفا, عاد إلى ال عودية إلحضار  هله وقد  برع عقدا  من 
 امعة الملك عبد العزيز ب د  ليدرس ً  ال امعة اإل المية العالمية ً  إ الع  باد 

عال  ببا   ا  بعد من  ن إ الع  باد  ,فاد ا ًغان  هله لي ون قريبا  من  اصطحب معهن.. ًو
  ع عن  ر  ال فاد.411

من  حقيق  هداًه  وبعد ً ر  قصير  و د الييخ  ن عمل ال امعة بفذا الي ل ا يم مه
يق بين عمله  مدرس ً  ال امعة  خطو  ما حة خطا ذاالحقيقية؛ ل ً  هذا الموضوت لل ًو

ال ب  ا  بوعية ً  ثالثة  ياع, ه " اضرا ه ًأقدع على  من مح و م اهد ً   بيل اهلل,
 ممفيا   ول ه  من  ل   بوت عصر ااثمين وبفذا  صبح ي و ه محو ا ًغانوا حد وااثمين، 

                                                 
 راستهم في األزهر.( قادة الحركة اإلسالمية الكبار في أفغانستان التحقوا باإلخوان إبان د(1
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وه ذا بق  ح ى  ,يعود مر   خر  إلى ال امعة ثع ا ًغانالعرب و  بالم اهدين بخطبة ال معة
 .ع6391 وائل عاع 

 مكتب الخدماتإنشاء 
على ا ر  ال   اخ ارها  للم اهدينخدما ية  فادية   إميا  مؤ  ة ً ر الييخ  ليا  ً
ول  ون  يضا  ممطلقا  للعرب ً  خدمة  ,ا يو ان ذلك  وائل الثماميم ,ل  ون ممطلقا  لعمله
 ما يقول الييخ" العمل على  وحيد ا ًغان  , ولويا  هذا الم  ب ول ا ًغان، ً ان من 

من   دا  عباد  ال فاد ل ل م لع قادع إلى  ر  ال فاد   فيلو  ,عن طريق اإلصالح بيمفع
 (1)ن.ا  باع بار  ن العرب حياديو  مين الفصائل دون ا  ثم

؛ الذ   ان يطلق عليه,  ح  إمار  الييخضع م  ب الخدما    ثر من عيرين مؤ  ة 
، و ان من  وائل هذه المؤ  ا  م لة  و ييخ الم اهدين العرب  مير م  ب الخدما 

ال   دار  على ال احة , ال   لعب  دورا  بارزا  ً  مقل ا حداث ال اخمة ,اد اليفريةال ف
إلى الم لمين ً  العالع العرب  واإل الم  وا قليا  الم لمة ً  بالد الغرب  - ا ًغامية
ذ يفر   بير  ىثع بد    أخ ,نى مري ا وغيرها.. وقد بد   هذه الم لة بي ل م واضوبالذا  

.. وبفذا فا ما بين  ربعين إلى خم ين  لل م خة دد الم خ ال   يدطبن ممح ى وصل ع
 .الم  و  ا  طاع  هذه الم لة  ن  زاحع الم ال  اإل المية ا خر 

 

                                                 
 ( كل عربي أو مسلم قادم إلى أرض الجهاد كان يدخل بشكل مباشر تحت إمارة الشيخ عبد هللا عزام.(1
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ومن مرور الزمن ا  دعى ا مر إميا  مير    بوعية  ان لفا الدور البارز ً  خدمة 
اإلعالع الفادل، حيث  ان ي  ب  , و ان الييخ يمير ً ره من خالل هذاو فادهع ا ًغان

ااً  احية ل ل يفما با  مرار.. ولك  ن   ابن المضوج الذ  بلغه الييخ بي ل  دري   عبر 
ال   ال  ن ال   عايفا على  ر  ال فاد,الثمام   و هذه ااً  احيا  على مدار ال موا  

    ..( لما  من خط المار ا ول) و (ً  خضع المعر ة) "  دمع  عبر م لد

ا حداث والمياعر ال    ام   ع مل ال  ارب و بد  ن   رك الييخ لي حدث عن  وهما ا
 حداث ضخمة ) " يقول حيث  ,من خالل م لة ال فاد, بين  وامحه حول ال فاد

ما اهلل بيفودها  بينر  ن م ون  لما  د  ن قد ن ال اريخ اإل الم   عزما اهلل بأوصفحا  م ,يًر
ًي را  هلل  ,من  لحامفا  ما بقدر اهلل لحما   ,حداها العاملون لفذا الدينبة و ميود  عذ ,  طرها

 وحمدا  )رب   وزعم   ن  ي ر معم ك ال    معم  عل (.
  ارب عتيمة ا   بماها على هذا الطريق الياق الدام , ومضوج مف   وصفا  روح  

 (1) .(ماض ة لفذه الم ير  المرير و و ل حقيق   ميماه ثمر  دامية 

 ؛المحلقة و ماميمامن  برا ما العا ية ال    ما محلق بفا بأحالمما العذبة ) "ويقول     
 نًو دما البو  ,ر  الواقن بإم امية اإلم ان و بوا ه وهفوا ه و خطائهمزلما ومييما ًوق  

 اليا ن والبعد الوا ن بين العيش بين صفحا  ال  ب وبين ال ير على  ر  المحن و مر
 
 
  

                                                 
 افتتاحيات مجلة الجهاد الشهرية. 1+3( مقتطفات من مقدمة مجلد في خضم المعركة ص (1
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 ,ة على الحقائقمن  حالمما الفامئ ا  يقتمالقد  ,موا فا  للميا ل الحقيقية, ًالحمد هللال

والحق  مما من هذه  ,   فلما اليدائد ً  ال قلب من ع ال فاالمرار  ً  موا ف فا, وا ًا  عذبما
لع يعد  ,اخلية والعالميةالد  المؤامراومن موا فة  حن الم الحقة والمصائب الم  اوقةالم
و صبح  الحيا  والممية  يان  ماع مواترما )إن لع ي ن بك غضب عل   ًال , ي  فزما ي

 بال  غير  ن عاًي ك ه   و ن ل (  ل ما يطمن به القلب  ن   ون الخا مة يفاد  ً  
 (1)( بيل اهلل ًوق  ر  المزال وم ر ا بطال

 

 فأهون ما يمر به الوحول    إذا اعتاد الفتى خوض المنايا 

حول الف ر  ال   قضاها ً   ر  ال فاد ومياعره ال    ام   ع مل بين   لويضي
وا حداث العتيمة ال   مقل فا  , وامحه وبع    اربه ال   برز  من خالل م ير ه الميًرة

بل  ,ال   صور  الواقن الحقيق  ,م لة ال فاد عبر صفحا فا إلى العالع العرب  واإل الم 
 حيث يقول" ,مر بفا الق ال ل  م  الحقيق  لل فاد وا دوار امقاا فا الخط البيا مثل 

م واصلة طو  هذه القضية من ريعان عمر , ًأحال  يعر  ا  ود إلى  جثمام  ح )
بل  حس بال عاد  الغامر  , ي عل الر س ييبا . وما  ما بمادع على ي  وا – بي   –ثغامة 

ون ال    مزل  عل   بأن اخ ارم  رب   ن   ل وامح , و درك اللطل الربام  والرحمة اإللفية 
م  بأ  ن  خو  غماره, و   لع عن  ًذاذه ور اله, و در  خادما  لفذا ال فاد, ويًر

 
 

                                                 
( مقتطف افتتاحية مجلد في خضم المعركة.(1
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عال   ن دين اهلل ا  ففع   راره, وا  ف ح  موزه حقا   ن راي ه وا  إا للذين ي اهدون ً   بيل ًر
 "ال ريمة على مف   اآليةه, ًو ر   لم 

َِِّْ ْ لهعَهََُّ ْ  نهرهرَ مِن لُ ِف نِرْقه م مْننَُّْ ْ آهِفِره ٌ لفَِتهرهقََُّواْ نِا الدْنينِ  َلُِِنرِرُ اْ قهوْمََُّ ْ ذِاها رَجَعُواْ ذِله}نهههوْاله

 . ما ر ح الطبر  وم اهد ,ًالماًرون هع الذين يفقفون, (1){يَحْرهرُ نَ

ال    ي ل العقبة  ,ى الرزق وا  للقد حل  ً  مف   عقد  ثير ,ممفا عقد  الخول عل
ال ؤود على طريق الدعا , و يقم   ن دين اهلل ا يم ن  ن يقوع ً  ا ر , وا يم ن 
لي ر ه  ن    و  على  وقفا, وا  ن    قر ب ذورها ً  ا عماق, وا  ن  ر ل بثمارها ً  

 اآلًاق إا بال فاد ً   بيل اهلل.
}ذِن  الهّعَ اشْتهرَى مِنَ  ضج, والروح ا  صقل إا بالق ل والق ال"المفس البيرية ا  م  ن   ر و د

 .(2) {الْمُؤْمِنِنيَ أهنرُسََُّ ْ  َأهمْوَالهَُّ  بِأهن  لهَُّ ُ اجلهن  ه يُقهاتِهُونَ نِا سَبِِ ِِ الهّعِ نهَِقْتُهُونَ  َيُقْتههُونَ

ا حداث ال    ر  ًوق  بفا م لة ال فاد عصار  اً  حمالقد  ام  هذه المقاا  ال   
 ر  العز والفخار, و ثير من ال لما   ام   ف صر  عصابما و مف ما و ع صر قلوبما قبل 

  ن   يل على   مة  قالمما.
ن  ام    ل  حداث عتيمة ,ًف  ًف  من هذا صور  حقيقية لما  ان يع مل ً   ,وا 

 (3)ال.واقع  لما يحلق بين  وامحما من آم وامع اس وامبما من آاع, 

                                                 
 .122التوبة( (1

 .111التوبة ((2

( مقتطف من افتتاحية مجلد في خضم المعركة.(3
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ا   ع م  عليه مَ دائما   ن ال فاد ا ًغام  ً  ر له  لغازا  مع يؤ د و ان الييخ 
)الخيل  قول الر ول بيمفا دور الخيل ً  المعارك وهو ً  ال ير  المبوية  ان من 

معقود بمواصيفا الخير إلى يوع القيامة( ًضال  عن الم اًا  ال    ان يقطعفا الم اهدون 
من حدود با   ان إلى حدود رو يا عبر ال بال  اد ا  ابين وا يفر اب دا  ال فً   ر  
و ذلك ال ير  ,والصحابة من م ة إلى المديمة وهذا ما يذ رما بف ر  الر ول  ,والوديان

حيث  ,ا  ع ع عليه من ال ير هذا ال فاد ً ر للييخ م ,على ا قداع من المديمة إلى  بوك
 يقول"

الذين , ح م  وقزام    ماع هؤا  ا بطال الذين  دوا ا دوار  حس بصغر مم وا  ) 
  ولئكو عادوا إلى مخيل   بطوا   ,ً روا ل  ما  ع ع عل   من  ثير من  حداث ال ير 

خذ بعنان فرسه يطير على متنه كلما خير الناس رجل آ"ال لل الذين يمثلفع الحديث اليريل 
 "(.مظانةوت سمع هيعة أو فزعة طار إليها يبتغي الم

ع اب  بأًذاذه الذين مميد ل ل واحد ممفع. امبفار والحق  ن   بفذا الدين وا 

 موت فريص الموت منه ترعد  خضابه أسد دم األسد الهزبر

 

ومياعرها على صفحا  ا وراق,  اامطباعا فمفس ال ثير ا    طين  ن  مقل ًو  ال
 (1).واباهلل القبول والثمن وآمل  صادقا   ا  فد وح ب   م  

ه ذا  ان يمقل الييخ امطباعا ه و  رب ه على صفحا  م لة ال فاد مخاطبا  العالع 
 اإل الم .

                                                 
 ( مقتطف من افتتاحية مجلد في خضم المعركة.(1
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 (1) :( فيقول لهيب المعركةالحديث حول النشرة األسبوعية )أما 
ة وا ملومة, وما  م   علع  مفا   حتى   وراق) عادية مميور  غير مصقولة وا مزخًر

فذا اليغل الع يب, بحيث يوا فك  بما  الصحو  اإل المية ً  العالع اإل الم  ب باه ماع
خر ال طورا  و أمفع يقفون ً  موا فة العدو, ويمقلون , ي ألومك عن آال زير  وغيرها

 ..ا خبار  اخمة من  ر  المعر ة.

ال ثيرين لما  حويه من  خبار  اخمة  ام   اه ماعهذه ا وراق على  ا  حوذ لقد 
لقد  ام  الدما  ال    ريق    دما  و يال  و حزان و  فيد ) فر(.و  آاع وآمالعصار  

 . ضعاًا  مضاعفة من هذه ال لما  ال     ب 
 

وهول  , مقل ثقل المعاما , و صور مرار الم ير   نإمه لمن الصعب على ال لما  
مه لبون يا ن  اامطباعا وحقيقة  المأ ا  بين ما ال     ر فا الوقائن ً   عماق القلوب, وا 

ي  به اإلم ان عن هذه ا حداث وما ي  رعه ً   عماقه من آاع, وما يوا فه ً  م ير ه 
 من  هوال.

ا عيماها ً  واقن ا مر آماا  مو مات ا مر ً  القضية  م    ب  هذه ال لما  بعد
لما  قبل  ن  خرج   ,عراضا  محلع ب حقيقفا, وآاما يدادا    بدماها, وغصصا  مرير    رعماها

  صور واقعما ً  ا  بوت الذ    ب  ًيه ال لمة.

 

 
                                                 

 ( مقتطفات من مجلد كلمات من خط النار األول )المقدمة(.(1
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وقد  ام  هذه ال لما     ب بعد مطاردا  ومالحقا  يديد  من قبل  ب  عادل ل , 
يلح عل    ن العدد م وقل  ,ً  الم  يفى (رحمفا اهلل)ًأحياما  يأ يم  و ما ب وار  رير الوالد  

يالحقم  بال لفون والفا س  ثما   فر , ً صل على  لم ك, و خر  و ما ً  ال بفة, وثالثة 
وه ذا دواليك, إا  مفا  ام  ً   ,بد  ن يخرج صباح ال معة ال لمة م ا  الخميس والعدد ا

خالص فا معبر   صدق  عبير عن مياعر المفس و حا ي فا, وواقن المعر ة و بعادها, و ر ع 
ة الصادقة  من  بطال الم ير  الذين يخطون  اريخ ال يد العالم , والموا فة الرائعة الميًر

 اإل الع بالدما , ويبمون صرح م ده بال ما ع وا يال .

ومحن رضيما  ع  بيما ًقد  صبحما  ز ا  من هذه الم ير , و لما  من هذه ا ميود  
 ..ال ميلة العزيز , ولحما  ً  هذه ال يمفومية الحزيمة ال اخمة.

ومحن مؤرخ لفذا الحدث ال لل الذ   ,المفس باعا امطهذه ال لما   ام  محاولة لمقل 
ن  صبما , ًإهز الدميا بأ رها, ويعر  ل م لع ً  ا ر  من  رائه  مه قد ولد من  ديد

ن  خطأما ًمما ومن الييطان  ( 1).(ًمن اهلل, وا 

 مؤسسات مكتب الخدمات
للم اهدين، ماهج الدرا ية هذه المؤ  ا   مؤ  ة ا رامل وا ي اع ومطبعة لطباعة الم

  ب  بار مف ر  الحر ة اإل المية للغا  المحلية والصو يا   ومر ز لل ر مة ي ر ع ًيه
م ريا  ا حداث على و مقل الصور  الحقيقية الييخ ال   ا  طات من خاللفا  ,والمرئيا 

 .عبر الصو  والصور  إلى بقات ا ر   ر  ا ًغان
                                                 

 مجلد كلمات من خط النار األول.  من افتتاحية ( مقتطفات(1
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وعياد  الطب  ،  يفى م ة الم رمة م ,ا  المؤ  ا ا  مر الييخ ً  بموه ذا  
الدعو   امعة والم اهمة ً  الوقول إلى  امب والمخ بر المر ز  لل حاليل الطبية,  ,الطبيع 

ميا  و ودًعفا إلى اإلماع ال فاد و  عددها داخل  , ومدارس بلغمعاهد ا مصار ل خريج الدعا ا 
من العلع  ن الييخ  ان  ,م واضعةمن المدارس ال ًغام  ان ما يقارب ا ربعمائة مدر ة 

باإلضاًة إلى المع  را  ال    ,العالع اإل الم  ً المؤ  ا  عبر المدح مين  يمول هذه
الذ  , الم اهدين بال عاون من الفاللإلى ول ان  رحيل ال الح  , قيم  داخل  ًغام  ان

 ,اهدين و  فيزهع ادية ولوازع الم والعالغذائية المواد عن   لل  رحيله  مواا  طائلة, ًضال  
م ابعة الميارين ال    ام   مقل عبر ل مة ال رحيل ً  م  ب الخدما  باإلضاًة إلى 

ال    ًردما لفا   ابا  خاصا  و ميماه )دور م  ب الخدما   ,ن وغيرهاا خر  داخل  ًغام  ا
 . (1) ً  خدمة ال فاد ا ًغام (

ر  ال فاد ل ثبي  الم اهدين العرب وا  م ى ذاك العمل الرائن الذ   ميأه الييخ ً   
 فل عليفع ا  قداع زو ا فع و وادهع لي وموا  مبا  إلى  مب ً   دا  هذه الفريضة ما  ,فاًي

, ال    ماها مدر ة ا مصار قاع الييخ بإميا  مدر ة  بما  الم اهدين العربً, الربامية
حيث ام قل   ,العرب الم زو ين  ان لفا الدور ال بير ً  إدخال الراحة المف ية للم اهدين

واإلعدادية  ااب دائيةمن مرحلة إلى مرحلة ح ى  صبح    من المراحل الثالث المدر ة 
 والثاموية.

 
                                                 

 (
1
نشر فيه دور مكتب الخدمات في خدمة الجهاد األفغاني عبر  ( بإمكان الباحث العودة إلى مجلد نشرة لهيب المعركة, الذي 

 حلقات متسلسلة.
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ا  عمدما بد  هذا ال  من العرب  بال ي ل  دري يً ام  قصة البداية من هذه المدر ة   ما 
 خو    حيمفا قلة ًأمر الييخ اإلوا ً صبح الواقن ي طلب مدر ة  بما  هؤا  الم اهدين و امو 
وه  من  لميذا ه -خو  لعرب الم اهدين و مر زو ة  حد اإلبي  ي من ًيه  بما  ا ا  ئ ارب

لفؤا  ا بما  الذين لع ومدير  بأن   ون مدر ة  -ال امعة ا ردمية وخري ة من خري ا 
الممفج ا ردم  ً  ك آمذاطبق  حيث ,اك العير  طالب بين ذ ر و مثىي  اوز عددهع آمذ

ي خول ًيه على  ان البع   ف  الوق  الذ ً, ر م  من ا ردن اع رالبداي فا دون 
لحصول على ل الر م ,  ان الييخ يعمل ب د ااع رالوم  قبلفع لعدع  مصير  بمائه

عال   ,من ال عودية وا ردن بالمدر ة اع رال ا ردن بيمما ًرض   باع رالا مر  ام فىًو
رغع  خول  س ً  المدر ةر  يددوبق  الممفج ا ردم   ,بفذه المدر ة ن  ع رل ية ال عود

 .  مائفع لل فا  الر مية من  يل ا مميةا هال  من الماحية 

من  طبيق مماهج المدر ة بفذه اع رال المعاهد اليممية  تيم ز  ا  طات الييخ  ن و خيرا  
 .المعاهد لك 

 الشيخ جسرًا بني العرب واألفغان
بل  ,يك  ن الييخ  ان   را  قويا  عبر من خالله الم اهدون العرب محو ا ًغان ا

عباد  ال فاد ً  بالد ا ًغان   ان عمصرا  مفما  ً    فيل مفمة العرب والم لمين ل أدية
 ذليل  ل العقبا  والصعاب المادية واا  ماعية والمذهبية والعادا  وال قاليد، ً ان الييخ و 

 يباب ا مة والم اهدين ا ًغان..  را  قويا  بين  -بحق–يي ل 
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 ,هذه العقبا  ال   ذللفا لفع المصاريل المادية  دا  هذه الفريضة الغائبة ىو ام   ول
يباب ً  الوصول إلى  ر  وه  ا يك  مفا من العقبا  المفمة ال    ان يعاميفا ال

 ال فاد..

 يفية ال عامل من الم  من الذ   ليباب,ال    ام   وا ه ا ,العقبا  ثام  هذه  ما
ومحن معلع  يدا   ,يمزلون ًيه بعادا فع و قاليدهع وما يع مقه من المذهب الديم  الحمف 

 ان للييخ دور بارز ً   ذليل  مين هذه ولفذا  ,مذهبية بين ًقفا  الم لمينالخالًا  ال
 العقبا  امدماج اليباب القادع من من  يعيش معفع..

 بية متجذرة عالجها الشيخ بني األفغان والعربصورة سل
الييخ   را  م يما  بين الم اهدين العرب والم اهدين ا ًغان, حيث  ان   ان "قلما آمفا  

خاصة و ن ا ًغان يحملون موروثا   ,يمفد الطريق ل ل من  راد  ن ي اهد على  ر  ا ًغان
ن ًضال  ع يلفا ً  ً را  زممية محدود .يرها و بديمن العادا  وال قاليد والمفاهيع يصعب  غ

لذلك  ان ا بد من عالع  ما زاد ا مر صعوبة و عقيدا .% من اليعب ا ًغام   م , 35 ن 
قه ال فاد لل عامل من هذا الم  ال    من ل أدية هذه الفريضة الغائبة, ربام  يففع ًقه الدعو  ًو

 غاب  عن دميا الم لمين عقودا  من الزمان.

بد  الييخ بإي اد الحلول ل فيئة الترول للم اهد العرب     ي أقلع من اليعب من هما 
و صحيح بع   ,ا ًغام  الم اهد وي طبن من بع  عادا ه ال   ا  خالل اليرت الحميل

 خو  العرب" إذا  رد   ن   اهد و ؤد  هذه ولفذا ًرن يعارا  يقول ًيه لإل ,المفاهيع الخاطئة
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 صل  ً ,ليك إا  ن   عامل من ا ًغان بطريقة صحيحةفاد ما عالفريضة على  ر  ال 
وهو بدون يك مذهب مع بر عمد  هل ال مة  ,المذهب الحمف على  ما يصل  ا ًغان 

قريبا  من قبر  ب  حميفة وقال" مصل  على  وقد صلى اإلماع الياًع   ,وال ماعة
 لصاحب هذا القبر. اح راما  مذهب  ب  حميفة 

ال   ا  ؤثر ً   وهر الصال  وا  ,على الفيئا  ن الخالل بين ا ئمة قائع ال  ًإوبال
ما  ؛ً   ر امفا ولذا  ان يعار الييخ يقول" إما  ن   م ك بالفيئا  و  رك ًريضة ال فاد وا 

 مراع  المذهب الحمف  ح ى مؤد  هذه الفريضة العتيمة.

مفع ً  الم  د .. يصلون  ما وهع يقلدون إما واميؤ ومحن مدذ  ر هما  ن   ثر ا ًغان 
خصا  يصل  على غير مذهب الحمف  ًإن  ول ما ي بادر يصل  اإلماع, ًإذا ر    حدهع ي

ية, إمفا ًي فمه ًورا  بالوهابية, وما  دراك ما الوهاب ,ذهمه  ن هذا اليخص  ا  ليغير مذهبهل
 يع ً   ذهانا ًغان, ه ذا ر خ البريطاميون هذه المفاه هنصور  ل مفا ميوهة ً  ذ

 .اا  عماربان حقبة اليعوب إ

إا إذا وض ح لفع  ,ً ل من صلى على غير صال  المذهب الحمف  ي فع ًورا  بالوهابية
  مه يصل  على غير المذهب الحمف .
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مين بعد قول اإلماع ً  صال  ال ماعة )وا الضالين( ال فر بآوعالمة الوهابية عمدهع, 
ن اليدين ً  الصال  عو  ووضن اليدين على الصدر ًو ح  ,مد الر وت والًرن من الر وتًر

 وغيرها. ,القدمين و حريك ا صبن ً  حالة  ل ة ال يفد

 اهل الييخ عبد اهلل عزاع ثقال  على ل  ان يي  ماثلة  ثير  على وا  ريد  ن  ضرب  م
رب  من ا ًغام  ن العب  طَ يريد  ن يد  -من  فة-ًفو ,وهو يمفد الطريق  ماع الم اهدين العرب

خر يريد  ن يطبن ا ًغام  من الم اهد ومن  امب آ ,ح ى يؤد  العرب  ًريضة ال فاد
على العرب  عبر إزالة الموروث الذ  ورثه ا ًغان خالل عقود  ثير  من الزمن, ًفو يقل 

ين ليس من ال فل  ن  ل ق  المفاهيع ب فولة وي ر.م اًة   بين طًر

 فقط على سلوك المجاهد العربي مع األفغاني: اً واحد مثالً ولعلنا نضرب 
ن الييخ  ان يؤ د دائما  لألخ العرب  القادع  ر  ال فاد  ن ي عامل من ا ًغان قلما إ

 ,و ن يعالج بع  العادا  الموروثة بح مة ,و ن يراع  المذهب الحمف  ,بطريقة صحيحة
قه ال فاد  يصبح العرب  ً  متر ا ًغام  ًإذا  صرل العرب  من ا ًغام  بفقه الدعو  ًو

ذا  عامل من ا ًغان بطريقة ً ة وبأ لوب خين , حفيدا  من  حفاد ر ول اهلل  وا 
 ا بد من ق اله. ا  يصبح العرب  ً  متر ا ًغان وهابي

الذين  اؤوا إلى  ر  ال فاد  ,ولك  ن  ر  مموذ ا  من الم اهدين العرب الم حم ين
ب ل ما بعضفع الييخ  , ل ر  ماذا حصل بعد  ن  فز لف وهع ممن يحملون الف ر ال

 وما  ن علع  ,يح ا ومه من زاد و ر لفع عبر قاًلة إلى إحد  ال بفا  داخل  ًغام  ان
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طالق إليفع ي  قبلومفع بالبارود ا ًغان بقدوع م موعة من العرب إلى  بف فع ح ى خر وا  وا 
, ً ام  الفرحة لر ول اهلل  حفادلذين هع ً   ذهان ا ًغان  الرصاص  حية لفؤا  ا

وا  بف فع. ال بير  لد  ا ًغان بعد  ن  ا  العرب  ويًر

خو  العرب من قصير  اإل إا  ن  حد ,ح وال روروه ذا  ام  ا  وا  مفعمة بالفر 
تما   ,بيده او خذهإليه مدًن ًا ا ًغان معلقة بعمق  حد الم اهدين  ميمةالمتر لف  ام باهه 

ما  بيده وقال له"  م ك ن الم اهد  إا , لوب ا مثل للدعو  إلى اهللهو ا ممه  ن هذا 
معفا ل  ييخ , ص ال ميمةالذ   ريدهن قال" هذا يرك!! ًرد عليه الم اهد ا ًغام  بأن هذه 

بل  صر على مزعفا بالقو  وهو يقول له" هذا يرك ا بد من  ,هذا الحد ولع يقل العرب  إلى
و راد  ن ال الح  ق اع ل وقال له"  م  الميرك, ثع  حب ام  إلى الخلمزعفا. ًر ن ا ًغ

 خو .لوا  دار ه بع  اإل ,يطلق المار على العرب 

وهما مدرك الثقل الذ   ان ي حمله الييخ عبد اهلل عزاع وهو يحاول  ن يمفد الطريق 
    با  مرار فع, حيث  ان يحثا ًغان إخوامفع ماع الم اهدين العرب    ي اهدوا ب امب 

 .ي  خدموا ًقه الدعو  ً  الوصول إلى قلوب ا ًغان

ريادا هه مصائحومن المعلوع  ن ا ًغام  إذا  حب العرب  ي من ل , ولفذا  ان ا ولى وا 
ترول الم  من ا ًغام   ن ي من لمصائح الذ  ا يعرل  ,با خ العرب  القادع من بعيد

عمدما  ,ا ي ما ًعل الييخ من   اليب إبان الثماميميخ ح ى يملك قلوب ا ًغان,  ما ما الي
 مد ً , و ان يع ميأ مع  را   ربوية للصل الثام  من قيادا  الم اهدين ا ًغان
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إ را  م ابقا  ثقاًية مفيد  لفع, و ان من بين هذه الم ابقا    ئلة إلى مفاية  ل مخيع  
ا ر   اإلماع  ب  حميفة ً  مفع, م ًغام  وعلى ر  فا ال ؤال ال  علق  بواقن الم  من ا

 عن ال مائ

 ميمة لمر   فع م بايمة, ًقال لفع" دعوما مف حوهما بال أ يد  ام  اإل ابا  ال   صدر  مم
ا يقبلفا عاقل مما  ثار هذا  لما ً  داخلفا, وبعد  ن ً حفا و د ًيفا ر وما  و باطي

خر يلقون هذه الواحد  لو اآل ًامدًنلد   ثير من الحاضرين, الممتر ال خرية والضحك 
 ال مائع ً  صمدوق  ان ب وار الييخ عبد اهلل عزاع.

لذ   راد  ن يمزعفا من  ليس هذا   لوبا   ًضل ب ثير من   لوب ذاك الياب العرب  ا
 و نالم اهد عم

 جنبفذا الفعل الف  ع خ ر ا خ العرب  عمدما قاع

ال رور, ولك  ن   من ً  المقابل لقد خ ر قلوب هؤا  الذين ا  قبلوه بالفرحة و 
ن  م   م ى ًال  م ى قصة ذاك قصصا  مضح ة مب ية عمد البع  من ا ًغان , وا 

وما  ن  لس العرب   ل ة ال يفد وبد  يحرك  ,العرب  الذ   ان يصل  ب وار مولو   ًغام 
إا  ن  فاك!! و أمه ييير إليه بالقول,  صبن  العرب المولو  يده على إ صبعه ح ى وضن 

ما  غضب المولو  ولع ي د م مف ا  له العرب  لع يم ثل وا  مر ً   حريك  صبعه مر   خر  
صبعه عقابا  , ولوا رحمة اهلل بالعرب  ل  ر إإا ب يديد قبض ه على  صبن العرب  وبيده

ن يديه إلى  اام فا على ًعل ه, وبعد  من الصال  متر المولو  إلى العرب  متر  غضب ثع ًر
 من لف ة ما  وقال" اللفع عليك باليفود وا مري ان والييوعيين ال
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تما  ممه  ن   خر وه ذا  رر هذا الدعا  مر   العرب  وقال" والوهابيين..!! خفيفة با  اه 
 .العرب  لع ي معه

وال    خر من الطرل الثام  الذ  يعيش ً  بيئة يديد  ال عقيدهذا هو المموذج اآل
ًو  ال فة مثل الييخ يؤقلع العرب عليفا    يمدم وا من ا ًغان   ح اج إلى عالع  بير
ًريضة ال فاد على  غان    يمدم وا من العرب ح ى  ؤد يؤقلع ا ًا خر  محاول ه  ن 

يمحصر ً  إطار  ,بل ح ى يصبح ال فاد  فادا  إ الميا  عالميا  وليس  فاد قوع ,  مل و ه
 .قطر من ا قطار

يعمل داخليا  على دمج اليباب العرب  القادع  ,بام ياز المرحلةل وبفذا  ان الييخ ر  
ر  على  من  قطار مخ لفة بعادا ه و قاليده ومذاهبه المخ لفة بعادا  و قاليد ومذهب واحد 

 صب  امل خر يعمل على موا فة المؤامرا  الخار ية ال    ام  ال فاد, ومن  امب آ
 الداخلية ل مزيق ال فاد والم اهدين.  ؤامرا فدها ل يويه صور  ال فاد واً عال الم

ه ذا  ان الييخ   را  م يما  يربط العالع اإل الم  بأر  ال فاد والع س.. بل  ان 
يقل على ثغر من  هع الثغور يماًح ويداًن عن صور  اليعب ا ًغام  الم اهد الم فع 

وبال ال   , ماع ا ًغانبية الم فع بالوها  ويماًح ويداًن عن صور  العرب  ماع العرب بال فل
 والحمد هلل رب العالمين. ,م ح الييخ ً  بما    ر المود  بين هذه اليعوب
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عه الييخ ويؤ د عليه با  مرار ح ى يخرج الم اهد  , ما اليعار اآلخر الذ   ان يًر
فع  م ؛, بأا يصدق العرب  قول ا ًغام  على ا ًغام العرب  من مطاق الحزبية ا ًغامية

داًن البع  ممفع عن يمطلقون من ممطلق الحزبية, ًقد ي ذب الواحد ممفع لمصر  حزبه وقد ي
لذا ًإن الم اهد العرب  يبقى مح رما  عمد ال مين إذا بق  بعيدا  عن مطاق   خطا   ماع ه؛

 الحزبية المقي ة, بل يصبح مقبوا  عمد ال مين  مصلح بين ا طرال المخ لفة.

 نده عرف قدره فوقف ع
 و  ما  عرل قدره ًوقل عمده" ر ا  "رحع اهلل ام  ي مثل بحديث ر ول اهلل   ان

 .قال 

لقد و د ه ا يمازت ا مر  هله ... ً ان دائما  يطمئن قيادا  الم اهدين ا ًغان ويقول  
لفع" ليس لما مطمن وا    هدل على هذه ا ر   و   أدية هذه الفريضة ال   حدرمما من 

وتيف ما  ن  لل فاد ... محن خدعًوق  رضما ... محن  ئما لخدم  ع  م اهدين ...   دائفا
إلى  بفا  محمل  حذية الم اهدين، وطعاع الم اهدين، ولباس الم اهدين لموصلفا 

 ,... مريد  ن مؤد  هذه الفريضة، وم فل الطريق لمن يريد  ن يؤديفا ًوق هذه ا ر الق ال
 ن  ر  اإل الع...م ال    ع بر  ز ا  عزيزا  

يعة ً   ا  عله يح ل م امةمف ه  مديا ب امب قاد  ال فاد, ممن هما  ان يع بر  ًر
 صحاب إزالة الغبش الذ  صمعه الم ي  ون و يحاول الييخ , ه ذا  ان قلوب الم اهدين

  عربيا   ما  ى ل  متيىا غرا  الميبوهة عمدما  اموا يييعون بأن عبد اهلل عزاع  ا  ليي
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ويطمئن قاد  ال فاد  الطريق على هؤا بل  ان يقطن  ,ب وار ال متيما  ا ًغامية  ديدا  
هذا ا  لوب الما ح الذ   ل ه  ئما لمخدم ع(,  ,بمثل هذه العبارا  )محن  مود عمد ع

لو ريح الييخ مف ه لقياد  "" يقولولبع  قاد  ا ًغان الميداميين  الييخ من هذا اليعب دًن
  م  له ً  قلوب ا ًغان.مد ,  ماية عن المحبة ال   "ً  اام خابا  ًغام  ان لم ح 

 مكانة العربي لدى األفغان
 ن بفا العرب  عمد ي م عمدما م حدث عن الم امة ال   قد يتن البع   مما مبالغ

وا يزال ال   ا ي وز لما  ن م  اهلفا  بدا  ه   ن ا ًغام   ان  الحقيقة ا ًغام ، إا  ن 
 . 6العرب  حفيدا  لر ول اهلليع بر 

موان" م ؤولية بع (1)ولذلك  بق و ن   ب الييخ عبد اهلل عزاع اً  احية لم لة ال فاد 
والخ ار  ال بير  ال   خ رماها  ,بين ًيفا  قصير العرب   اه هذه اليعوبالعرب  ماع اهلل، 

 .. طيلة العقود الماضية نلخدمة اإل الع والم لمي نلعدع ا  ثىمار ثقة ا ًغان والبا   اميي

ول وضيح هذا ا مر ًإن ا ًغام  إذا وثق بالعرب  ًإن  حدا  ً  ا ر  ا ي  طين  ن 
يمزت هذه الثقة، بل ا ي  طين  حد ً  ا ر   ن ي عد  عليه، ًله ما لفع، وعليه ما عليفع، 

هع و صبح وهع م  عدون  ن يفموا قبيلة ب املفا من   ل الدًات عمه، ً يل إذا صاهر 
 .ممفعنن

 
                                                 

في موسوعة الذخائر )المجلد  االذي جمع فيه جميع افتتاحيات مجلة الجهاد وكذلك تجدهفي مجلد خضم المعركة  ا( تجده1)

 الثاني(.
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يع برون  ن الفل طيم  الذ  ا يعرل  ,يديدا   ن حبفع للييخ عبد اهلل عزاع حبا  ولفذا  ا
 عبد اهلل عزاع ليس ًل طيميا ، ًضال  عن  ن معتمفع يع برومه يفيد  ًغام  ان.

ن قال" حضر   لمة للييخ محفوت المحماح وهو ً  يحدثم   حد الم اهدين ال زائري
 ام ف  حدث ًيفا عن ا  يفاد الييخ عبد اهلل عزاع بعد ا  يفاده مباير  وما  ن ال زائر ي

خر  ائق  ا    إلى عمله, هذا  ا ر, وذاك عامل وآالمحاضر  ح ى  مف  الماس  ل 
 من هذه المحاضر . وال ل خرج م فاعال  

ر  حد ال ائقين ممن حضر المحاضر  قائال " خر   و ما  ً حدثم  يقول ل  صاحبما" 
بفذا الر ل وما  مع ه من الييخ المحماح عمه وما  حدثه من  غير ً  مفوس اليباب, وما 
زال  المعام    فاعل ً  مف   ًأوقفم  ياب ً  مق بل العمر" ًأخذ ه مع , ومحن معلع  ن 

بل ي حدثون وي ألون  ثيرا .. ًمتر  إلى هذا الياب الذ   ,ال ائقين غالبا  ا يصم ون
؛ ن  حم ه وبير ه ا  يبه ال زائريين ً أل هب امب  ًو د   من  " من  ين  م ن ًرد عل  

ه عن الييخ الذ   ان ي حدث عمه الييخ   أل ؤال  بادر إلى ذهم   ن  , ً ان  ولًل طين
ا..!! ًعد  من ًرد عل   وب رعة؛  نًقل  له" هل  عرل عبد اهلل عزاع ,المحماح قبل قليل

 ان الذ  ر ب ممه وقل  له" امزل هما, عمدما  عرل عبد اهلل م ام  و مزل  الرا ب من الم
 عزاع  ر بك ب يار  .

 ما ً   ر  ال فاد  ريين  ياع خو  الم اهدين ال زائهذه القصة حدثم  إياها  حد اإل
 بعد ا  يفاد الييخ عبد اهلل عزاع مباير .
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 م7699الوضع عام 
, بعد الييخ على ال احة ا ًغامية بد   بع  الدول العربية والدولية   ح س من و ود

وذلك ا   ابة لف و  ميرها  , بير  من اليباب العرب والم لمين  ن وصل إلى ال احة  عدد
 بفريضة ال فاد.  علق الييخ 

بل لقي  ا   ابة ا متير لفا  ,هذه الف و   ان لفا ا ثر ال بير ً  مفوس الم لمين
  ًرائص هذه الدول خيية من ال فال هؤا  اليباب ولفذا ار  ف ,بين يباب ا مة اإل المية

بد لفذه الدول  ن    خدع   لوب ال رغيب  حول يخصية الييخ وال أثر بف ره, ً ان ا
د عقده ال مو  من يوع  ن عاد الييخ إلى ال عودية لي دوال رهيب.. ً ان  ول هذه ا  اليب 

 أ من إدار  ال امعة بعدع مواًق فا  فاً ,ع6391 وائل عاع  امعة الملك عبد العزيز ب د  
ما دًعه لال  قالة من ال امعة, ا, على   ديد العقد ورغب فا الملحة بأن يعود مدر ا  ًيف

آمذاك بخبر  مين عاع رابطة العالع اإل الم   -عمدها علع الد  ور عمر عبد اهلل مصيل 
 إا  مه ,   ان و ًغام  انًأيار عليه بأن ي  لع رابطة العالع اإل الم  ً  با -اا  قالة

قبل  ,ومن هما ,ًر  ًرضا  قاطعا  حيث قال" ا  ريد  ن ا  لع عمال  ر ميا    بل من خالله
ا   عليميا  خاليا  من القيود الر مية.     ن ي ون ميًر

 مالحقته من قبل الحكومة الباكستانية
الضغوط على  , بد  طوعا   ن  ر  ال فاد ن ًيل  الخطو  ا ولى بإبعاده م عدب

 الح ومة البا   امية، إلخرا ه من  راضيفا, ًبد   بمالحق ه.. 
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أن  و ه ال فير البا   ام  محو ب ام   ولى هذه الخطوا  على الم  و  الر م  

لك صديق على  ر  "قال له" و  , ين عاع رابطة العالع اإل الم  ب د م ,الد  ور ماصيل
  ."هماكمر و  ن  قمعه بالخروج من  با   ان,

 ًرد عليه الد  ور عبد اهلل ماصيل بقوله" إمه يعمل ً  ال عليع..

 قال ال فير" إمه ا يعمل ً  ال عليع!! إمه يعمل ً  ال فاد..
  أ  ب له ر الة ح ى يعمل ً  ال عليع.. قال له ماصيل"

 او مه يحمل  الحه على   فه ويقول" ال فاد ًر  عين  قال له ال فير" ا ي من لك.. 
إذن  حد على  حد ً  ًرو  ا عيان, يخرج الولد دون إذن والده, و خرج الزو ة دون إذن 

  و فا, ويخرج العبد دون إذن  يده.ز 
  أذهب إلى با   ان و قمعه بالعمل ً  ال عليع.  إذن "ًرد عليه ماصيل

عال   و ه الد  ور ماصيل إلى با   ان وال قى من الييخ  وطلب ممه  ن يذهب إلى ,ًو
إا  ن الييخ ًر  هذا الطلب باع بار  ,ال عودية لمد    ة  يفر ح ى  زول هذه الزوبعة

يريدون  ن حيث قال" هع  ا ه من  ر  ال فاد, ن هذه الخطو  إمما ه  الخطو  ا ولى إلخر 
 لن  خرج من هما..  يخر وم  من  ر  ال فاد,

ع اإل الم   امعة ً  ًقال ماصيل" مخيى  ن يق لوك يا ييخ!! يو د لرابطة العال
 المي ر، اذهب وا  لع هذه ال امعة، ًفما  فاد وهماك  فاد.. 

الق ل ا  اليو ة الذ  ًيه ذً  الييخ هذه المحاوا  وقال" ي ان ما بين هذا ال فاد ر 
 .. الذ  ًيه القلع والقرطاس وذاك ال فاد ,والرصاص
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 و  ق ل  ن  ق ل ً  با   ان, د  ثالث"إما لن  خرج من  ر  ال فاد إا بإح "ثع قال
   و   بلم  الح ومة البا   امية و خر م  خارج  راضيفا.. لن  خرج من  ر  ,ً   ًغام  ان

 ال فاد إا بإحد  هذه الثالث...
 نماذا   فعل يا ييخإذن..!! صيل" اقال م

 "  أدخل إلى داخل  ًغام  ان..الييخ قال 

ال    قن  ح   الم اهدين العرب ع  را ً  م وم ث هماك ًغام  ان دخل إلى  وه ذا
 ًرغ  ,( ا ي ) 95 ور  ال وبة ً   فاً ر خالل حيث ,ما يقارب الخم ين يوما   هم ؤولي 
 (1)"ً  تالل  ور  ال وبة".. عبر م لد  ح  ا ع"وطبع  بعدها 

 م7699 يف أواخر عام توقف مالحقتهزينب الغزالي 
رئي ا  لبا   ان, و ان ر ال  م لما  يح رع   زال ضيا  الحق ما ان و  ..ً  هذه الف ر 

إلى  ن وصل به ا مر  ,لمواقففا الصلبة إبان حقبة عبد الماصرزيمب الغزال  اح راما  ملف ا  
 .با   ان ي  قبلفا ً  المطار ويودعفا  لما قدم  وغادر  ن 

  بالييخ إلى با   ان ل ل ق الغزال  و دور ا ياع ل حمل معفا خبر قدوع الحا ة زيمب
  له من قبل الح ومة عبد اهلل عزاع ً  ً ر   ام  ه  من  يد الف را  مالحقة ومطارد

 البا   امية.

                                                 
 ( أضيف هذا المجلد إلى بداية المجلد الرابع لموسوعة الذخائر للشيخ.(1
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وعلم   ن الييخ يطارد من م ان  ,على م ريا  ا حداثالحا ة زيمب     فَ قَ وه ذا وَ 
يا  الفرصة ل لق  ما بمف فا لض هذه  ًقرر   ن  غ مع ,لم ان من قبل الح ومة البا   امية

عال   ام  الفرصة مما بة  ثما  ودات ضيا  الحق لفا ً  المطار عمدما قال لفا"  ,الحق ًو
ابن ً  با   ان  , قال لفا"  لك  ..!!بابم  وصيك  "قائلة ًرد  عليه ن ةا   خدما  يا ح

و ما ا  در ن قال "معع، عبد اهلل عزاع.. بعدها  وقف   ل المالحقا  والمطاردا  ال    ام  
 حقه من قبل الح ومة البا   امية بي ل مفائ . ال

 اشتداد الضغوط
بعد اام فا  من مطارد  الييخ من قبل الح ومة البا   امية,  صبح  الضغوط 

مر  الضغوط الدولية على با   ان وعلى ضيا  الحق واضحة  ,مزدو ة.. ًمن  امب
ؤامرا   ن  أخذ ي  مى للم للعيان، هدًفا إمفا  الح ع الع  ر  و حويله إلى ح ع مدم  ح ى

من قبل الطبقة  إا غالبا  ما  بات البالد والعباد مه  ال يا يين؛ذمع م راها ً  يرا  
 با  مرارالييخ عبد اهلل عزاع  عبار   ان يرددها وهذه ,ال يا ية ال   ا  عرل قيمة لألوطان

  ل إعاد  يبر من  فك من   يدرك مقدار الدما  ال  الًو  لبلده الع  ر  ن " إويقول
بر عن مثل ع  مل ما ي, و ا يدرك هذه المعادلة  بدا  الذ  ا مبد  له بيمما ال يا    ,ا ر 

 : الياعرهذا ا مر قول 

 يهون عليه تسليم البالد    من أخذ البالد بغير حربو

بإمفا  الح ع الع  ر  وطالب فا على الح ومة البا   امية ا مري ية اي د  الضغوط 
ا   قوع  مري ا بقطن  ل الم اعدا  عن با   ان،  , بداله بح ع مدم وا  و ل ذلك بعد وا 

 را  ً  مترىل خطىالذ   ان يي ,  ه للييخ عبد اهلل عزاعىيا  الحق مالحقى ن ًرن ض
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ا مري ان ب بب   ميعه للم اهدين العرب وغ ل  دمغ فع بف ر اإلخوان الم لمين ًوق  
  ر  ال فاد.

ا  بين ضيا  الحق وم  ياريه واًق ضيا  الحق على إمفا  الح ع بعد مياور  
 الع  ر  و حويله إلى ح ع مدم . 

بعد  مة ومصل  قريبا  ا  يل ضيا  الحق  ن هذه الح ومة  عمل من ا مري ان 
 بعد  ن قالمما دًن ضيا  الحق إلقال فا  و( ي يم)بى الم مى خاصة رئيس وزرائفا 

أي وك لألمري ان يا ضيا ..!!  من ضيا  الحق الح ومة و مفى  " قلضيا  الح) يمي و( 
 -اثمين" عملفا ثع  لقى خطابا  ي ضمن محورين

 بق اإل الع ولو  لفم  مف   وعري .قال ًيه"  أط ,المحور ا ول

فا ر ًقد قال ًيه"  أقل من ا ًغان ح ى يم صروا و ودت آخر م , ما المحور الثام  
 الحدودية من  ًغام  ان . على بوابة طورخع ًغام  

قاد  ال فاد وقال لفع" لقد وقن ا مري ان  وراق ق ل  وق ل ع، واهلل  الحق  من ضيا 
وقد  يار ضيا  الحق ً  مفس ال ل ة إلى  ن الييخ عبد اهلل  علع  يفما ال ابق إلى ربه.. 

 ( 1) ال صفيا . و   عزاع على قائمة ااغ ياا
عال    وق ل معه خير   ع6399ً  عاع  إ قاط طائر  ضيا  الحق بعد ً ر  و يز   ع ,ًو

  مراا . 49من رباهع من ال مراا  و ان عددهع 
                                                 

 –( قول ضياء الحق بأن الشيخ عبد هللا عزام على قائمة االغتياالت, نقلتها عن األخ المجاهد المرحوم )أحمد عليان  1) 

 أبوحذيفه(, سمعها مباشرة من الشيخ عبد هللا عزام.
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 الضغوط على الشيخ
لييخ بعد  ن ًرن المالحقة والمطارد  عن ا الضغوط اي د  على ضيا  الحق إن قلما

ابرا  بع  مخ إر الإا  ن الضغوط على الييخ اي د  و موع  ضده عبر  ,عبد اهلل عزاع
الدول العربية واإل المية إلى ال احة البا   امية وا ًغامية لل يويش على الم اهدين 

مر؛  ن ي فموا الم اهدين ح ى بلغ بفع ا  ,وعرقلة عمل الييخ وال مغيص عليه ,ا ًغان
هؤا   اموا ممن يم  بون إلى إحد  ال ماعا  اإل المية زورا  وبف اما   ,عقيد فعبديمفع و 

ومن ذلك يي  ون بعقيد   يلب ون من لباس الم اهدينالم اهدين, و أ لون من   ل ي
بل يو ة ً  خاصر  ال فاد برم ه  ,إلى  ن  صبحوا يو ة ً  حلوق الم اهدين الم اهدين,

ًغام  ان هو الق ال ً   "" مفارم معفا ممفع ليل ن قالوا ًري فع ال   ما ً ئما خاصة بعد  
 .لمير ين"ق ال بين الملحدين وا

ممطلق ال مة وا يمطلقون ً   يوييفع على ال فاد من " هؤا  الميويون بدؤ  قول
والعقيد  والبدعة ح ى وصل بفع ا مر إلى محاولة اإليقات بين الييخ عبد اهلل عزاع والييخ 

حيث بد وا يمقلون للييخ ابن باز  ن الييخ عبد اهلل عزاع يحارب   عبد العزيز بن باز
عبد العزيز, هل ًرد عليه الييخ عبد اهلل قائال " يا ييخ  ,ا حه ذا  مر  با مرًف ,ال مة

ن ًرد عليه الييخ ابن باز" ا، قال الييخ عبد اهلل" واهلل ا  طمن ً   خذ  من دمياك ييئا  
دمياك ً  الم  قبل ً  ي  ، واهلل إن العقيد  ال    حملفا ً  صدرك  حملفا قبل  ن  عًرك 

 صرون على   ييس العقيد  و علفا محصور   م ع يا ييخ عبد العزيز، لماذا  بعير  موا ..
ً  حزب  يا    و  ماعة واحد ..ننهذه العقيد  ل مين الم لمين ولي   لفئة واحد  

 بعيمفا.
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طرحه واق من ا فق من الييخ على  ل ما , عمدما وضح  الصور  لد  الييخ ابن باز
 .الف مة بين العلما من باب   ن  ل ما مقل إمما  ان

  ما  م عدد  إا  ن  الف او وقد  ما مطلق على ًئا  الميويين والحردامين و صحاب 
حيث قال   ما  ماهع بذلك الر ول  ,الييخ عبد اهلل  ان يقول لما" هؤا  م مطعون

)هلك الم مطعون( و ان يقول عن اليباب الذين ي فمون الم اهدين ويف ون ضدهع"  "عمفع
, بالضغطة ذا  البالو , هؤا  عمدهع ما مة إً ا  ا مفا باإلم ليز  )ً و  ميين( ً او 

  اهز . الواحد   خرج عد  ً او 
وقد در   بع  الفئا  ً  الخليج على ا فاع اإلخوان بعقيد فع و ن عقيد فع ًيفا 

يمان ي  , إا  ن الييخ عبد اهلل ًمد للييخ ابن باز هذا ا مر بعد  ن  عطاه   اب اإل
ي ربى عليفا  بما   للد  ور محمد معيع يا ين وقال له" هذه ه  عقيد  اإلخوان الم لمين

 خوان ً   ل ا فع.اإل

الييخ ابن باز قال" عقيد  اإلخوان  ليمة وليس ًيفا م امن وبعد  ن قدرئ ال  اب على 
عن طريق اإلً ا  ً    ي  ، و مر بطباعة ال  اب عيرا  اآلال من الم خ ووزع

.ال عودية وغيرها
(1) 

 

 : العربعلى الشيخ والغربي الهجوم اإلعالمي 
باير  وحملة ال يويش وه ذا ا  مر  الضغوط المعلمة وغير المعلمة والمباير  وغير الم

 اإلعالمية الغربية  ويشىىمة ال يىوما عبر المغرضين والمثبطين والم مطعين 

                                                 
 ( كل ما سبق سمعته من الشيخ عبد هللا عزام مباشرة.(1
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لم  ويا , إمفا حرب ول ن من على  مين او يا  داخليا  وخار  ال    ين على الييخ والعربية
 خر.موت آ

 ر  حول هيلإممقل  واب الييخ على هذه الحملة عبر  ؤال و ه بد لما  ن   ان اوهما 
 يفدل الف وع الغرب  على دورقال" "حيث الف وع اإلعالم  الغرب  ضده وضد العرب 

خفا  صو  المعر ة, و خو  العرب إلى  ح يع ال فاداإل ممن , و ل ا يد  عن البذلو  ,ا 
معالع البطولة وآيا  ال ضحية الرائعة ال    مسوط ,اإل الم روح ال فاد ً  العالع  ام يار

عالمفع ورا  هذا   ما  ن اليفود , صلح  ن   ون زادا  ل ربية ا  يال ً  القرون القادمة وا 
ا   صد ًرائًاليفود  ر ع ,ليل مفار ضد العرب ال ير الذ  يبث ن يصل مور هذا ال فاد فع خًو

 .معر ة ال    قودها حماس بالح ار ًيؤ ج لفيب ال ,إلى  عماق ا ر  المبار ة
 بال أ  وهذا  له ي ون  ,اليفود يخيون  ن   حول معر ة الح ر إلى رصاصة وقمبلةو 
  .اإلق دا  بليوث اهلل الذين ي برون ًوق ذر  الفمدو وشو 

 تشبه بالكرام فالحإن ال  فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم 

خوان  ربي  ً  دعو  اإل ًألمفع يعلمون  م  , ما عن  ومفع يفا مومم  يخصيا  
يعلمون  ن اهلل هع و  ,  فامه ويؤرقمضا ن ال فر  ميعه  غول الذ  يق , الالم لمين

 خرم  ل  مين  ثير من هؤا  اليباب و و يففع و عميق معام  ال فاد ً  مفو فع و ثبي فع 
 ضل إلى هذا  ن اليفود يعلمون  م  ًل طيم   ,وعومه ً   ر  المعر ة فضل اهللب

من  مد اهلل الذين خاضوا   –إن يا  اهلل  –ويخيون  ن ممقل المعر ة إلى بي  المقدس 
 .  يرس المعارك حول  ابل وقمدهار و الل  باد
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وا  ,    مه ليس لطاغو  ً  ا ر   لطة عل ,و خيرا  هع يعلمون   ثر من غيرهع
ًا ردن لع  ,ح ى من ا ردن ال    حمل  م ي فا , ربطم   ية مصلحة من  ية دولة عربية

  طين  لطة وا   ,بي   ً  عمان وا  هل  ممذ هذه الف ر  ولع  ر , دخلفا ممذ  ربن  موا 
ح ى با   ان ال   معيش  ,معموية  و مادية  ومف ية ضغوطا   ً  ا ر   ن  زاول عل   

ح بما ال الع و  ,ا  رضفا ودخلما داخل  ًغام  انًلو  ير  عن  ميابفا  ر ما لف ,ضفاًوق  ر 
 .من  ز ية  مف ما (عز و ل)غفر اهلل وم   , مف ما وا حول وا قو  إا باهلل العتيع عن

 ,ً يمف  ال امر –اهلل  علع و  –غادر  هذه ا ر  إن  ,ًإمفع يعلمون  م  وخ اما  
 (1). رحمه اهللن ال من إا موي فرق 

                                                 
 .61( من كتاب سعادة البشرية ص(1



                                                                                      

68  

  

 ـتـــالـــذي عــــرف يـخـــشـــيـ
 



                                                                                      

70  

  

 ـتـــالـــذي عــــرف يـخـــشـــيـ
 

 

 

 

 
 

 .ال تنسىوقصص  ,فوق أرض الجهاد مناقب الشيخ: رابعًا

 سلوك الشيخ.من  طرف 

  سلوكه بني الناسمن طرف . 

 حياته املعيشية .من  طرف 

 أثناء حتركه  اهليئة الظاهرية للشيخمن  طرف. 

 منوذج من القصص يف التعامل مع غريه . 

 لكن ليس لني املعصر. ,صلب املكسر 

 مة تقابل املاليني.كل 

 تنسى . ذكريات ال 

  م8818-8811أواخر عام  من اإلصالح الذي كان يقوم به الشيخ منوذج  

 .بني قادة اجلهاد

 .دروس وعرب أخرى من خالل الدعوة اإلسالمية األفغانية 
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 طرف من سلوك الشيخ 
عادمفع  و در   العاد  ً  الحيا  البيرية  ن اإلم ان ا يم ن  ن يعرل الر ال  و م

ف را  ولالح ع عليفع ح ما  حقيقيا  صائبا  إا بعد مخالط فع والعيش معفع  مبا  إلى  مب 
 طويلة..

ومن هذا الممطلق  ان لما اليرل ال بير  ن معيش  مبا  إلى  مب ب وار ييخما الحبيب 
ه عن الييخ و لو ه من اهلل، و  بع  مقل م مما من  ,لف ر  زممية  اًية لماس من اما معًر
 ..ًوق  ر  ال فاد

خاصة  ً   يامه  ,رإا ما مدصائما  قائما   م  ا   ده إا قد ً , ما  لو ه من اهلل
زال  عالقة ً  ا ذهان، إذ  ان  لما ذ ريا  معه ليلة ا  يفاده ما ا خير  من حيا ه.. و ان

ولع ي د يم ف   ,صائما  يوع الخميس ومدعوا  على اإلًطار ليلة ال معة ً  بي  إحد  بما ه
 " ح  عموان -لفيب المعر ة  – من إًطاره ح ى بد  ي  ب آخر اً  احية للمير  ا  بوعية

 ..(1)ا  ود ال ائعة

بل  ان  ,لع ي ن ي رك ا  وا  ً    ون ,ح ى على الطعاع ,ه ذا  ام  حيا ه عامر 
يمة  و ً   مر ا المم للغيبة  و ي ون هماك م ال لئالييغلفا بقال اهلل وقال الر ول.. 

 يرض  اهلل  عالى..

 

                                                 
 وقد أضيف هذا المجلد إلى موسوعة الذخائر المجلد الثاني. ,خط النار األول( مجلد كلمات من (1
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وهذا ما عبر عمه  , ان ي  عين بالصبر والصال  والصوع على مواصلة طريقهه ذا و 
  بأ بوعين  ح  عموان"ً  اً  احية المير  ال    بق  ا  يفاده 

 

معام  بل .. ولع يق صر هذا ا مر على  ربية مف ه على هذه ال(1)يا  قداع الصبر احمل 
 ب  بفا  الميذه.. ان ير 

الذ   ,المرا ز ال ربوية ً   حدمعه  اعيماهال   زل   ذ ر موقفا  ً  يوع من ا ياع  ماو 
يا  وما  ن  ,وضن  مامما الَعيا  حيث  ان يقيمفا ل ربية اليباب، و ان ً  حيمفا وق  الع 

ع  مر بًرن بد ما ب ماول بع  اللقيما  ح ى ر يماه يقل على قدميه ويقول" قفوا  ميعا .. ث
 ع وقال" غدا  إن يا  اهلل صياع..الطعا

لع يدرك  ثير من اليباب البعد ال ربو  لفذا ا  لوب إا من خا  غمار ال ربية 
 خا  غمار المعارك و فا  لو ه من  عدا  اهلل..  و  الحقيقية على  ر  الواقن

محو مما حل  و ار حل ًأي ,ًو  مقدمة اه ماما ه  ولويا هًقد  ام  على ر س  وأما صالته:
وحان وق  الصال   ام   قاع الصال  ًيصل  بمن معه من اليباب  و يقدع  بفا  الق ال 

 خ اره اخ يارا  إلمامة المصلين..يخصا  ي

:   ان يحاًت عليفا ً  بع    فاره.. و ان يقول ,ه ذا  ان ديمه ح ى ً  المواًل

 ولع  ,راه يقوع الليل با  مرار ًاع د  عليفا علم  قياع الليل ممذ الصغر من والد .. ً م   
                                                 

 .نفسه ( المصدر السابق(1
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قياع الليل يح اج إلى صبر ومصابر  ا يح ملفا إا محن معلع  ن  قطعفا ً  ال بر..و 
إا من  هل مف ه للقياد ، وقد  م   ر  ً  الييخ  يح ملفا وا , صحاب المفوس ال بير 
ن ً  صبرما صبر :  وصبره ما قاله  يد قطب  .. (لل ثيرين ا  )وا 

 ,محن م فر ح ى يماع الماس)"  لك العبار  الميفور  با  مرار و ان ي رر الييخ  مامما
 .. (وم عب ح ى ير اح الماس

 يقول" ثالثة ا  فارقم ..الوضو  وال واك ً ان ي وضأ ل ل صال ، بل  ان أما الوضوء:
 .ً   ر  المعر ة والمصحل.. و ضال إليفا رابعة ً   ر  ال فاد، ال الح

 صدر من القلب ً صل  ,  ر  ً  عروقه م ر  الدع امعاميف لما ه و ً ام   ما الجهاد:أ
قد  مثل  ً  مقدمة وصي ه الميفور  و ، ولذلك ر يماه يعيش على هذه المعام  إلى القلوب

بقوله" لقد ملك عل   حب ال فاد  حا ي   ومياعر .. ً ام  ًعال  وصية ياملة للدعا " 
 حيث يقول ً  وصي ه للدعا " ,اده وللم لمين عامةوالعلما  و هله و و 

 اليمس إا إذا ام يق ع   لح  ع..يا دعا  اإل الع" ا م امة ل ع ًوق ا ر  وا  ح  
  -"إلى ما قاله  يضا   ولممتر , خرج من القلب ومن عمق ال  ربةل مفا  , لما إمفا 

  يل الرا ن إلى ربه.. قدموا لقياد  هذا ال يا علما  اإل الع: وصيته للعلماء

ولفذا  ان ال فاد ي يطر على مف ه و عصابه وحيا ه و ان يقول" إن ا مة ال   ا   اهد 
ة ال فاد  ح  عموان" الدًات عن  راض  يضا    حق الحيا .. ومن هما  صدر ً واه ً  ًر 

 لقادمين إلى الم لمين  هع ًرو  ا عيان. وقد قر  هذه الف و   ماع علما  ا مة اإل المية ا
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  من  "ممى"ً  وقد  م  حاضرا  هذا ال من ال بير  ,ع6399الحج ً  م ة الم رمة عاع 
م  م  ًقد عًر م  ًأما عبد اهلل ومن لع يع و ر  مترا ه وحر ا ه وهو يخاطبفع قائال "من عًر ًر

الف و  وعقب عليفا" من  ان عمده اع را  ًليع ر ، ًلع يع ر  عليه     عزاع، ثع قر 
 ا  اإل الع والم لمين الحاضرين..الع من علمع

ين قدموا و  و ثموا عليفا, لفذه الف و  هما ا بد من اإليار  إلى  ن ثلة من العلما  المعرًو
 -"ًعلق عليفا بمقط ين ,عزيز بن بازعرضفا على الييخ عبد ال" و خيرا  
 ولى"  مفا طويلة واق رح اخ صارها.ا 
ًرو  ا عيان، بحيث  ( هع)الف و "  لمة "من" عمد  لمة ن عموان والثامية"  ن يضم   

يصبح العموان" الدًات عن  راض  الم لمين من  هع ًرو  ا عيان، ًرد عليه الييخ قائال " 
لقد  خذ  هذا العموان من ً و  لييخ اإل الع ابن  يمية" والعدو الصائل الذ  يف د الدين 

وعلى هذا ي ون اإليمان  وا  ثع يأ   بعده مباير   والدميا ليس  و ب بعد اإليمان من دًعه..
 ... ال فاد..ً    الييخ ابن باز

ً ان  ز ا  ا ي  ز  من عباد ه ًو  معتع  وقا ه، خاصة بعد  الدعاء:مسلكه في  أما
 صلوا ه الم  وبة وقمو ه ومفاية خطبه، و ان   ثر العبارا  ال   ي ررها ً  دعائه"

 .. ً  ا ر ..  ان ي ررها ثالثا  ممين ن للمؤ م   اللفع 
 .. اللفع  حيما  عدا  و م ما يفدا  واحيرما ً  زمر  المصطفى

 الفردوس ا على .. م ألكاللفع إما 
 ع دولة القرآن وا علما من  مود القرآن..اللفع  قع دولة اإل الع وح   



                                                                                      

75  

  

 ـتـــالـــذي عــــرف يـخـــشـــيـ
 

 

أمك  راه ًإن لع   ن  ن  عبد اهلل  ..."  ا  ً  الحديث القد  لقد  م   ر  ً   لو ه ما 
 م   ر  آيا  اهلل  طبق على ا ر  ً   ل حر ة ي حر فا.. ً ان لما , " راه ًإمه يراك

 .لممفل من ًضله وعلمه وخلقه اليرل  ن معيش ب واره

  سلوكه بني الناسمن  طرف
ًما ر ي   حدا   ,إخالصه وصدقه من اهلل ثع من الماسمن   مل ما ر ي ه بفذا المموذج 

بل ح ى  ,خاصة  ما ر ي ه واضحا  ً   لوك الييخ ,لعلما  والماس الضعفا  والفقرا يحب ا
بر عمه   اه الميويين , و قصى ما  ان يع ان ا يحقد عليفع ,من خصومه ومخالفيه

 )اهلل يبعدهع وي عدهع(."الميفور   بمقول هوالحردامين 

 يد  فريد الذ  قال عمهال يل ال صفة ًيه   راه ي ير على ا ر  وقد  حققلقد  م  
 الييخ  ان " مريد  يال  قرآميا  ًريدا  يدب على ا ر .. ه ذاً  يوع من ا ياع  قطب 

 .يحول ما يحفته من مصوص إلى حر ا   و لوك  على  ر  الواقن 

 ا  مفا ه يخاصة بعد  ن وضن مصب عيم ,ل ا مور من الماس فا  ان ا يل ف  ل
 دين اهلل ً  ا ر .  ميادين الق ال طمعا  ممه ً  إقامة ا مة ومقارعة ا عدا  ً

وا يقطن رحما  من  رحامه وا  ,ا يؤذ   ارا  وا  حدا  من الم لمين ن  و ان من ييمه 
 .ابفم ا  عمه من قبل والديه وبار  ا   مه  ان مرضي ,  ًضال  عني اً  صديقا
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 رملة والي يع ي عى على ا ,ا وطرقهإا ي د بابا  للخير  ,حيا ه بين الماس  ه ذا  ام
دخالوصاحب الحا ة وا   لمن  ان  ال رور إلى قلوب المؤممين )ًطوبى صالح ذا  البين وا 

 .مف احا  للخير مغالقا  للير(

 حياته املعيشية من طرف 
لع   د حيا   لذ وا ً ,عي  ً  الحقيقة من  ثير من الماس خالل   رب   ً  الحيا 

ًإمم   ع بر الحيا  الحقيقية ال   عي فا بحق  لذاعي فا من الييخ، و  مما  ثر  طيب عييا  
 الييخ.  لك الحيا  ال   عي فا ب امب ه 

لقد  ام  المداعبة والم  ة حاضر  با  مرار لد  الييخ، يمازح بفا  صحابه و المذ ه، مما 
 لل..بعيد  عن ال لل والمال بير ي عل الدائر  ال    حيط به  عيش على ا مل 

 (1)ن ال لل الصالحلقد يار  ه طعامه ويرابه, وراًق ه ً  ممامه ويقت ه، ًو د ه قطعة م
ل  ثما  ال أبين الذ  وهو ما  خوان  قام ه حر ة اإلعبر عمه ا   اذ الد  ور  حمد مًو
، حيث خاطبه بقوله" يا  و ع الروح.. ثع مباير  للييخ ً  ا ردن عقب ا  يفاده الم لمين
قطعة ممن  بقى من ال لل الصالح.. وقال" إمه  الضو  ي  من حوله    ان قال" لقد

 من  راد  ن يف د  بفديه ..

 

  
                                                 

استشهد فيها الشيخ عبد هللا عزام ووصفه بجيل السلف  ذا الموضوع في خطبة الجمعة التي( الشيخ القرضاوي تحدث حول ه(1

 ب إن شاء هللا.منها أثناء هذا الكتا اً الصالح. وستجد أخي القارئ مقتطف
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.. ولع ي ن هماك طعاع للقياد  ن ا ياع عن غيره بطعاع  و يرابلع ي ن ي ميز ً  يوع م
لع ي ن يزد طعاع للرعية.. ًليس هماك طعاع للراع  و  ,طعاع للم ئولينو  طعاع لل مود،و 

..  ان ييار فع ً  طعامفع، وي لس معفع على ال راب ً  عليفع ا بعدد وا بموت
يز، و ان إذا مزل ً     م ان يأ مر يم ال فع..  ان بيمفع با  مرار  واحد ممفع دون  م

ذا  مره ا مير بالزحل  ان  مير الم ان الذ  يمزل ًيه رغع  مه هو ا مير العاع.. و أمر ب ا 
ذا يطين دمة.. لع ي ن  حد من اليباب ي بقه.. ولع صعد ال بال  ان ً  المق ًيزحل.. وا 

 ة لفذا ال فاد رغع مياق الطريق..وحما    ثر ممه همة ووعيا   عممن عي  معف ا    د  حد

 ان العالع الفالم  إلى  ر  ال فادنن ً , عمدما  ان يد أل" لماذا لع يأ ومن هما
  !!هؤا ..ي يب"  ما  عرل لماذا لع يأ  

إن عباد  ال فاد من  يق العبادا  البدمية على المفس البيرية، ًفيفا ضريبة غالية 
يفا غربة عن ا هلوثىميمة الطعاع الفاخر الذ  ً  .. غربة ال قاليد واللغة والعادا  و  .. ًو

اع اد عليه ً  بلده.. وغربة ً  ال خل  عن  ل ا لقاب الدميوية  ا   اذ والد  ور 
 الصبر على وما إلى ذلك من هذه ا لقاب؛   ل ذلك  له ا ي  طينمفمدس والوالبرًو ور 

 هذه العباد  إا  صحاب المفوس ال بير ..
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 أثناء تحركه  الهيئة الظاهرية للشيخمن طرف 
بد لما  ن موضح   ان ا ,بعد  ن ر يما  امبا  ب يطا  من  لوك الييخ على  ر  الواقن

ذ   ان يلب ه على واللباس الل    ان عليفا الييخ ً  حيا ه ة االفيئة الحقيقي باخ صار
 با مثلة. واليخص الم  و  الر م  

 على املستوى األمين " 
 ً ان دائما  يغير هيئ ه الخار ية، ً ار   .. لع ي ن الييخ ي  قر على لباس معين 

ي ,ة ا ًغاميةيلبس العمام مر عن ة الفل طيمية، وقد  لحت هذا ا و ار  يلبس ال ًو
 ,ضرا ه الم  لة على  يرطة الفيديوخطبه يوع ال من ومحاطريق مياهد ك له عبر 

 حيث  ان يبدل لبا ه بي ل م  مر..
 
  :أما على املستوى الرمسي 

و ان هماك  ,س ً  ال امعة ا ردميةدر   ان ي ع ً  ا ردن  ياع6393قي ه عاع ًقد ال 
 ين ي علق بم ألة من الم ائل.. وغالبا  يحا ة ما ة لالل قا  من  حد ا قربا  الر م

ال ا ي .. خرج الييخ قليال  ما  ان يلبس الييخ لبا ه المع اد الم مثل بالديداية و 
وهذا إن دل على ي   ًإمما يدل على  ن  ,البدلة الر مية ثع عاد مر ديا  من  ل  ما 

قلع من الواقن الييخ  ان ي عامل من الماس بما ي ما ب من من  يل قيفع, بل  ان ي أ
  ه ً  الم  من..  انى ب موقعىالذ   ان يعيش ًيه، وي عاطى من الماس  ل ح

بما يرض   يففع مف يا  الماس ومترا فع ًي عامل معفع بالطريقة ال     ما ب معفع
  .(عز و ل)اهلل 
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ليس الففع ال امل ح ى ر ي  ممه موقفا  آخر على  ر   , م   ًفع ما يقصده الييخ ول ن
حيث وصل ه بع  ا ماما  إلى مطار بيياور المدم   ,لواقن ً  ال احة ال فاديةا

 ثما   ل  ما ال   بد  ن ي  لمفا بيده يخصيا ، وما ه  إا لحتا   و ان ا ,البا   ام 
ح ى عاد إليما بلباس عرب ، الديداية وال ا ي  يعلوها العبا   العربية ًضال  عن  مع ما 

ل  له" لماذا غير  لباس الم اهدين ولب   اللباس العرب  يا ييخ ن ًرد الغدطر  والعقال، ًق
عل   قائال " هؤا  الماس يح رمون المتاهر ًال بد  ن م عامل معفع بمفس ا  لوب الذ  
عال  ما إن  ا  يمترون إليما متر  الدون واا  ف ار, ًو يففموه وه  طبيعة  هل الدميا, وا 

 بمف ه ي  قبلما ا  قباا  حارا .. إليما ير المطار ح ى خرج وصلما المطار و ألما عن مد

يح رمون العرب  ويمترون إليه متر  ا عا ع بي ل عاع وا بد هما من ال ذ ير بأن 
بالدين باع باره حفيدا  من  ا  وذلك  حد  مرين" إما  ن ي ون هذا ااح راع م علق ,اح راع و قدير

ما  , ما يع قدون  ر ول حفاد   لدمياه ًيتفرون بي   ممفا.وا 
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  وذج من القصص يف التعامل مع غريهنم
ًوق  ر  من غيره  ه عاملوقع  من الييخ  ثما  قصص  ثير  ا  عد وا  حصى 

ن دل على ي     , دلل على  عة صدر الييخ وعتع قلبه وحلمه واح ماله لآلخرينال فاد  وا 
عمده القدر   إا من ا صل بصفا  القياد  ومن ًإمما يدل على  ن هذه الصفا  ا ي م ن بفا

 دا  ويصففا بأن  يع بر  ن  يا ة الماس صعبة  ن الياًع   من ,على  يا ة الماس
بأن من  ,. ولذلك يقول الييخ ً    ثر من مما بة ة الدواب   فل من  يا ة البير.. يا

المفوس لما يع ريفا من من العقول و البيرية  ن ي عامل اإلم ان  صعب ا مور على المفس 
 م ماول  هذا الممطلق ، ومنً  العقول خ الًفا عن بعضفا البع يفوا  ومزوا .. وا

 ًقط حول هذا الم ال إن يا  اهلل "قص ين 

ياب وهو  ,ًقد  ا م   حد طالب الييخ بعد ا  يفاده ب مة أما القصة األوىل: -  
هذا ا    مم  لع ا  فد من يقول ل " إن   بر ا خطا  ال   ار  ب فا ً  حي لف  

ا  وقفه  ,وبعد  ل محاضر  يم ف  ممفا ,، بل  م  دائما  الحقيقيةالييخ اا  فاد  
خارج قاعة الدرس ً ر  من الزمن و  يل له  يال  من ا  ئلة و حياما   قصد ببعضفا 

الذ  ا يليق بمقاع ييخ  ,الخين معه ا إذا ما  ضف  لذلك   لوب  الفتإحرا ه.. هذ
ييخ إا  مم   م  دائما    عمد     اذ.. ورغع  مم   م   درك ضيق وق  الوا

   م م   ن  ل ذلك  مه ليس من  ماع   ال ال عامل معه بفذا ا  لوب، وير 
ول ن الذ   ان يفا ئم   عة صدره و  لوبه المغاير الذ   ان يعاملم  به..  ,إليفا

 يفيدا .. ولع  درك مغز  ذلك حيمفا إا بعد  ن لق  ربه
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ضيل صاحبما" لقد عتع ً  مف   عمدما  ان يعمد ً  مفاية  ل يفر إلى ح ع وي
ما يقارب العيرين دوارا  من را به الخاص وير له ل  ً  ترل مغلق معموما  

ً   ا  غ ل وم  طالببا م , ً  الوق  الذ   م  ًعال  بحا ة ما ة لمثل هذا المبل
م ة ال ريمة ل حرك ضمير    اهه لي ون ممطلقا  , ورغع ذلك لع   ن هذه اللال امعة

 .ر   لوب  الفت الذ   م    عامل به معه إا بعد ا  يفادهيل غي

اخ لي  بمف   قليال  وقل " ما الذ   م   ًعله من هذا الر ل الذ  ام ف  العالع 
اإل الم  ا  يفاده.. لع  درك القيمة الحقيقية لفذا الر ل إا بعدما ر ي  الض ة 
الغاضبة ال    بع  ا  يفاده من قبل الم لمين.. عمدها  در    مه  ان يعاملم  

 ًعال  بأخالقه ا بأخالق .. 
ن مثل هذا المموذج الذ   ,ثىميما  ًقد ه من بين يد  ل فل  و در    خيرا    ن  مزا   وا 

ن ي  حق   ,وم اهد صمديد ,لع ي ن يعاملم  بالمثل  بدا  إمما ه  مف ية عالع  بير
 يحمل لقب القياد  بام ياز.

ا    ,ويضيل قائال " وها  ما اليوع وبعد ًوا  ا وان  يعر بالمدع والخ ل على  صًر
ها ا   د لفا  ف يرا  إا بحر ا  صبيامية ا م ئولة، مدًوعة   ذ ر وال    لما 

 ب عصب حزب  مقي .

بيعة المفس ًف  قصة مماثلة مميؤها  صال  الفو ، وه  ط أما القصة الثانية: - ب
ذا حرم   خط  بغ  المتر عن  حقي فا ً   ,البيرية، إذا  عطي  رضي ، وا 

 انىوا   ى  المتر عن هذا العطا   و الممح  ىهذا الرضى  و ال خط.. وبغ
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بطريقة  حياما  الييخ ي عامل معفع   انممن خو  معمويا   و ماديا .. ولعل بع  اإل 
 ن الدال الزائد والحمان  ؛ا  مر طبيع وهذ ,مطامعفع  و مطامحفع علف لع  لب
يف ر ربما  ان و  , ر  ال فاد ً  الييخقبل الذ   ان ي لقاه الياب من  الفي ا 

يمقلب ضرره على الييخ بمقدار هذه الزياد ، وصدق ً , ف يرا  خاطئا  من قبل البع 
ما   رم   حدا  ًوق مقداره إا   ضن من قدر  عمده )حيث قال"  الياًع  

 . ن رضا الماس غاية ا  درك عن ًضال   (بمقدار ما زد  ً  إ رامه

قد مدمن من طلب ماد  لع ي ن  ان  ,وصاحبما هذا الذ  م ماوله ً  هذه القصة
المر  اصطدع  هذه طلبهرد له طلب، إا  ن  صال  من حقه، وقد  عود على  ا يد 

من ا هوا  ويه وما يح ً حر   موازت الير بداخله  ,بالًر  من قبل الييخ
على ي ل  لوك  طبق على  ر  و واليفوا  والمزوا  ل خرج إلى حيز ال مفيذ 

الواقن عبر ر الة يديد  اللف ة، ميبعة بألفات قا ية وغليتة و ففا للييخ عن 
طريق صديق له، وبعد ً ر  زممية و يز  عاد صاحب الر الة من  فره و فا أ بلقا  

ًامدهش الر ل وداًئا    قبله الييخ  ا  قباا  ملف ا   معه من الييخ ً  م ان ما، ًا
من الييخ تما  ممه  ن الييخ لع يقر  ر ال ه ال    ر لفا إليه من صاحبه، ًامطلق 

ً  ن الر الة قد  لم  للييخ يدا  بيد م رعا  لي أل صديقه عن الر الة... ًأ ابه بأ
 ع الييخ وقال" ي را ..اب  ، وقر ها  مامه.. ثع حيمفا
 من  حب  الماس إلى قلب صاحبما.بعد هذا الموقل  صبح الييخ  وه ذا
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 :حنن لسنا عبيدًا ألحد - ت

 م   ريد  ن  ق صر على القص ين ال ابق ين ول مم   ذ ر  قصة  حبب   ن  وردها 
هما، قصة  دلل على مىد  حلىع اليىيخ و ىعة صىدره علىى إخوامىه.. هىذه القصىة  ىدلل 

علىىى الم  بىىرين والم  بىىرين " ذلىة علىىى المىىؤممين  عىىز   علىى  مىىه ذليىىل إلخوامىىه، عزيىز
علىىىى ال ىىىاًرين" قصىىىة ذاك اإلمىىىارا   الىىىذ   ىىىا  لليىىىيخ ب ىىىيار  يعلوهىىىا علىىىع ال ىىىفار  

ووعىده اليىيخ بىأن  , قبل ا ى قباا  مح رمىا  ًا دى ,من  ر  ال فىاد يطلب ولده ةاإلمارا ي
إن  ًى  الصىىباح إلىىى ولىدك مر ىلك " لىهقىىائال   ابمىهالمع ى ر الم وا ىىد ًيىه ير ىله إلىى 
ً  البقا  معه على  يقمعك  ن  و ً  العود  من  ر  ال فاد إما  ن  قمعهً يا  اهلل,

 خرها..على هذه القصة من  ولفا آل وقد  م  ياهدا   , ر  ال فاد

عمدما ر   الر ل ييخما بفذا ال واضن ً ر هذا الموقل  ف يرا  خاطئا  وتن  مه ييخ 
مفخ الييطان بأمفه وبد  , وبال ال  من الم ا ين و م  ين من ميايخ الدراويش 

صو ه ير فن ًوق صو  الييخ ويقول له"  ريد ابم ..!! ح وم ما  دعم ع با موالن! 
ا الر ل .. ًلما ر   الييخ موقل هذذه العبارا  ال   ا  ليق بالييخوغير ذلك من ه

 عبيدا   حد، لع مأخذ ل ما قال له" محنيديدا  ثع  وعلى هذا الي ل غضب غضبا  
ب يار   ماوا  اها  وا من غيرها من الدول.. ا  تن  مك  ئ  ا ماا   من دول ك

ل خيفما.. محن ا مخال إا من رب العالمين.. ًبف   ًوقفا العلع يًررل ال فار 
 يث   ى.الر ل يلملع  ذياله وعاد من ح وبد  ,الذ  تلع مف ه
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 ...ظاهرة 
ير إلى لف ة من اللف ا  المفمة وتاهر  من التواهر ال   برز  على وهما ا بد  ن  ي

خوان الذين  اموا يأ ون إلر ات  بمائفع واإل اآلبا بأن عددا   بيرا  من  ,ال احة ال فادية هماك
والفضل  ,وا بفار قماعا فع بع س القماعة ال    اؤ من  ر  ال فاد  رعان ما  ام    غي

 بمائفع الذين  اموا يقومون بدور مفع ً   غيير و فا  مترهع.هلل  وا  ثع   له يعود 
هع إلر اعفع من  ر  ال فاد  اموا يأ ون حقون  بما وا قربا  الذين  اموا يال اآلبا هؤا  

و اموا ي صورون بأمه  ماما   ,وهع يحملون ًفما  خاطئا  عن ال  من العرب  ً   ًغام  ان
وما  ن يدخل الواحد ممفع مع  را   ,ن يحصل من  لبيا ن ً  لبمان وما  اييدائ   من الف

  ره لما يراه من  ربية و و يه وقرا  ماما  ل صو الم اهدين العرب ح ى ير  الصور  مغاير  
ًيقرر على الفور البقا  ً   ر  ال فاد, لقد  ,قرآن و الحع  خو  قو  بين اليباب الم اهد

ح ى  مما ر يما بع  القيادا  ال    ,ال فاداحتما هذه التاهر  واضحة العيان ً   ر  
الم لمين  لإلخوانلفذه التاهر  ًفذا المراقب العاع  امضم  ام   زور  ر  ال فاد قد 

م موعة مخ  ما  هذه الزيار     لحة ا  وزار المع  را  وا  عمل ا   اذ عبد الرحمن خليفة 
د إلى  ر  ال فاد لي  قر ًيفا إا المريد ليعو  بقوله للييخ عبد اهلل بأمه  يذهب وي  أذن

 . ن المياغل ال ثير  حال  دون  مفيذ هذه الف ر 

 لب املكسر.. لكن ليس لني املعصرص
 ل الماليين ح ى ولو بفذه المعام  ا ي  بدل  رحع اهلل الييخ، لقد  ان عزيزا   ريما  حرا  

 . ان ذلك لصالح ال فاد والم اهدين
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 ذو  ال لطان  و  هل القرار يطلب ممه  ن ي الس ومن هما  ان يرد على  ل من
وي فيما  ن مبقى من طبقة الب طا  من  ,يني" ا  ريد  ن   الس هؤا  الر مبالقول الفادئ

 .  (وهل  رزقون إا بضعفائ عن )" الماس ام ثاا  لقول الر ول

ه ً  خاصة  ياع  فره و وا  ,لقد  ان من طبيعة الييخ  ا يرد دعو  من  خوامه
 عل قيمة بأن ي, ول ن  ان ا يحب ال  لل ً  الموائد ً ان يقول ل ل من يدعوه البلدان

و  اليل هذه الدعو  وما يراًقفا من وائع للم اهدين و ما  أزورك ً  بي ك زيار  خفيفة 
له"  ونإا  مفع  اموا يصرون على دعو ه وعمل وائع ويقول ,م ماول مع ع  وبا  من اليا 

 ل وليمة على يًر ع.ميمة الوليمة للم اهدين ومن هذا  مع مدًن ق
 حد الم عاطفين  بدعو  من قبل - ذا  يوع وقبل ا  يفاده بأيفر - وه ذا ي فا أ الييخ

ذا بأمير من ا مرا  وحايي ه ين  من ال فاد على وليمة، وا  الوليمة,  إلى هذهمن ضمن المدعو 
 ن ر ال  قياديا   الييخ  إا ,ال لوس معه هلب مميطب ؤال مباير لالييخ وهما يبادر ا مير 

 ان ير   ن العبر  ً  حيث  ,الموا فة ً ا يم مه  ن ي فرب  و  ن ي خلى عن م ئوليا ه 
مما العبر  ً  ال ل ة مف فا و    مثل هذه المواقل لي  ر بداخلفا.ما يدو با 

ا مرا   محو ونفرولي القوع بار مر  ًيه ا زلما ومويا للع ب لفذا الزمان الذ   ما 
يعة  لي ون لف والح اع من المالحقة  ع فرؤو    لعلو عطففع   والي   لب عمدهع  و ع م امة  ًر

وبمعادلة ع  ية   حقق على  مر  اليوع مموذ ا  آخر ,والمطارد  من قبل  الوز  ال لطان
ل ل  هلل قلبوا وهذا ,فع لل لوس معفعم ر  الواقن  ا وه  مالحقة ا مرا  للعلما  ي   دو 

 (.ؤمننيلهم هلل العزة  لرسولع  إمفا العز  ) ..الموازين ا رضية ً  الوق  الحاضر
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 وهو يخصية  بير  ,وهما ي فا أ الييخ ب ؤال ه وم  من قبل  حد مراًق  ا مير
يعا  ا  يي قلد ممصبا   مم مرموقة يضعه ً   يحرج الييخ و  ممه  ن هذا ال ؤالتما   ,ً  بلده ًر
 الدًات.موضن 

ييخ  يرد عليه رد  ان يتن هذا الم  ين  ن الو ما ه  عقيد ك نن  ,يا ييخقال له" 
 !صدهاعليه بعدها بأ ئلة  ثير  يحقق ًيفا مآربه ومقالم  ضعل، ًيمفد له الطريق ليمق  

وهما  ,لع يعفده من قبل من موت  ديد ح ى  فا أ بييخ ,بله من  ؤالهذاك ا   ن ام فىوما 
ثع متر إليه متر  الواثق فا ووضعفا  امبا  يعلى متار ه ًم  فا بطًربيده  خ ح س اليي

ن ممذ دون  لعثع قائال  له" عقيد   اإلخوان الم لمو  د عليه ردا  ه وميا  و وابا  قاطعا  بربه، لير 
محن عا بون  ، عمدها  دخل ا مير قائال " إذن,ن عاما .. ًبف  الذ  تلع مف هيوثالث ة  

 ,الييخ قائال " إن  ان هذا الع ب من   ل ال فاد ومصلح ه ًحياهالعليه خ، ًرد عليك يا يي
ا ًالذ  يربطم  ب ع عفا عاليا  ً  و فه ,وا   .هذه ال أيير  بعد  ن ًر

يندار وه ذا  قاع ا مير وق بل ر س  ؛وبعد مقاش طويل داخل ال ل ة ,الحديث بين الطًر
 الييخ  باعا .. لوا ر سب  ه من معه من مراًقيه وقثع  بع ,الييخ

طيه  ح  عبا   ح وا  الييخ لامحاولة ممفع و  ,لقد  ام  هذه ال ل ة  ل ة مفائية
 وه صلب الم  ر وليس لين المعصر..ا مير، ل مفع و د

 عزيزا   ريما  صاحب مبد  ا يبين ديمه ومبادئه بثمن بخس.  ه ذا  ان ييخما
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ب يممح لمن يفمه ا مر ب غي قدة بأن الضو  ا خضر و خيرا  ًقد قيع الحاضرون هذه ال ل 
 اح وائه.ً   نالييخ عن الو ود بعد هذا الفيل الذري

 كلمة تقابل املاليني
وه ذا  ان الييخ صاحب مبد ، له ممف ه ًو ره، ا ي  طين  حد ً  ا ر   ن 

من  باهتا   ثىمما   صاحب المبد   يدًن  ني اومه على مبدئه ًو ره وممف ه، وهذا ي  و ب 
الدميا ورا  تفره ممذ طفول ه ح ى لق  الييخ ولفذا ًقد وضن  .مقابل  م  ه بمبدئه الدما 

 ربه راضيا  مرضيا .

 ح  عموان "آيا  الييخ   ب على ال فاد يحمل معه   ابا  من  ا ه  حد الميفقين 
له" حبذا لو  الرحمن ً   فاد ا ًغان"..  ا ه هذا الر ل وهو يف ح الصفحة ا ولى قائال  

   ون قد  دي  خدمة  بير  لل فاد وبفذا  ,إهدا  لألمير الفالم ي ون ل  ب   طرا  واحدا  
ول ن .. الم ا ين الم اهدين لفؤا   بل  أحضر لك مقابل ذلك  مواا  طائلة ,والم اهدين

هبا  ما   ب  ن ذ بال  ًغام  ا قلب عواهلل لو حا ما   ازما  حيث قال"  ريعا  و الييخ  ا  رده 
ا  واحدا .  له حًر

موقفه من   ه ذا  ان ي عامل ييخما ال ريع من  مثال هؤا .. لقد وضح الييخ
  "واهلل طيلة حيا   ما مدح  حا ما  وماالح اع ً  مفاية   ابه ً  تالل  ور  ال وبة قائال "
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اهع يم خذما من دما قد طفر من هذا وما .. ول املطاغية  خط  يد   طرا  واحدا  ًيه مدح
 .(1)بل وم ًرن عن دمياهع" ,وا مطمن ً  دمياهع ً  الم  قبل ,ييئا  

فالفع، ح يما  ً  ال عامل من خوامه إ ع  ان الييخ ذليال  على ً المؤممين، حليما  على  د
 الم  بدين.و يديدا  وعميفا  على  عدا  اهلل والتالمين  ان ول ن ً  الوق  مف ه  ,م مطعيفع

   تنسىذكريات ال
الروح  هذه زال  عالقة ً  ا ذهان ا  محى وا  م ى ما دام  ذ ريا  وذ ريا .. ما

 وما داع ً  ال  د عرق يمب . ا بدان,  ر  ً  هذه 

 ويد  القيد والحصار ,وترول القفر والحرمان ,وقلة الحيلة ,ورغع ضعل الذا ر 
لده ا الحيلة  و بعضفا، و معدع  إا  مما لع وال  ن وال  ان, لع مفقد  ل ي  ، ًما ا ي  ب  د

 فا .بإم ان  ل إم ان ما ح  ن ي  فيد مم عتيمة وه  قاعد  ذهبية ,ي رك  له

 مر على البع   ذ ريا  وذ ريا .. قد   ون ملف ة للبع  على  ر  الواقن، وقد.. 
 ان  و بعضفا ا  هذه اللف مثل ن إن قل " إ.. وا  بالغ بين ا ماع لفا باا   مر ال راع ا يلقى

 يخ.. حول الي  ان يعيشيحس بفا  و بمثلفا  ل من 

 

 

                                                 
 , في ظالل سورة التوبة.163( موسوعة الذخائر الجزء الرابع ص (1
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ح اس ملحوت،  ن  ل واحد ممفع  ان يحس وييعر على ي   واحد ميعا  ي معون  فعً ، وا 
 بأن الييخ  ان يحبه   ثر من غيره.

وصفا  و د فا مالزمة للييخ  يمما حل و يمما  ,ا زال  ماثلة للعيانذ ريا  م.. 
 ام  عالمة بارز  ً  حيا ه من  حبابه، ا  فارقه ااب  امة صفة المداعبة المرحة ًار حل، 

الفادئة والم  ة اللطيفة ال    ام   قض  على ال لل والملل.. ًالحيا  من الييخ  ام   لفا 
 -ًمثال " ,ذ ريا 

وهو  ,الذ   ان الييخ يمازحه با  مرار, ذاك الر ل الم مى بأب  العباس أتذكر.. 
إذا  لك م ل ا  صحيحا   ان يماديه بأب  العباس ييخ  ,ل طويل القامة عري  المم بينر 

ذا  لك م ل ا  خاطئا   ان يماديه بأب  العباس ال فاح، ًما  ان يزيد  اإل الع ابن  يمية، وا 
 هذا الر ل إا حبا  واق رابا من الييخ، ًلع ي ن الييخ  امدا  ً  حيا ه الب ة.

بع    عر  عليه م  و  ,إلى عمل  الذ   لفم  به  ان يأ يميوع  ن   أتذكر.. 
م از عتيع و  !!يا  اهلل ما "يقولي ر  ثيرا  و ً ,إم ازا   ذا  ,هذا  يدهذا ي    ميل وا  وا 

مما  ان ييير و  ,لع ي ن ييعرم  بال قصير  بدا  رغع و وده  ان عمده  و يه معين ً  العمل ا 
 ان ييد من عزيم   الذ  ا مر , ل صحيح العمل  و لف ة من اللف ا من اإليارا  إيار  

وبال ال   ,يممحم  طاقة  بير  لعمل الم  حيل للوصول إلى ا ًضلويزرت الثقة ً  مف ي   و 
يق اهلل  عالى العوامل ال ى  د ع من  ه ًإن هذا المفج يعدد ضال  ً ,إلى م اح عمل  بعد  ًو

عالمة بارز  ً  صفة و  هوهذ ,ً  العمل من قبلهال    ام   ممح ل  عن الم احة الوا عة 
 ممفج الييخ .
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العاملة ً  م  ب ذاك ا خ الذ   ان يعمل ً  إحد  المؤ  ا   أتذكر.. 
ير   قل  ود  عن غيرها، عمدما  ان ي  فد ًيي ر  بع  المواد ال   الخدما  بفدل ال ًو
دا  مفما  ان ثىممفا.. مفمة   ير   ن ال ود  ً  موعية ا ييا  ل ن الييخ  ان ,ً  ثىممفا

ًيقول له" "عملك  بااب  امةوهو مفعع ولفذا  ام  الم  ة حاضر  ًيمازح ا خ بمثل واقع  
 ن اإلم ان ً  بع  بمعمى "..    يا ًالن هذا  الذ  يخرب طبخ ه على قرش ًلفل
 الطبخة ً صبح ,يبخل عليفا بقرش ًلفل إا  مها حيان يخ ر على طبخ ه الي   ال ثير 

المثل وهو يب  ع اب  ام ه الفادئة دون  ن يقصد صاحبه  هذا .. ً ان يقولبال طعع وا رائحة
 بالمقص  و اإليذا   و اازدرا .

يوع  ن  ان يأ   بعد صال  الف ر وهو يحمل رزمة من خبز ال مور  أتذكر.. 
 " من الم اهدين ًأقولخوامه و حبابه من معه من إهو و  باب طارقا  ا ًغام  ال اخن 

 فيما الزي  .. ييا  با عادل  ًيدخل وهو يقول" ا   لل مف ك البابن ًي يب" عبد اهلل..ب
 . والزع ر

حوله خاصة الضعفا  والم ا ين من اليباب  يف ع بمنيوع  ن  ان  أتذكر.. 
 ًضل مما  ميعا  عمد  ي ومونالضعفا  لعلفع الم اهدين وهو يقول" ام بفوا لفؤا  الم اهد 

ب بب واحد من هؤا  الذين يعييون  قد ي ون وما يدري ع  ن الرزق الذ  يأ ي ع ,اهلل 
 ما قال   و (وهل  مصرون و رزقون إا بضعفائ ع)يقول"  بيمما.. ًفذا ر ول اهلل 

. 
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يوع  ن  ما مراه قادما  من  فره الطويل، ًيل ق  باليخص الواحد وااثمين  أتذكر.. 
ه ًيم   قب  ااثمين بيد واحد ، ثع ي يرونك هذا بيميمه وذاك بي اره وقد يوالثالثة من معاًر

ًيغديفع  و يعييفع مضحيا  برؤية زو  ه و واده من   ل  ,معا  ح ى ي  قر به المقاع ً  بي ه
ه.. وه  ً  الحقيقة عاد  من عادا ه ال   اع اد عليفا..  ان ًإن بي ه  ولل اريخ وا مامةضيًو

القيادية ، وهذا إن دل على ي   ًإمما يدل على صف ه مدار ال اعةعلى  لل مينا  عمير  
 .. ال   ي صل بفا

ال مقال  الم و ية ال    ان يقوع بفا ً  عملية اإلصالح بين قاد  ال فاد،  أتذكر.. 
ا ثر اإلي اب  ال بير على  ر  الواقن، ولوا اهلل ثع  حر ا  الييخ ً  مزت ا ال    ان لف

، اي عل  الف ن، و زهق  ا رواح، وخدرب  البيو ، و ر   خلففا اهدينبين الم الف يل 
 ا رامل وا ي اع..   

يوع  ن  ما مر  حر ا ه   ثر يبابا  من حر ا  اليباب  مف فع، حيث  ان  أتذكر.. 
مما  ان ي حداهع ب لو ه على ا ر  ا  دون  ن ي ميه  حديي حداهع ً  صعود ال بال،   ,وا 

و قائد ً  ميدان القياد ، ً  مقدم فع.. ًفو إا  ن ي ون ا ول لى مف ه عو ان ا يقبل 
ً  ميدان ال مدية، ورغع  مه القائد ا ول إا  مه  ان ً  الطابور  مديا ، يزحل  ما و مد  

 يزحل اآلخرون ًيم ى مف ه  مه القائد ا ول..

 ياع  ن ن ميي ه  ما م م عمدما ً  اإلمامة يوع  ن  ام   خمقه العبرا  أتذكره.. 
  ور  الغايية..  صدر يقر  ما مصل  خلفه بعد خطبة ال معة وهو 
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ه، ًال  امعيه مر  ال ، ييد بخطبهو يم ط  الممابر ً  خطب ال من و  أتذكره.. 
وقلما  ,ي يد اللغة العربية الفصحى  مه , ًضال  عن  د ممن ي معه مائما  وا  اهيا  وا اعبا  

   اوز ال اعة ممفا الواحد  ال    ام  , فا  إا ما مدر رغع طول  د ً  خطبه ا خطا
.. وا مم ى  مه من حفتة   اب  و ال آمة ال لل  و الملل ا يلحق  امعيهومن هذا  , حياما  

 ممذ يبابه.عن تفر قلب اهلل  عالى 

ً  المحاضرا  والمدوا  واللقا ا  الصحفية ال    ام     مر  حياما   أتذكره.. 
 على رؤو فع الطير.الماس ي  معون إليه و أن و  ا  ثالث اع

 ن ي حدث عن ال فاد إا وهو ً   ثير من ا حيان يوع  ن  ان يًر   أتذكره.. 
قائع على قدميه، و ان يعلق على ذلك بقوله" من العيب  ن م حدث عن ال فاد ومحن على 

 .ير والم يفا  الوث المقاعد المريحة

را  ً  غيابه، وعمد عود ه من  ر  ال فاد ر  زو  ه ًرايا  واثييوع  ن اي  أتذكره.. 
هذان قال "  لك  قال لفا" من  ين   ىح مريرا   ر   ما ر   ًغضب غضبا  يديدا  وعا بفا ع ابا  

 بع  حلي  واي ري  به هذا الفراش، ًقال لفا" والم اهدون!! قال " لقد ح ب  ح ابفع..

يديدا  من   مبفا ح ى  غم  عليفا، ً ان  د ا  و بقي   عا بفا ع ابا  يديد، يقول 
 مه  ان ا يحب  ن ي معع بأر  ال فاد.. وال فاد بحا ة إلى مال.. بق   هذه الماحية؛

 خو  وام فى من هذا الثقل..فراش  حد اإلالييخ خلل هذا الموضوت ح ى بين ال
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غان ا حمال ً ر يوع  ن صلى خلل الييخ ثالثىمائة من الم اهدين ا ً أتذكره.. 
للر عة قاع و  د   ود ال الو .. وبعد  ن  ًقر  ًيفع  ور  ال  د   وقد  ما معفع, ال معة

ممفع إلى مفارقة اإلماع  ينتن ا ًغان  مفا الر عة الثالثة مما دًن ال ثير  ,ا ولى ثع الثامية
 لفع مخر ا  إا ، ًلع ي دواالطريق يفععلي ر  وقد و دوا الصفول قد  غلق  مل ف ين يممة و 

    لون بالفار ية "مماز ً رملين  حذي فع   ح  إبطفع وهع ي  ا حا ,المواًذمن خالل 
والحقيقة  ,"  ول مر  مراها ً  حيا ماالث ر عا نول ان حالفع يقولر عة"    صال  الف ر ث
 , ن علما  ا حمال ا يقرؤون  ور  ال  د  ً  صال  ً ر ال معة  مفع محقون ً  ذلك؛

ال ف  خلفه  ح ى ام فى الييخ من الصال  ما إنو  قمة الغرابة عمدهع. ً  مرولفذا  ان ا 
ذ بمعتع المصلين قد ًروا من خلفه غضبا  يديدا  على علمائفع وحملفع الييخ ًغضب  وا 

 .ومذاهب علمائفع  مور ديمفع عليع هؤا  العواع  ً  عدعالم ؤولية  ماع اهلل ً   قصيرهع 

  ييره ببع  ا مور، وبعد  ن م ث معه  اعة خو  ي حد اإلوع  ن  ا ه ي أتذكره.. 
م ك بيده وقال له" ا لس ح ى محدثك عن   بر قضية  اخمة ً  أ، ًه ع بالرحيلومصل 
لع  إا  مه اميغل بالبحث عن طاقي ه ال   ," م لس خمس دقائق, ًرد عليه قائال  ا ر 

 نن!!..(1)" خمس دقائق للقضية  ع للطاقيةيخ قائال  ًعلق عليه الي ,ي دها إا بعد خمس دقائق

 

 

 
                                                 

 وهي ضمن كتيب صغير تحت عنوان )من القلب إلى القلب(. بعنوان: خمس دقائق للقضية أم للطاقية, ( كتب فيها مقالة قصيرة(1
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ن ممن ييار إليفع بالبمان لم ابعة بع  المؤ  ا  يوع  ن  ا ه  خوا أتذكره.. 
ن عر  عليفما الييخ  ن يقضوا ليلة واحد  بعد   واع ذارهمااإلغاثية على  ر  با   ان 

د من قبل الييخ واًقوا على ول ن بعد إلحاح يدي ,داخل  ًغام  انبين الم اهدين ًقط 
 ع حرس الحدود البا   ام وما  ن وصلوا الحدود البا   امية ا ًغامية ح ى  مره ,خ ل

 . ًغام  ان عرب ا ي مح لفع بالدخول إلىعربا  وال باع بارهعبالعود  

ي محوا لما ا  مما م وقن  ن  مر ن من حيث   يما إذن عمدها قال  حدهما للييخ"
ً و ه محو  ,عمد الم اهدين ًغام  ان ا  ن الييخ  ان مصرا  على إدخالفع إلى إ ,بالدخول

ًألب فما لباس  ,ذه المقاطبإحد  ه ا  عانحيث  ,لحدودلمقاط الطبية على اامقطة من 
لوا المقطة الحدودية بعد  ن يغ   اودخلو  ,اإل عال إحد   يارا ا طبا  ور بوا  ميعا  ً  

 ميعا  إلى مما حدا بفع  ,بالقصل اليديدوا ف فع لطائرا  الرو ية ا  ن إا ,اإل عالزامور 
 . خذ ا ر 

 خذ الييخ له م اما  ب وار صخر  ان ب وار بعضفما البع  بيمما  ان ا خواوه ذا 
 ل حوا ز ه دعم   ر ا ي  رث لفذا القصل العميل بعد  ن  د  (عز و ل)ي لو   اب اهلل 

لن اليديد بعد عليه حيث الف نداما  اما ً  وضن ا يح ن ًال يك  مفالخول,  ما ا خوا
 .!!هذه حرب عالمية... ر بالقول"  ول خ ن عبر  حدهما لآل
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يوع عر  على إخوامما بأن ي لموه مائة ًل طيم  ممن ي م ن من دخول  .. أتذكره
ي  يفد  ,يربيفع ويدربفع على ال الح ويدخلفع معارك حية من ال يش الرو   ,ًل طين

عيرون ويعاق ممفع عيرون ويبقى   ون قائدا  ي لمفع لمن يفمه ا مر لزراع فع ً   ممفع
  بال مابلس والقدس والخليل وغز .

قه ال فاد ليزرعفع ً  يوع  ن طلب من إخوامما   ي  ذ ر  ن داعية يفقفون ًقه الدعو  ًو
ليقوموا بعملية ال ربية من الدعا  ً   ل واية من وايا   ًغام  ان  اثمين ًغام  ان بواقن 

ول ن الرد  ان  ن مثل هذا ا مر هو  فريغ  ما ن الدعا  ً   ,واإلصالح بين الم اهدين
محن ا مريد الدعا  الذين يعملون ً   ما مفع  "ً ان رد الييخ ,العالع العرب  واإل الم 

ير روا بفع ليعييواا ول ن  .بعثوا لما من هو مفصول من عمله ومحن مقوع ب ًو

ا زال  عالقة ً  مال   , و هذه يذرا  من الذ ريا  وه  قليل من قليل من قليل
 ا ذهان.

 
بني قادة  م7696 – 7699عام  نموذج من اإلصالح الذي كان يقوم به الشيخ

 :الجهاد
ً ان يؤ د ً  معتع محاضرا ه على عملية اإلصالح،  , درك الييخ خطور  المرحلة
هو ال قا  القائد  ؛إلمقاذ  ًغام  ان والحفات على ثىمار ال فادولفذا  درك  ن الطريق الوحيد 

 ً ان , (2)من المفمدس ح م يار قائد الحزب اإل الم   (1)الميدام   حمد ياه م عود

                                                 
 كما يظن البعض. اً وليس شيعي ( أحمد شاه مسعود, من أشهر قادة الجمعية اإلسالمية الميدانيين وهو سني1)

 ما يقارب نصف قوة المجاهدين مجتمعة. ,( حكمتيار أحد القادة األفغان السبعة الكبار كانت تشكل قوته(2
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إلى يمال لل و ه مما دًعه  , فيل بحفت ثمار ال فاد القائدين ن ال قا  هذين   ير 
 .مييا  على ا قداع ع6399 واخر عاع على حدود رو يا  ًغام  ان 

يا  حمد  يع دولة اإل الع وحدكم عود وقال له" ا    طين  ن  ق  حمد ياهإلى  وصل
ا ًأم ما على ثىمار هذا ال فاد، و   ضن يدك بيد ح م يار ح ى  حاًت .. ًال بد  نياه  ا 
ير  مع ع طيلة م  واوقف نن  ماع اهلل, ثع  ماع الم لمين ً  العالع اإل الم  الذيم ئوا
بعد  ن دًن مفر هذا ال فاد الدما   خاصة  و مفع يم ترون مم ع دولة إ المية , فاد ع
 ...وا يال 

الحق ر ن الييخ من رحل ه بعد  ن  خذ عفدا  من م عود بمواًق ه على لقا  ح م يار، و 
يا   ام  بم ملفا مي ,ل ًيفا الييخ عما   يديدا  م  ن هذه الرحلة  ام  ياقة ومضمية  حيقال إ

ثرها   ابا  وا  مر    ثر من يفر،   ب على إو حر ا  عبر ال بال والوديان  ,على ا قداع
 .(1) ماه "يفر بين العمالقة"

وال قى من ح م يار وحذره من خطور  عدع لقائه من من رحل ه إلى با   ان عاد الييخ 
عال  دخل ا قة ح م يار م عود, ًأ د له ح م يار عدع ممامع ه من اال قا  معه، ًو لييخ بًر

ين على  ن يأ   م عود إلى حيث وصال ,إلى داخل  ًغام  ان  إلى مقطة الو ط بين الطًر
للقا  ووضن لموعد اوبيمما  ام  اا  عدادا    ر  على قدع و اق لل حضير  ,مفس الم ان

ذالمقاط المخ لل عليفا على   مد  البحث مزع ا    ذين خبرا  البريطامية  B.B.Cبإذاعة الى  , وا 
 بأن قائدا  من قاد  ح م يار رصد م موعة من قاد  م عود وق لفع.. 

                                                 
 ( ويقصد بالعمالقة أولئك المجاهدين األفغان على أرض الميدان.(1
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حيمفا  و ه الييخ عبد اهلل محو ح م يار و أله عن علمه بما  ر ن ًرد عليه بالمف  
من قاد ك  ن يقوع بمثل هذه ال ريمة من غير  , ًرد عليه الييخ  يل يم ن لقائدالقاطن

 ,ً  اليعب ا ًغام  من  هع القضايا علع يا ييخ قضية  علمكن ًأ ابه ح م يار"  م  ا
حزب من  حزاب  أ   و قول ل قد بأن القبيلة الواحد   حياما   وقد  غيب عن ال ثيرين

 ميا  ا وقد ي ون  ,قائدماهذا الر ل مضع إلى الحزب بيرط  ن ي ون مريد  ن م ,الم اهدين
ا   مضع , ًيضطر الحزب  ن ي  وعب القبيلةيقر  وا ي  ب إلى حزب  بيعرها وبعرها وا 

 .ه ذا  حصل مثل هذه القضايا داخل  ًغام  ان ..خرآ

يعود لبا   ان ويعقد مؤ مرا  صحفيا  ي  م ر ًيه ما ح م يار  ن ن طلب الييخ م وهما
وضن هماك ًقد ام طى ال بال مييا  على ا قداع محو م عود لمحاصر  ال هوحصل.. و ما 

 ية. هل ح ى ا  قن حرب

قال له" يا م عود،  طلب ممك طلبا  واحدا  ًقط..  ن  حصر  ,وصل الييخ م عود
متر لفؤا  العلما ..  لفع ًرد عليه م عود بقوله" يا ييخ" ا ,حصرا  المي لة ً   القا ل 

ًلك يقولون ل " ا طاعة لك عليما إن لع  ق ص.. و ما ما طلب ه بااق صار على القا ل 
عال  حاصر ذلك  القا ل واع قله.... ًو

عاد الييخ من الداخل ا ًغام  وبد  يطول ً  العالع ويعقد المؤ مرا  للرد على الحملة 
و ان ير  الييخ  ن  ,ال   ا  غل  هذا الحدث لحرق ال فاد والم اهدين, اإلعالمية الير ة

هدال   هذه ا حداثمثل اإلعالع العرب  الم  أ ر ي  ثمر بع  اإلعالع الغرب  الحاقد و 
 -" يدعد
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 "مثل ,ز و يويففع بإلصاق ال فع بفعثار ال فاد من قلب ا مة ل حطيع الرمو م ح آ .6

 الخ... هوا  ,صرات على ال را   ,يق لون بعضفع بعضا   ق لة
ع و عود مر   خر  إلى قضية قومية    حَ عزل القضية عن قلوب الم لمين ح ى  د  .4

 محلية بعد  ن  صبح  قضية إ المية عالمية .
  ل  يد  المح مين عن  البذل  لفذه القضية ح ى يخمق ال فاد . .9

بد من اإليار  إلى  ن ا مري ان  اموا يرصدون  حر ا  الييخ داخل  وهما ا
إمما هو خلط لألوراق من إصالح بين مدين قويين حيث اع بروا ما يقوع به الييخ  , ًغام  ان

بما  خططفع الم  قبلية على خالًا    مفع  صال  يعقدون اآلمال ً  ؛بالم بة إليفع
و ن ما يقوع به الييخ ً  عملية  من ح م يار وم عود يع بر مصرا  مؤزرا   (1)الم اهدين

ً اد ,ح ب متر الييخ ,ال فادوحفتا  لثىمار   لخطط ا عدا  ً  متر ا مري ان. ا  و خريبا  وا 

مري ية ً  مديمة بيياور ومن هما خر   الم ؤولة عن الملل ا ًغام  ً  القمصلية ا 
 علق ًيه على  حر ا  الييخ داخل  ًغام  ان  ,البا   امية ل صدر  صريحا  عبر اإلعالع

م عود حيث قال " محن ا م مح    يخص  ن يلعب بالقرار  من ح م ياربيأن  من 
 .(2)وه  إيار  للدور الذ   ان يلعبه الييخ ً  القضية ا ًغامية ,ال يا   ً   ًغام  ان

 

 

                                                 
 ( من أهمها خالفات حكمتيار ومسعود وهما من أقوى القادة داخل أفغانستان.(1

( سمعت هذا من الشيخ عبد هللا عزام ~.2)
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ما ي طلن إليه ا مري ان بأن لقا  ح م يار من م عود  يفقدهع يدرك ولفذا  ان الييخ 
ًياللضرب ال فاد والم اهدين، وبال ال  م  قبال  الورقة ال    يلعبون بفا   خلط ا وراق وا 

 مصالحفع و هداًفع ال   ي عون من   لفا ...

 نهاية رحلتهكتب خالصة تجربته في وهنا ل بد أن نشير إلى أن الشيخ عبد اهلل عزام 
  .(1) كما خطها الشيخ بيده ,نورد بعضها( وقفات على أعتاب الرحلةتحت عنوان )

 ...لع   ر ه مثلفا رحلة طيلة العمر لقد  ان لفذه الرحلة  ثر عميق .6
بَاآِ ِه نهأهم ا } لهرهلِكَ يَضْرِبُ الهّعُ الْحَق   َالْ "ية ال ريمة  الواقع  لآللقد ر ي  ال ف ير العمل .4

 .(2)الز بَدُ نهَِرََْبُ جُرهاء  َأهم ا مَا يَنرهعُ الن اسَ نهَِمْكُثُ نِا األهرْضِ لهرهلِكَ يَضْرِبُ الهّعُ األهمْثهاله {
الحق ً ر  من الزمن, وقد يغيب  ح  ض يج اإلعالع حقبة, وقد يخدت  قد يغطى

.. ول ن اهلل   فل   لى البرآال    ين ع ماهير الدهما  والغوغا  باا فاما  
}بَ ِْ نهقْرِفُ بِالْحَقْن ََههى الْبَاآِ ِِ نهَِدْمَغُعُ  " ن الحق دائما   بلج, والباطل ل لج بإتفار الحق؛

 .(3)نهإِاها َُوَ يهاَِقٌ  َلهكُ ُ الْوَيْ ُِ مِم ا تهصِرُونَ {
ا, و غوص إن درا ة  ية قضية من بعيد لن ي ون صحيحا  ما لع  خ  ً   عماقف .9

بل  ل  فاد ا بد  ن   ون قياد ه ً  خضع  ,ً  لبفا, وقضية ال فاد ً   ًغام  ان
 المعر ة ح ى   ون ا ح اع صائبة وا وامر قابلة لل مفيذ.

 
                                                 

 .733( موسوعة الذخائر المجلد الثاني ص(1

 .17الرعد( (2

.11األنبياء( (3
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ن ال دخل ً   ية قضية دون  ن  خو  غمارها مف د  لفا مفما  ام  المية  وا 

 خالصة ً   من اليمل, وصادقة ً  إصالح ذا  البين.
بقدر ما  بذل على  مدك الذين حولك من وق ك, و  عب ً   ربي فع و و يففع بقدر  .9

 واح مل يي    باعك ومحبيك, ما   ون الم ائج طيبة, وال فود مثمر , و لما عا
 ف فع لك, ًإمك  زيد من حبفع لك واح رامفعهع, و  رع  غصص مخال خطا 

ذا غب  عمفع, لليخصك, و ضحي فع للمبد  الذ  به  ماد , والف ر ا ذ  إليه  دعو, وا 
ًإمك  فقد ودهع  ,مفما  ام  ا مور ال   صًر  بفا وق ك مفمة ,ميغل  بغيرهعوا

  دري يا , وي فل ون من بين يديك ييئا  ًييئا .
إن هذا الدين ا يف ح   راره لفقيه قاعد, وا يعط  م موما ه إلم ان  امد بارد, بل  .5

من ال اهلية حولك بقدر ما ذل له ً  معر  ك بقدر ما  عطيه يعطيك, وح بما  ب
عن مخزون   راره و  باب ام صاره, والذين ي اهدون هع الذين يفقفون  ي يل لك
عُواْ } نهههوْاله نهرهرَ مِن لُ ِف نِرْقه م مْننَُّْ ْ آهِفِره ٌ لفَِتهرهقََُّواْ نِا الدْنينِ  َلُِِنرِرُ اْ قهوْمََُّ ْ ذِاها رَجَ "هذا الدين

 .(1)لهَِِّْ ْ لهعَهََُّ ْ يَحْرهرُ نَ {ذِ
 ور حه الطبر . (رض  اهلل عمفما )بن عباسوهذا الر   الذ  مال إليه ا

بعاد هذا الدين و ففع   راره و  بر  غواره, والحق ًالطائفة ال    مفر ه  ال    درك  
ن در ا فيمضج المفس البيرية على حرار  اا ن ال فاد  ً  ضراع  اب ال , ويًر

 .وا موا المعر ة 
 
 

                                                 
 .122التوبة ((1
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الم  با   يبقون يعييون ً   براج  ذين يعييون بين صفحا  ال  ب وًرولوال

عا ية معلقين ً  ال ما , ي  مب ون البذور ً  الفوا , والذين ي عاملون من هذا 
إمفع  يبقون  – قولفا بصراحة   -ومفا, ومدارس ي بعومفا آرا  يقرؤ  الدين من خالل

طبيق ً  عالع الواقن  ما ا   عيش ً  مخيل فع, ليس لفا  ي عاملون من متري
وذلك  ن  ر لفع ا  دب على ا ر ,  يبقون ً  مثالية  امية بعيد   ي خيلون؛

ا إلى عن واقن ا ر , ي  عذبومفا  مام  و حالما , ول مفع ا يعلمون  يل يمقلومف
ل إقرارها غصصا , ولع وذلك  مفع لع ي  بدوا ً   بي واقن ا ر   حداثا    اما ؛

لح ية الحيا ية, ًالطبيب ي  رعوا آاما , وهذا  مر ملموس قطع  ح ى ً  ا مور ا
بين  بما   ا  قدر ما ي ر  عمليا   راحية ًإمه يصبح ماهرا  بمفم ه مح رمال راح ب

ا  والم ار لد  العاع والخاص, و ذلك المفمدس والمزارت, وح ى الحذ   ا  حًر ه, وموثوق
 داد, ً يل بدين اهلل الذ  قام  عليه ال موا  وا ر ن.والح

لقد و د  من خالل ال فاد ا ًغام   مه ا يم ن لحر ة إ المية  ن  مفرد وحدها  .1
ً  إقامة دين اهلل, ًال بد  ية حر ة إ المية  مو  مصر  دين اهلل ً  ا ر   ن 

مف فا الوارث اليرع     عاون من  ل الحر ا  ا خر , وا  بخ فا حقفا, وا  ع بر
  "الوحيد لدين اهلل, و علن ً  العالمين  ما  علن  هل ال  اب من قبل
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شَرٌ مْنم نْ } َقهالهتِ الََُِّْودُ  َالن صَارَى نهحْنُ أهبْنَاء الهّعِ  َأهحِب اؤُهُ قُ ِْ نههِ َ يُعَرفبُكُ  بِرُنُوبِكُ  بَ ِْ أهنتُ  بَ

لهن يَدْخُ ِه الْجَن  ه ذِالَ مَن لهانَ َُوداً أه ْ نهصَارَى تِهْكَ أهمَانَُُِِّّ ْ قُ ِْ ََاتُواْ بُرََْانهكُ ْ  } َقهالُواْ .(1)خَههقَ {

 .(2)ذِن لُنتُ ْ صَادِقِنيَ {
و در   من خالل ال عايش من ال فاد  ن  ل حر ة إ المية إمما   ون  دوا  صغيرا   .9

حاولة ل حطيع حر ة إ المية إمما  ن  ية م و  بيرا  يصب ً  مفر اإل الع العتيع, و 
د المفر اإل الم , وبال ال  إضعاً  لإل الع  ا  عم    فيل  دول من ال داول ال    ًر

 ؛لدب الذ  ق ل صاحبه وهو مائعلما ً  إيذا  مبدئما  و ق له  اذا ه, وم ون قد حاو 
 بالذبابة وبصاحبه. ًأود  مه ضرب ذبابة حط  على و فه بح ر ضخع 

ا بد ل حقيق المبد  ال ابق  ن م ل  ل م ما عن مفا مة الحر ا , وا بد من و  .9
 ااميغال بمير  وامبفا اإلي ابية دون ال ر يز على ال وامب ال لبية ًيفا.

)  مب   ريح الفيئا  وا يخاص(,  "وما  عمق متر  ح ن البما وهو يوص    باعه
بد من ذ ر ح ما فع, وال ل عن  يئا فع,  ولزياد  المحبة و عميق ا واصر بين الحر ا  ا

} َقُ ِ لفعِبَادِي يَقُولُواْ الَتِا َِاَ ًفذا مما يورث المحبة, ويعمق المود , ويبعد مزغ الييطان بيمفع, 

 قولوا للماس ح ما (.. ) و (3)أهحْسَنُ ذِن  الش ِْطهانَ يَنزَغُ بَِْنََُّ ْ ذِن  الش ِْطهانَ لهانَ لإِلِنْسَانِ ََدُ ّاً مُّبِِناً {
 

                                                 
1))

.11المائدةسورة   
 

(2 )
.111البقرة سورة

 

 .53اإلسراء( (3
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 (1):عرب من خالل الدعوة اإلسالمية األفغانية كما يراها الشيخ عبد اهلل عزام دروس و

إن الذين ي  عملون اا  اها  القومية وال  معا  الييوعية والعلمامية لضرب  .6
الحر ة اإل المية هؤا  ي  فيدون مؤق ا  ً  ال ضييق على الدعو  اإل المية, 

 يعلمون  مفع يضعون ً   يوبفع  ًاع , ًو  بيو فع ذئابا   رعان ما ول مفع ا
 مق  ه  بدورها عليفع ل ف ر فع, و ما قال ا ولون" ) من  لبك يأ لك( ولذلك 

 ًإن  راق  هو الذ  ق ل داود.

, ه  ال      ب ثقة ااب ال إن الدعوا  ال    ميأ ً  خضع المحن ًو    ون  .4
ل ثق فا واح رامفا, و   ب حبفا ووا ها, ولذلك بق   بما  اليعوب اإل المية, و ما

الحر ة اإل المية محط ا متار بالم بة لليعب ا ًغام , وميزان ال عديل الذ  ا 
يخ ل وا ي أر ح اآلن ً   ًغام  ان هو ) ابقة القائد  و الم اهد ً  الحر ة 

 ً ابق ه ه   عديله و وثيقه. ,اإل المية(

اهلل من اإلخالص والصدق هو  ر الم اح والفالح والفوز بالم بة إن ال و ل على  .9
ثير من الماس يع برون مقاومة للدعوا  ً  الدميا, و ًرادها ً  اآلخر , لقد  ان  

 مفع قرروا المقاومة الم لحة لفذا الطاغية وعددهع  قل  داود ضربا  من اام حار؛
 من ثالثين يابا .

الم عقلين  ماد  بال فاهع من  هما وهماك من بع  ولقد  ام  ا صوا   ر فن من
 ود والرضا ببع  الوتائل الصغير  ً  الح ومة مقابل الصم  المطبق عن دا

                                                 
 .331( موسوعة الذخائر  المجلد الثاني ص (1
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ود, ول ن  ع  ما ر ا  الع داال يار الييوع  الذ  بد  يم ير  المار ً  الفييع إث
 مخ ر لو رضيما بفذا الر   ن.

قد الطري ق  له, و ضيين اليعب  له, وما  ان هذا  ام  الخ ار " الممفاج  له, ًو
 . (1) { }  َيُرِيدُ الهّعُ أهن يُحِق  احلهق  بِكههِمَاتِعِ :ال فاد المبارك يبرز إلى الو ود

يماًح عن ديمه وي اًح عن عقيد ه لع ي د راية   ولذا ًعمدما هب اليعب  ياع  راق
 ا و و  إلى لوائفا.مًروعة  و  راية  بما  الحر ة اإل المية, ًامضو   ح ف

إن دور  بما  الدعو  اإل المية هو دور رياد  قياد , ًفع يي لون طالئن بعث  .9
إلحيا  ا مة, ويمثلون البادئ )الصاعق( المحر  الذ  يف ر طاقا  ا مة 

 اإل المية, يخرج يمابين الخير والبر من  عماقفا.

 وا  حتى بمحب ه  ولدوالدعو  اإل المية ال   ا    طين  ن    ب وا  اليعب 
 أ ل بعضفا بعضا , و  آ ل إلى  ن  مو .مي ة, و عيش ممغلقة على مف فا,  

والحر ة اإل المية ال    تن مف فا  مفا    طين مواصلة حرب طويلة ا مد من 
 –إن  ام   تن هذا  –هذه الحر ة  ,الطواغي , وبمعزل عن اليعب وعن طاقا ه

    حالع.ًإمفا  عيش ً   وهاع و  بح ً

 

                                                 
 7( األنفال (1
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,  ن  عداد إن الحر ة اإل المية وحدها ا    طين الوقول طويال   ماع الطواغي 
, ً يل يم ن لدعو   و حر ة  ن  قل  ماع قو   بر   و  ممح ر   ًرادها محصور 

 دول عتمى  و  حالل دولية ضخمةن!.

قود إن وقود الحروب الم  مر  من اليعب, وا يم ن لحر ة إ المية  ن   ف   و 
 لرحلة حرب طويلة ا مد مم د  الم اًة.

ن حمل ال الح يح اج ضرور  ما ة قبل حمل ال الح, إذ إ إن ال ربية اإل المية .5
إلى قلوب صادقة  راقب ربفا, و خب  لخالقفا, ويح اج إلى  واعد م وضئة ح ى 

  ح ع  صابعفا على الزماد ًال  طلقفا إا ً  صدور  عدا  اهلل.

ن ام ياق ال ال ح قبل ً ر   اًية من ال ربية يحيل ال فاد إلى عصابا  م لحة وا 
 قطن الطريق على ال ابلة, و يين الرعب ً  قلوب الم  ضعفين من الر ال 
والم ا  والولدان, وي حول ا مر ً  المفاية إلى قطات طرق يب زون ا موال 

ه من خيي (عز و ل)ويم ف ون ا عرا  وي ف ون الدما .. والرقابة هلل   ه وخًو
 من  يد الضرورا  ال   ي ب  ن  صاحب ال الح.

ومن هما" ًإمما  د مر احين من ال بفا  ال   يقودها يباب من  بما  الحر ة 
اهلل عليفا عالع ربام  يخيى  يؤم ر ا ق طا  واًرا  من ال ربية,  واإل المية الذين مالو 

 .له ون حياية قلوبفع ًدا ممون مر احون يبذلون له مف فع, ويقدموي قيه, ًالماس آ
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اليعب   الع ًإمما معام   ثيرا  من ي او على اإل  ما اذا  ان القائد غير مربى  
 عليه.

إن ال ربية اإل المية ضرور  ما ة  ذلك ا  مرار م ير  الدعو  اإل المية,  .1
ولمواصلة  فادها و فاحفا ضد  عدا  اهلل, واليباب الذين ييبون على مار المحمة, 

هؤا  بإذن اهلل هع الذين يثب ون إلى مفاية اليوط  ااب ال ض ون على حرار  ويم
ح ى يمالوا إحد  الح ميين" إما اليفاد  على هذا الطريق,  و إقامة الم  من 

 اإل الم  الذ  ي  تل بتالل القرآن.

ربية  قطوا على الطريق ومقابل هذا" و دما  ن الذين لع ي لقوا ق طا   بيرا  من ال 
ً  حلوقفع   م مفع, و عياهع الم ير, و ضماهع ثقل ال ضحيا , وغص ل  عد  ن  ب

مرار  ال  ربة, بل موا ه   ثر من القاد  العاديين الذين قاموا حمية ضد رو يا ً  
ن بالعلما  ي  بداية ا مر, ودمروا لرو يا مئا  الدبابا , ًو أ  يأ   بأحد الم م  

ع ثمما  قليال  يف يفع  ن هذه الدولة م لمة, و بم  الذين يي رون بعفد اهلل و يمامف
الم ا د, ومر  ر اا فا على ال لفاز يصلون, وبقرار واحد يمضع من  بف ه وقري ه 

 إلى الدولة.

ومن خالل م ير ما اإل المية ً   ًغام  ان و دما"  ن ا  ما  الالمعة الضخمة,  .9
ى ا   او  ييئا   ماع قو  اهلل والفاا  ال بير  ال    ر ع للدول ال بر  والعتم
 و  العتمى ه  ىو برو ه, و دما من خالل  و لما على اهلل"  ن الق
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} َمَا لهانَ الهَعُ لُِِعْجِزَهُ مِن شَاْءم , هذه القو  ال   ا  قفر وا  غلب" (عز و ل)قو  اهلل 

 .(1) يراً {نِا الس مَا َاتِ  َلها نِا الْأهرْضِ ذِنَعُ لهانَ ََهِِماً قهدِ

إن رو يا ال   يطلق عليفا العالع العمالق ال بير ل بدو  ماع الم اهدين هزيلة  .9
ضعيفة ح ير   ليلة, وما  حقرها وما  صغر يأمفا ً  متر الم اهدين 

 الصادقين.

وعلم ما   ربة الدعو  ً   ًغام  ان  ن الذ  يح رع مبد ه ويضح  من   له يفر   .3
س يح رمون الصادقين من  ن الما ؛ اًرهع وم لمفعاح رامه على الماس  ميعا  

 الذين يغذون  لما فع بدمائفع.يعارا فع, 

و ثما  هذه الرحلة المضمية على طريق هذا الدين  علمما  ن  ثر  الثقاًة اإل المية,  .61
ر  المعلوما  اليرعية, دون  ن يصاحبفا حر ة عملية, و مفيذ م واصل, وبذل  وًو

خطر  بير على الدعو , وخطأ  بير ير  به  صحاب الدعوا , و ضحية بالعرق والدع 
 يق لون به  مف فع  الما  ال ثير الذ  يعطى للمب ة الصغير  ًيخمقفا ويغرقفا.

ن الغير  اإل المية   ب   وا  ثع  ذو  ثع  ضمحل ثع  مو , ًإذا امفار هذا ال د  وا 
 ان بعدها إلى  ثة ً   عماق المفس امفار  ورا ه  مين الحوا ز وي حول اإلم

 هامد  بارد   امد , ا حرار  ً   لما ه, وا صدق ً  مبرا ه, وا حيوية 

 
                                                 

 .11فاطر( (1
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ل فة ا مور ح ب  حالمه ال    ً  عروقه, ا يعرل إا ال دل ً  الحقائق, ًو
يعيش بفا, ا يم و من مقده عامل لفذا الدين, وا يخلص من ل امه م حرك ً  

 قوقعا  على مف ه, من خالل البرج العا   الذ   بيل اهلل, يعيش ً  يرمق ه م
 ي بح ًيه من  وهامه.

الحر ة اإل المية بعون اهلل من خالل هذا الواقن الذ  عايي ه  ن  وقد  در   .66
الم ائج ا   ر ب ح ما على ا  باب, بل الذ  خلق ا  باب هو الذ  خلق 

الحر ة اإل المية  فادها الم ائج, واهلل  مرما بأن معد ما ا  طعما من قو , ًبد   
والحمد هلل بالم د ا  الصغير , بل خرج اليعب الم لع بالعص  والح ار   ماع 
الدبابا  الييوعية, وهذا مبلغ ًفمفع  ن  قصى ما م  طيعه هو الح ار  

 والعص .

)إن ً  ذلك عبر  لمن  "هذه   ربة الحر ة اإل المية مضعفا بين  يدي ع لعل ع  م فعون بفا
.يخيى(
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 .يف الدول القائمة الشيخرؤى خامسًا:  
 .رؤية الشيخ حنو الدول العربية واإلسالمية 

 حول قدرة أبناء احلركة اإلسالمية على قيادة الدولة.الشيخ  ةرؤي 

 يف الدول العاملية: ة الشيخرؤي 

 رؤيته حنو أمريكا. - أ

 رؤيته يف بريطانيا. - ب

 رؤيته بالنسبة لفرنسا. - ج

 الشرقية والغربية.رؤيته يف أوروبا  - د

 حنو الرعب العاملي من اجلهاد يف سبيل اهلل. رؤية الشيخ 

 يف إقامة الدولة اإلسالمية. تهمدرسة جهادية ورؤي 

 يف عقدة املخابرات ة الشيخرؤي. 

 يف العوائق اليت تقف أمام اجملاهدين. ة الشيخرؤي 
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 ة الشيخ نحو الدول العربية واإلسالمية.رؤي
تالمة ا  يعار  هذه الدول القائمة معارضة يديد  باع بارها دوا  يك  ن الييخ  ان  ا

 . طبق الممفج الربام  ًضال  عن ار باطفا بالغرب, و مفيذ  يا  ه ً  الممطقة

ن هذه ا متمة  لم  , و وام  ارا  ن القرن العيرين  ان  له هزائع   ير  و 
قضايا ا مة   نومن ذلك  ان ير   ,بل رع فا ,(إ رائيل)ًل طين لليفود ومفد  لقياع دولة 

 بد  ن  وضن على  لع ا ولويا , ا ولى ًا ولى. اآلن ا

ل هو مربن من يح  ,ً  هذه المرحلةولذا  ان ير   ن المربن الذ  ا بد  ن مقا ل ًيه 
ن  صب  ل ال فود بد   ً ان ير   مه ا ,و مزق ال موت , رضما ح ى ا   ي   ال فود

  من  رضما. ا  داع  مه يح ل يبر  مح ل من  ر  اإل الع والم لمين مام  معة لطرد ال

 ,على ممفج الييخ من خالل   ابا ه طالتيخفى على  ل ذ  بصير  عمد اا وهذا ا
 .ض  الم لمين  هع ًرو  ا عيان..وخاصة   ابه الذ    ماه الدًات عن  را

ربية عمرها قصير ا ي  اوز الييخ ً  هذه ا متمة,  ن هذه ا متمة الع وخالصة رؤية
العقد  و العقدين وقد ا   عد  الثالثة عقود, ه ذا  مع  الييخ يبد  ر يه قبل ا  يفاده 

ر عماصر   باب  ن هذه ا متمة ا    طين اا  مرارمعلال  ذلك بأ ,بف ر  و يز  لعدع  ًو
 البقا  لديفا.
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 (1) :ادة الدولةرؤية الشيخ حول قدرة أبناء الحركة اإلسالمية على قي
وح ب   رب ه ً   ر  ال فاد  ان  وابه على  ,هذا ال ؤال و ه للييخ عبد اهلل عزاع

ب راق الد اج ً  صغره ولع يم ح ً   إذا  ان صداع ح ين الذ   ان ي مى المحو ال ال "
ذا  ان حاًت ا  د الذ  لع ي ن مؤهال      لية ع  رية ً   بره  ا  طات  ن يقود دولة.. وا 

ذا  ان القذاً  الذ  يعرل عمه  لميا  ا  طات  ن يقود دولة.. ع مه إن لع ي ن م موما  وا 
ذا  ان بع  الح اع ا ميين ً   بال امل ًفو مصل م مون ا  طات  ن يقود دولة.. وا 

,  ًيع ز قاد  وعلما  الحر ة اإل المية  ن يقودوا العرب  ا  طاعوا  ن يقودوا دولة عالمما
 دولةنن..

 الدول العاملية : يف  لشيخرؤية ا
  رؤيته حنو أمريكا: .1

 ن  مري ا   ا ر بدما  اليعوب عن طريق  ذمابفا، وقد  ان هذا   ير  الييخ
حد  ااً  احيا  ال     بفا ً  م لة ال فاد  ح  عموان"  مري ا إلواضحا  ً  عموان 

   ان صحفية وال ن واضحا  ً  لقا ا ه ال ا بل ,... وليس هذا ًح ب (2)و  ار  الدما 
وه   ,قام  ب ل اامقالبا  الع  رية ً  الممطقة العربية يؤ د ًيفا  ن  مري ا ه  ال  

ق ه   يضا  ال   ق ل  ضيا  الحق رئيس با   ان عمدما ً ر  طائر ه ً  ال و وبًر
 من خير  ال مراا  الذين رباهع.  مراا  49

                                                 
ما القذافي إن لم يكن مجنوناً فنصف د كان غير مؤهل علمياً, وأيخ يتندر بحكام العرب فيقول: صدام حسين كان سراق دجاج في صغره, وحافظ األس( كان الش(1

أما السادات فكان له الدور الكبير في ضرب الجهاد األفغاني. ,يتهم لقيادة البالد والعبادوكان يرى في معظم حكام العرب عدم أهلمجنون 
 

 .وتجده أخي القارئ بداية موسوعة الذخائر المجلد الثاني  ( مجلد في خضم المعركة(2
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لقد  "حيث قال ,ال    صدر بالغرب ً  حوار يامل من م لة المغ رب هذا ما ذ رهو   
 ام قاليخيى ويدل على ذلك بأن الغرب ال   ق ل  ضيا  ه  المراقبون بأن  مري ا  ا فق

 (1).معر ة ال    قودها حماس بالح ار  أ يج الور ال فاد ا ًغام  إلى ًل طين و م

لشيخ: يف البالد العربية واإلسالمية كما يراها ا العسكرية والقومية االنقالبات
(2)

 

 آرا هاإن ا ً ار ال ديد  ا بد لفا من قيادا  ع  رية  فر  )"  يقول
لذا ًقد  وص  الدوائر الغربية ً   باإل الع؛ وااي را يةبالقو  و   بدل القومية 

ما  يابه ع  رية يفر  من خاللفالم  يرقون بو وب الم    بقيادا  بالدما وا
 .(يريده الغرب من مبادئ

)إن المخبة الع  رية ً  اليرق  ""العالع العرب  اليوع"بير ر ً    ابه يقول مورو 
يران وبا   ان  ام  عوامل هامة ً   ا دمى ً  مصر وال ودان والعراق و ر يا وا 

 .(يري لب ال غ

)إن عبد الماصر لو لع ي ن قد ولد ًإن لعب ما  ان عليفا  ن  بالمد"ويقول مايلز و 
  وريا (. خلقه,     رب  حا ما  د  ا

 

 
                                                 

 الطبعة األولى. 51كتاب سعادة البشرية ص  (1)

.813( موسوعة الذخائر ص (2
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ضل فال بر  وعلى ر  فا  مري ا  ومن المعرول  ن الدول ):  الييخ يقول

 الع  ريين على الملوك   باب"
ة باليعوب وا بمف يا فا ن الع  ريين ليس لفعإ .6 ؛ وا بطريقة إدار فا  ية معًر

لذلك ًإمفع ي ومون م رد صور  دار البلد من خاللفا با صابن ا مري ية, 
البرو و وا "  مأ   إلى الح ع بأماس ا قبل لفع بال يا ة   ما ذ ر 

 ًمدير اليعوب من خاللفع.
ية و ح اع ع  رية إن الع  ريين يديرون البلد .4 الع  ر  ًطبقة, بأمتمة عًر

من خالل المتاع الع  ر  الصارع الذ   اعليف ا  رب  مف ؛طبقة د  ا ورية
 يطبق على ال مود.

 مفع  دوا   فلة بيد  ؛  ع لة الف اد ب رعةإن الع  ر  قدر على إدار  .9
و ف ح  ,ل المتاع الع  ر   مصب الميامقًو  ت ,يعة  لفعط ,  يادهع
 ,و داس القيع ,ويوقل المتاع, و قلب الموازين ,ويصفى ال يش ,ال  ون

 وبا ع , ع اليعب والوطن والحرية وال قدميةبا و ل هذا ...و حارب المبادئ
, وعليه " ًإن ا دمغة  فرب اا  عماروعمال   ,مودمحاربة الر عية وال 

ن ي  مون و خرب البلد ويمفار العمالة, والمخلصو  با عيعدمون  ا واليًر
 ر و مزق الروابط. و ف د ا  ااق صاد

إا ب بب  –غالبا   –إن  ثيرا  من الع  ريين ا يدخلون ال ليا  الع  رية  .9
وهفع ب بب معدا فع الممخفضة ً   بواب الدرا ا  ال امعية ً  و  ام داد

البفع ليس عمدهع الطاقا  العقلية ك ًغلذلالثاموية العامة؛  اام حاما 
 المر فعة. زياد  على  ن بعضفع يؤ ى بفع من اليوارت, من الممزقين
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دوائر المخابرا  من   و, ًعمدما  مقله  صابن الما ومية وا  ماعيا  خلقيا   

عمدها يصاب الرئيس ب مون العتمة  ,احد الحضي  إلى القمة دًعة و 
ًفو ا يصدق هذه المقلة الخيالية ً   ,عار اليفوا  وا موال وي  ير  

 حيا فع.
وي حول الم  من  له  ,و مصب الميامق ,و  حق ال راما  ,لذا   ر  الدما 

لذا ؛ و  مع ًيه ا ًواهو  ن  بير  عد ًيه ا مفاس,  إلى  حيع ا يطاق,
رب بيأن د  ورا  للغ -ر  الفرم ية الما وم زعيع الثو  -و ميراب ام   لمة 

 ق يس(. آخر خر ملك بأمعا " ) ميمق آالثورا 
ح مة من عالقا  ن الوراثة ً  متاع المل يا  ي علفا حريصة على إقامة إ .5

ًإن ذهب هو ًإمه  , مفع يطمحون  ن ي  مر الح ع لعائال فع ؛يعوبفع
و ذلك ًإن مفبفع لألموال ا  – ابمهوه  و  خ – يأمل  ن يأ   ول  عفده

بخالل المال والملك باقيان له ً  ذري ه, بل  ,بال ر عة ا  ي ون ذاهب
لعم   خ فا, و لما  ا  ع  ر   يل الع  رية  لما دخل   مة  اامقالبا 

راقة الدما .و  ,وحا ع عفده و  ر ه عورا   ابقه  م ؤولية مفب ا موال وا 

لذا ًإمه يمفب  موال البلد ؛ ا  مرارهلى الح ع ا يطمئن إلى والع  ر  الذ   ا  إ
مقول بأن المل يا  طاهر  لا  ها ويحارب خيارها وهذه حقائق م وقفاوي  ن  بما 

يك بع  الير  هون مامو لبيا فا وطغيامفا وتلمفا ول ن ح  يئا فابل لفا  ,مطفر 
   من بع .
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  رؤيته يف بريطانيا: .2

لذلك وصففا العرب  واإل الم ؛  ان ير   مفا  بب ميا ل العالع ما بريطاميا ًقد  
بوصل دقيق حيث  ماها بالحية الرقطا ، وقد  ان يؤ د على هذا المعمى من خالل 

يه من قخطبه واً  احيا ه  ح  عموان" "بريطاميا  لك الحية الرقطا "هذا الوصل  ان ي  
 على ر  فا إعطا  ًل طين لليفود م اما  و  ,المصائب ال   ورث ه بريطاميا للعالع اإل الم 

  . عالميؤو عبر وعد بلفور 

 : رؤيته بالنسبة لفرنسا .3

 ن ًرم ا ه  الروح والعقل المدبر للمخابرا  ا مري ية والبريطامية    ان ير 
 .واا  عمارية بي ل عاع..

  أوروبا الشرقية والغربية: .1

لما عليفا من ضالل  ,بية بيقيفاما   ؤول إليه الحضار  الغر   ي وقن بفرا  ه ان 
الذ   لفه عاع  ,اإل الع وم  قبل البيرية هًو اد وتلع لألمع، ومن هما ًقد  مبأ ً    اب

 , مري يا ارو يا وغربية  قوده ا ن العالع يعيش بين قو ين يرقية  قوده ,ع6399-6393
 وقن  قوط الفرت إا  مه  ,عا ال   ع آ ال   نو ن ها ين القو ين  و الحضار ين    قطا

 وقال" ,بأمري االغرب  الم مثل الفرت اليرق  الم مثل برو يا قبل 
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ن الفرت اليرق   قرب للذبول وآيل لل قوط   ثر من الفرت الغرب ،  ن  لو ه يعا س إ 
 بع  الي  الفطر  ال   ًطر اهلل عليفا البيرية، إا  ن الفرت الغرب  قد ي أخر  قوطه 

 ا زال يأخذم باع بارهو ا زال ي م ن ببع  الروحاميا  م الفرت الغرب  ن  ,علع, واهلل  ويبدو
. ببع  مبادئ الديمقراطية ح ى اآلن

(1) 

 :العاملي من الجهاد يف سبيل اهلل نحو الرعب ة الشيخرؤي
:يقول 

 
(2)

 

الفزت الدول  من ا  يقات روح ال فىاد لىد  ا مىة الم ىلمة محن ا مغفل الرعب العالم  و  -
. 

المؤ  ىىىىىىا  الغربيىىىىىىة لميىىىىىىة و محىىىىىىن مىىىىىىدرك ال فىىىىىىود الضىىىىىىخمة ال ىىىىىى  بىىىىىىذل فا ا  فىىىىىىز  العا -
فىىوع بىىل لم ىىخ مف ,ا  اديميىىا  مىىن   ىىل  يىىويه عبىىاد  ال فىىاد ًىى   ذهىىان ال يىىل الم ىىلعو 

 الق ال و حويله إلى  لما  مي ة وعبارا   امد  بارد  .ال فاد و 

 زلىزل هيب ىه  وصىال ال فىر  محن معلىع المخططىا  الرهيبىة مىن   ىل  حويىل الم ىلع الىذ  -
وهىىو حىىب الىىدميا  ,الم ىىلمين مىىن   ىىل غىىرس الىىوهن ًىى   عمىىاقو  ,ل ىىيلغثىىا   غثىىا  ا إلىىى

 و راهية المو   و  راهية الق ال .
بأمف ىىىفع ًىىى  ًل ىىىطين   ال صىىىفية ال  ىىىدية  ولئىىىك الىىىذين زاولىىىوا عبىىىاد  ال فىىىاد عىىىمحىىىن م -

 .و وريا وغيرها

                                                 
 ( بإمكانك أخي الكريم العودة إلى كتاب اإلسالم ومستقبل البشرية.(1

 .122( مجلد في خضم المعركة صفحة (2
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إلىىى مىىؤ مر  برقيىىةبعىىد  ن  ر ىىل  ع,6393عىىاع  محىىن معلىىع  يىىل ق ىىل ا  ىى اذ ح ىىن البمىىا -
ال م ىىىلح حيىىىث  ىىىان  بال ىىىماح لىىىه بىىىدخول ًل ىىىطين بعيىىىر  آ الممعقىىىد ًىىى  عاليىىىهالقمىىىة 

 .القصر محمود عبد الم يديد مدير مخابرا   ً  عيد ميالد ًاروق وعلىااغ يال 
خوان اإلطام  والفرم   حل  ماعة ا مري   والبري ؛ يل قرر ال فرا  الثالثة  محن مع -

 .م  على دخول معر ة ًل طين بثقلفاعمدما عز  ع,6399الم لمين ً  عاع 
ه إمىا  ىان  ىزاؤ  وقمىا  ال ىويسع, 6399معلع  ن  ل من حضر ال فاد ً  ًل طين عىاع  -

ما ا يغال الياقة على يد  ...اإلعداع  . مال عبد الماصر ً  مح مة الثور وا 
} َقهااادْ مَكهااارُ اْ  الم اهىىىدينو  محىىىن معىىىرل ال يىىىد العىىىالم  والمحلىىى  ضىىىد ال فىىىاد -

 (1) { مَكْرََُ ْ  ََِندَ الهّعِ مَكْرَُُ ْ  َذِن لهانَ مَكْرَُُ ْ لِتهزُ له مِنْعُ الْجِبَالُ 

 هي :ين يكيدون يغفلون سننًا وقوانين ولكن الذ

 .(3){لُهُّعُ مْرُ َذِلهِْعِ يُرْجَعُ األه}، (2){ َذِلهى الهّعِ تُرْجَعُ األمُورُ} : ن القدر بيد اهلل  عالى .1

} َمَكهارُ ا مَكْاراً  َمَكهرْنهاا مَكْاراً      وقولىه  عىالى " ,(4)} َلها يَحِِقُ الْمَكْرُ الس اِْنُُ ذِلَاا بِأهَْهِاعِ{    .2

 }{ نهانظُرْ لهِْاََ لهاانَ ََاقِبَا ُ َمكْاِرَِ ْ أهنَاا دَم رْنهااَُ ْ َ قهاوْمََُّ ْ أهْجَمعِانيَ         }{  ََُ ْ لها يَشْعُرُ نَ 

 .(5){  َأهجنهِْنَا الَرِينَ آمَنُوا  َلهانُوا يَتَقُونَ }{ هْكَ بُُِوتَُُّ ْ خَا ِيَ ً بِمَا ظهههمُوا ذِن  نِا اهلِكَ لهِيَ ً لفقهوْمٍ يَعْههمُونَ نهتِ

                                                 
 .16راهيم ( سورة إب(1

 210( سورة البقرة (2

 123( سورة هود 3)

 13( سورة فاطر (4

 53 – 50( سورة النمل (5
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 .(1) {ذِن  الهَعَ يُدَانِعُ ََنِ الَرِينَ آمَنُوا} ويم ون .3

(2){اله يَضُرُّلُ ْ لهِْدَُُ ْ شَِْئاً ذِن  الهّعَ بِمَا يَعْمَهُونَ مُحِِطٌ  َذِن تهصْبِرُ اْ  َتهتَقُواْ  } ويغفلون .1
.

 

 

ََههاَِِّْ ْ           } وا يعلمىون .5 َِصُادُّ اْ ََان سَاِبِ ِِ الهّاعِ نهسَاُِنرُِقونهََّا كُا   تهكُاونُ   ِذن  الَرِيَن لهرهُر ْا يُنرِقُاوَن أهمْاوَالهَُّ ْ ِل

 .(3){نَ لهرهرُ اْ ذِلهى جَََّن  َ يُحْشَرُ نَحَسْرَةً كُ   يُغْههبُونَ  َالَرِي

َُوَ }{نَيُرِيدُ نَ أهن يُطْرِؤُ اْ نُورَ الهّعِ بِأهنْوَاََِِّ ْ  َيَأْبَى الهّعُ ذِالَ أهن يُتِ   نُورَهُ  َلهوْ لهرِهَ الْكهانِرُ } ويم ون .6

 . (4){ََههى الدْنينِ لُهفعِ  َلهوْ لهرِهَ الْمُشْرِلُونَ الَرِي أهرْسَ ِه رَسُولهعُ بِالَُّْدَى  َدِينِ الْحَقْن لُِِظَِّْرَهُ 

 
إن ال فاد هو اليبح الرهيىب الىذ  يقى  مضىا ن  عىدا  اهلل ول ىمفع يم ىون البيىر  ال ى  

 يبقىىى بيىى  مىىن وا ,ليىىبلغن هىىذا ا مىىر مىىا بلىىغ الليىىل والمفىىار )"  بيىىرما بفىىا ر ىىول اهلل
وذا  ,بىه ديىن اهلل عىزا  يعىز ,عز عزيىز  و بىذل ذليىليدخله اهلل هذا الدين با و ر وا وبر إمض

 .(5){ َالْعَاقِبَ ُ لِهْمُتَقِنيَ} ,حديث صحيح (يذل به ال فر 

 

 

 

 

                                                 
 21( سورة الحج (1

120( سورة آل عمران (2
 

 36( األنفال (3

 33-32( التوبة (4

 121( سورة األعراف(5
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علىىي ع بال فىىاد ًىى   ىىبيل اهلل ًإمىىه  )حمىىد " يح الىىذ  رواه الطبرامىى  و ًفىى  الحىىديث الصىىح
 . (1)(يذهب اهلل به الفع والغع  ,ال مةباب من  بواب  

 

 المسلمات مع العدو المعتديو       ار وكيف يهدأ مسلم كيف القر

 دـا لم نولــة ليتنــد المقالــجه  ة          ـيحـضـين فـــائالت إذا خشــالق

 على الساحة اإلسالمية:وتجربة بعضها الحركات اإلسالمية  يف ة الشيخرؤي
يدًن  حمل هما   بيرا  قدي إل المية ن الماتر للحر ا  اإل المية الم ماثر  على ال احة اإ

     قيع دولة ال ه  وحدهادون  فة تما  ممه  ن حر  ه  ,فةالبع  إلى ال عصب ل 
 اإل الع دون غيرها.

 ن  ل حر ة إ المية على ال احة اإل المية إمما  مثل  ًيفا رؤيةلك  ان للييخ ولذ
مر  على  ن دولة صب ً  مفر اإل الع العتيع, ومن ال أ يد ً   ل ي دوا  من ال داول 

من مخلص   ذه الحر ا ب فود ال مين و  ا ل  مين ه إااإل الع ا يم ن  ن  قاع 
 هذه ا مة وعلمائفا ..

الذ  وضح  ,(2)ر  ال وبة للييخ عبد اهلل عزاعلك  خ  القارئ  ن  ر ن إلى تالل  و و  
 وائل  ع ً  ا ردنحان عمدما  صبح وزيرا  لل ربية وال عليًيفا   ربة الد  ور إ حاق الفر 

يفاد  من  بما  الحر ة اإل المية ً  ا ردن  يحملًيفا  ل من  حيث وتل ا يال بعيم
 ومن ذلك  ,بل  ل من يمطق باليفاد ين ,وغير الحر ة اإل المية

                                                 
ضوع الشبح الرهيب.ما يتعلق بالرعب العالمي من الجهاد أخذ نصاً من مجلد )في خضم المعركة( عند مو (1)

 

 ( موسوعة الذخائر أوائل المجلد الرابع.(2
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إذا  ان هذا على م  و  وزار  واحد  ً.. ً  وزار  ال ربية وال عليعبقي  ا ما ن ياغر  
 ا خر  نن .ً يل ببقية الوزارا  

إا من خالل هذه الحر ا   ما  وحيد هذه الحر ا  ً ان ير   مه ا يم ن  ن   وحد  
 فاد طويل، ي وج بمصر عتيع، ي ون مدعا   للوحد ، وبال ال  يم ن للقو  ال بير   ن 

ن الياذ ممفا بالقو ، ح ى  ف   إلى  مر اهلل  عالى...   دخض 

 :دولة اإلسالميةيف إقامة ال  مدرسة جهادية ورؤيته
واطلن على  راثه العلم  والف ر   مه  ان يي ل  بهقد ي من  ل من عرل الييخ واح ك 

مدر ة  فادية لفذا ال يل، ورائدا  من روادها، و ان ممن يمفدون إلقامة الدولة على    
 بقعة من البقات اإل المية...

لة اإل الع على المد  البعيد واضحة ً   يفية إقامة دو ال   له رؤي ه ام يك  ن الييخ ا
 …!! ل إلى هذا الفدلو بي ل مرحل  دون ال قيد ب قل زمم  للوص

 عبر طريقين" و  لخص رؤي ه

  بقعة من بقات ا ر  اإل المية   ًوق عبر  فاد يعب  طويل ا مد  "الطريق األول
, ل الميدانقياد فا قد برز  من خال  ون و  ,ً  قبضة ال فارً  يوع من ا ياع وقع  ال   

عن  مقل, وما مابعة من   اب اهلل و مة مبيهبرؤية ثاقبة واضحة  ,ممابر ا قوال وليس عن
عال وليس إلى  ن هذه ا مة بحا ة إلى إماع ً   من  قوال و ًعال؛  صحابة ر ول اهلل

 ال. إماع قو  
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ائمة حيث يمطلق بف ر  صحيحة ق… عبر عالع من علما  هذه ا مة الطريق الثاني:
يحمل ممف ا  قويما  ممطلقا  من هذين المصدرين، يدعو به … على   اب اهلل و مة مبيه

الل دعو ه إلى اهلل.. يي بك الماس.. يل ل حوله م موعة ممن آمن بف ر ه وممف ه من خ
من معه من  هل ال اهلية من  صحاب ال لطان و ذمابفع المم فعين ممن  مفذوا ً  قمة هو و 

 …الفرع ال يا  

المطارد  ًيع قل ممفع  ي د هذه المعر ة إلى المالحقة و هذا ااي باك يبد  عاد  إعالميا  ثع 
ًي قط ًيفا من ي قط، ويبقى ًيفا من  يصل ا مر قمة ااح داع والصداع,من يع قل إلى  ن 
 … (عز و ل)اهلل  بقية غالبا  ما   ون   ارا  لقدر يبقى، والفئة الم 

ن اهلل ً  ا ر  وبما  الم  من الم لع والدولة اإل المية لفا إن إقامة دي : يقول 
قامون ثاب  ا ي غير, وهو القامون الذ  قاع به هذا الدين  ول مر  على يد  يد المر لين, 

 (1) -وهو يمر ً  خطوا  مرحلية مر بة  ر يبا  زمميا  ضروريا "

 ودها, ويعلن ال وحيد بضرور  و  ا, مق منمرحلة إعالن الدعو  من قبل ر ل مؤمن بف .6
 الخالص من  ول خطوا فا.

مرحلة الحرب ال المية البارد , وين حملة إعالمية من  يويه و زوير و مديد  .4
و ب ي , و ما الحر ة اإل المية ًإمفا ي ب  ن  ميغل ببما   ًرادها و  وين قاعد  

 صلبة ممفع.

                                                 
 , )هذا بعد انتهاء مرحلة السرية(.731( موسوعة الذخائر المجلد الثاني ص (1
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و م ف  هذه  مرحلة الحرب ال اخمة من مف  واضطفاد و  وين و عذيب و  ن, .9
 ما  ,المرحلة بإعالن ال فاد, و لمة ال فاد إذا  طلق  ًإمما  عم  ا  عمال ال الح

)ق ال ال فار بال يل ح ى  "قال ابن ريد, وحيثما  طلق   لمة ال فاد ًإمفا  عم 
 ي لموا  و يعطوا ال زية عن يد وهع صاغرون(.

ر رحاها بين الطواغي  من والماس يقفون ً  ال احة م فر ين على المعر ة ال    دو 
الحر ة اإل المية من  فة  خر , ويمضع الماس  دري يا  إلى الحر ة  لما و  , فة

حقق  مصرا   و خط  خطو  إلى ا ماع, ًو  مفاية هذه المرحلة من ثبا  الفئة 
رِينَ آمَنُوا }ذِنَا لهنَنصُرُ رُسُههنَا  َالَ ل أييد اإللف  على الفئة المؤممة"ي مزل المصر با ,المؤممة

 .(1)نِا الْحََِاةِ الدُّنَِْا  َيَوْمَ يَقُومُ الْأهشََّْادُ {
 َرَأهيْتَ الن اسَ  }ذِاها جَاء نهصْرُ الهَعِ  َالْرهتْحُ "وبعد المصر يدخل الماس ً  دين اهلل  ًوا ا   .9

 .(2)رِرْهُ ذِنَعُ لهانَ تهو اباً{نهسَبْنحْ بِحَمْدِ رَبْنكَ  َاسْتهغْ يَدْخُهُونَ نِا دِينِ الهَعِ أهنْوَاجاً
ود ال    ا    علن  انولذا  ان العام ال ا ن والعاير للف ر  بعد ً ح م ة عام  الًو

إ المفا بعد  ن هزع الطاغو  ا  بر ً  المعر ة, وبعد  ن  حطم   صماع هذا 
 .(3){الْبَاآِ ِه لهانَ يهَُوقاً ذِن } َقُ ِْ جَاء الْحَقُّ  َيهََقَ الْبَاآِ ُِ "هى 9الطاغو  ً  رمضان  مة 

 

 
                                                 

 .51غافر( (1

( سورة النصر.(2
 

 .11اإلسراء( (3
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 :في إقامة الدولة على النحو التالي ص الشيخ رؤيتهويلخ
  المية .إلقياع دولة إ المية ا بد من حر ة  
  ن  قيع دولة إ الميةممفرد  ا يم ن لحر ة إ المية .  
 يفع ً رب , ع م  بأبمائفا الماض ين ,من داخل اليعبا بد  ن   ون ن هذه الحر ة إ

  ربية ربامية على الممفج الربام .
  من خاللعر ة الم لحة ا ولى  بد  بالم, و وضد العد يرت الحر ة بحمل ال الح 

 اليعب الذ  مب   ًيه الحر ة. ا ر  و 
  وا ولى  ن  بد  بالق ال ضد اليفود  ,عدوا  مي ر ا   اإل المية ن  خ ار الحر ة

عدو ضد  ل و ذلك  ,ي  من عليه ال مينعدوا  واضح الراية ً   فره  عباع باره
الرو    ااح اللوهما ا ي  طين  حد  ن ي م  من يقا ل  ,يدخل  ر  الم لمين

بل  يمتر إليك الوطم  من ماحية وطمية وي برك  خائما  وا الذ  يقا ل اليفود خائما ,
 وي لك ويح رمك ويع ب بيخصك ثع يع ب بمبدئك.

 بحث عن المو  رت هام ك للمار و ك ح امك و ي   و ذلك الم لع  ي برك  مك  م
 مه  ؛اليعب  يقل معك والعدو  ي ون ً  موقل حرجًولذلك  ,و داًن عن اليعب

 .الحر ة ً  ميدان مي رك ي ابه
 العماصر  لما   ار اخو لما  ,الحر ة اإل المية ا  فاد   لما طال  المعر ة  لما

 ن طول المد   ؛بالمماذج إلى القمة, و لما طال  المعر ة دًع  برز  القيادا 
إلى الخلل ي قط ًيفا من ي قط من ضعفا  اإليمان ب بب ال واذب ال      ذبفع 

 .والمزرعة والوتيفةالزو ة من الولد و 
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 ما ر الم لمون ً قوع دولة ا المية وا   ن يم صإما  و   ون الم ي ة واحد  من اثمين
 مفا  وم  رصيدا  من الماس  ؛ميةاإل ال وهما لع  خ ر الدعو  ن يم صر ال فار, 

 وصفحا  ميرقة      الذين يعبثون بأصحاب المبادئ. م يدا    راثا  و 
 ن اليرار  ال   امطلق  من ًوق  بال الفمدو وش    ون خط ال حول   و ان ير 

عد ب اإل العمأمل  ن يطبق  ", و ان يقول   ون بوابة دولة إ الميةبل  ,ال اريخ  للعالع  له
)قد  ج إلى  موا  طويلةبل يح ا ,ي ع ً   مة وا ً   م ين ا اإل العق ي طبول ن  ,المصر

عا  الممابر والدو  اإلعالعمن خالل  اإل الع عليمه ل ثقيل اليعب و   موا (61-5 صل إلى 
 إ الميا   ربي ه لبما  اليعب و  ل  ي غ لفا  , المذياتو  فز  ال عليع وال امعا  وال لفاز و 

 (1)يطبق اإل الع –يا  اهلل إن - و   ثر  ل خمس  موا وخال

 : أيضاً   كان يرى وأخيراً 

 ن إقامة الدولة اإل المية لفا ثىمن غال  وباهت يدًن ًيفا الغال  والمفيس من  .6
ً ان يقول" لو  ن إقامة الدولة اإل المية   ,  ل الوصول إلى هذا الفدل ال ام 

 !!  رابحونهع الار م لع ًالم لمون صل مليثىممفا من اليفدا   م لل 
  ن ال فاد بحا ة إلى مال، ول ن حا  ه للر ال  يد...  .4
 .ما داع ال فاد بحا ة إلى المال.. ة ن  حرمة اادخار ً  المال قائم .9
  ما ورد ً  الحديث...  ن ال فاد م  مر ا يوقفه  ور  ائر، وا عدل عادل... .9

 
 

                                                 
 فة االسالمية في األرض؟.هل ترى أن أفغانستان بوابة للخال: جريدة الدعوة تصدر في النرويج ... سؤال وجه للشيخ  (1)
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 اهد  ً  هذا العاع ثع يذهب ويماع بقية  ن الم لع ا ي وز له  ن يقول"  .5
 حيا ه...

ماذا على الم لمين، لو  ن  ل واحد ممفع قدع ولدا  من  واده )  ان يردد دائما "
 ً   بيل اهلل ز ا  هلل  عالى وي را  على معمائه...

ع اع بر  ال فاد ولدا  من ماذا على الم لمين، لو  ن  ل عائلة من عائال ف
ير ل غطية مفقا  ال فاد ًأودع    وادها ا  لفذا الولد ً  صمدوق ال ًو مصرًو

 .(والم اهدين
 "ً ان يقول , ن ذا  اليو ة ه  ال    عيد الم د لإل الع والم لمينو ان يؤ د 

إن مليوم  م لع يح ون ً   ل عاع إلى البي  الع يق ا يفزون يعر  ً   لد )
 ام ياق ال الح ب امب الفرائ  ا يفابون إا   اًر... باع بار  ن  عدا  اهلل
 . (المفروضة و ن الح ع للح اع

 

 ال تساوي قذيفة من حديد     إن ألفي قذيفة من كالم

 ,ن     فاد ً  ا ر  ا يم ن  ن يم ح إا إذا  ام  القياد  داخل المعر ة  .1
لفذا  ان ؛  عيش الترول الذ  يعييفا  مودها ريدها و و  ومفا,  و ففا بل ً   
 راد   ن  و ه  ل ال فاد ً   وريا إلى  ن قياد  الحر ة ً   ورياًيير ن 

 خارج  رضفا .  من المعر ة 
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 ن ؛ - الق الوهو الق ل و  -ا  بال فاد يقوث ار باطا  مر بطة ن حر ة ال اريخ   .9
 ,ًإذا  وقل ال فاد  وقف  حر ة ال اريخ ,ال فاد هو الذ  يصمن  حداث ال اريخ

  عفد المبو  والرايدين ال ير ا حداث ال   دار  ً ونمن هما  مى المؤرخو 
 المغاز .و 

 ؛    فاد ً  ا ر  إمما هو  فاد  مة ب املفا وليس  فاد ًصيل  و حر ة  ن .9
يال   ن ال فاد ً   ر  المعر ة بحا ة إلى البدو  ً  الصحرا  لي ون دل

رد من  ًراد ل ل ًو بل  ,للم ار وللبما للدهان و وبحا ة لل زار و  ,للم اهدين
 .ااح اللمعبأ  عبئة  املة لدحر  الم  من لي ون ال مين

ل مفا  ي ل الصاعق الذ   ,من الم  من ما ه  إا  ز ًلحر ة اإل المية  ما ا
, وه  ف ر الصاعق  طماما  من الم ف را  ماما   ما ي ,ف ر طاقة هذه ا مةي

 بال ال  القائد  والرائد  والمو فة للم  من.

دولة اإل الع  ح اج إلى و عو ما ًراغما ًأعط ما ًراغا ,  عطيما د لقدول و ان يق .8
  و ل اإلم اميا  ًو  مقدم فا  يد  م وضئة وصادقة قوية ا  عرل اليأس 

  .الضعل الخول  و و القموط 

بع  اليباب الذين  اموا يأ ون لل فاد حيث يقول"    قدولفذا  ان يم .61
يفاد، وما  ن يمزل إلى  ر  الواقن وير  يأ يما ياب م حمس لل فاد واا  

العيش بين و غربة القوع واللغة والعادا  وال قاليد وال قلبا  ً  الطقس وا  وا  
 طائرا ى، ودو  المداًن، وقعقعة ال الح، وهدير الالثلوج والبرد القارس
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 مفيدا  ام حابه من  ,ومبررا وقصففا... يبد  هذا الياب يطلق قمابل دخامية 
ول"  م  ًيبد  يطلق مبررا  ما  مزل اهلل بفا من  لطان، ًيق ,  ال فاد ر 

 و   ر   و قلب،  و  رطان، و ل هذه المبررا  مريضة،  م  عمدها ضغط.. 
ا ما لعود  إلى بلده ... وا من  ر  ال فاد م حابه غطية او يلة للإمما ه   وا 

لع بمر   مه قبل م يئه باله  ذ ر  ل ذلك ً  هذا الوق  بالذا ...  لع ي ن يع
 ننإلى  ر  ال فاد...

 ,إلقمات الماس بح  ه حاولةإمما ه  مالبع  إن مثل هذه الًزرا  ال   يطلقفا 
ة وغير  اًية إلقمات الصادقين عن  بب ام فائه  ل مه ا يعلع  ن ح  ه م يًو

 مفما بلغ دخان هذه القمابل ال   يطلقفا...من  ر  ال فاد 

ً  طريق  ة الضعيفة من البير غير مؤهلة لمواصلة ال يرإن مثل هذه الموعي .66
للوصول إلى الفدل المميود  ا وهو إقامة الدولة اإل المية...ومفما  الدعو 

ي ن، ًإن قماعة الييخ محو إقامة الدولة اإل المية ا يم ن  ن  قوع بغير  فاد 
 ن يقوع بدون ين اهلل يم ن إن الذين يتمون  ن د) "وا  يفاد  ما ورد ً  وصي ه

يدر ون طبيعة هذا الدين وا يعًرون مفج  يد  ا يال  هؤا  واهمون دما  و 
وا يم ن  ن ي عمق اإليمان عمد  بما  الحر ة ..  ( المر لين محمد

اإل المية إا من خالل عقيد  ال فاد... وا يم ن  ن   ون ال ربية الحقيقية وبما  
ة عبر  فاد م  مر، ومحن م  الية  اخم القاعد  الصلبة إا من خالل  حداث

مالحقة الصادقين ومطارد فع...  ن القاعد  الصلبة ا يم ن  ن  بمى  من خالل
 من خالل  عطال المعيع... 
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ًا   ف يرها إا من خالل يعثفا واخ الا مة بفصائلفا و  وا يم ن  ن  وحد .64
 هوائفع إا إذا  ان عن  ن الماس ا يم ن  ن يخضعوا للحق وال مازل  ال فاد؛

 .الحق قويا  

 :يف عقدة املخابرات  ة الشيخرؤي
ًإذا  ,ا  للدعا  ه  عقد  الخول على الرزق و ن   بر عقد  ً  حيا  اإ:  يقول
العقد  لفا ًو  هذه ا ياع  صبح  عقد  المخابرا  ه  العقد   امحل  ,هذه العقد  امحل 

وذلك  ن المخابرا  يمثلون يبحا   ؛ز معما   ريةال    حال  الدعو  إلى إيارا  خفية و لغا
ا  على رزقفع  و   ليقو  رهيبا  يطارد الدعا  ً   با فع  ,فع  عليفع مضا عفع وذلك خًو

ًعمدما  ,اهلل عليما بال حرر من هذه العقد َمن   لقد ,الحمد هللوال فاد  حرر من  مين العقد و 
   لع  عد  ثير  ,ل "  بو  ماع مدح المع صع ًالن من المخابرا  ً أمما يقولون "يقولون ل 

 (1)ا  حرك ً   عماقما  ية مخاول .و  ه ماما  ً   ا

ه يقول له" يا ب من  حبابه و البلدان ًأر ل إليه يا ذا  مر   ان الييخ ً   حد من معاًر
, ًقال    ح ى   لع عليكدعوك إلى بي   طين  ن   لع عليك ً  الم  د,  ا  "  ماييخ

 ن  دخل   ريدن ا    ا  ًيه المئا  لي لع عليدخل م  د  نا ي  طين ا خ    مف ه,الييخ ً
 بي ه !.

ن  قيع بلدية بفذه بل واهلل ا    طين   , الميةيم ن  ن  قيع دولة إ هذه المف يا  ا
 .ا المف ية المفزومة ال    ر  ل من المخابر 

                                                 
 ( مجلد في خضم المعركة عند موضوع هكذا علمني الجهاد.(1
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 ق  مض عفع, مخابرا   الحقفع و  مثال هؤا   ن يربوا   ياا  وعقد  ال  يل يم ن
 ن اهلل رازق ) وحيد و  ,يمان,  ن مؤمن بأن اهلل خالقمحن معلع  ن  ول مرا ب اإلو خاصة 

ًأ  إيمان  ’يوما  واحدا  يخاطر ًيه على رزقه  و على حيا ه اإلم انالربوبية( ًإذا لع يقل 
 ال يل الربام  ن يرب   مثال هذا

ب وار   حد يا ييخ عبد اهلل  عمل ً  م  ب و  "  مال ويقول  يضا  "  ا م  ياب وقال 
لع    لع  إذن ,اهلل يعطيك العاًيةًقل  له "  ,هذا الياب  و ف  يعرللع  ,ذ  م ينخو  مماإل

 .!!معه  لمة واحد  

ان ً  اليريعة ويقول  يضا  "  ا م  ياب من ا ردن ليقدع ر الة الما   ير ً  با   
هلل الذ   اقك إلى هما ح ى مر لك إلى مخيما  المفا رين  الحمدًقل  له" ,اإل المية

ذا علم  المو اد ن ًقل  لهو " ًرد عل   قائال   ,مصائبفعو ل طلن على آامفع  " المو اد  علع ا 
ًإذا  مي  مف ك  حمد ومزل  ً  المخيما  بين آال  ,محمد ا مك  م  !!بالغيب ن

 المفا رين من  يعًرك ن

 لمثل هذه المماذج  ن  قيع دولة اإل الع بفذه المفوس المفزومة نن باهلل علي ع  يل يم ن
 

 :يف العوائق التي تقف أمام املجاهدين ة الشيخرؤي
ام تار الرباط ً   ر  المعر ة ال    وا ه الم اهد   هع الصعوبا من  ن  ير  

  .من   ل المعر ة
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والمرابطة ام تار  ,ام تارهوو د   ن  صعب ي   ً  ال فاد هو .. " (1)يقول رحمه اهلل
المعر ة  صعب من المعر ة ذا فا.. إذ  لما طال  المد  ً  المرابطة  لما بد  الملل ي  رب 

إن لع   د المفس من العبادا  والزاد  ,ويبد  الحماس يخبو يوما  بعد يوع ,إلى المفوس الم وقد 
 عر ة.الروح  ما يحفت عليفا حما فا وغليامفا ويؤ ج مار يوقفا للم

دون إلى , خاصة بين الذين يفوالذ  يعيش بين الم اهدين يدرك هذه الحقيقة بوضوح
فا وبريق ا مام  ولمعامفا, يعود الييطان و  ,ال فاد من بعيد ي ر ون زيمة الحيا  الدميا وزخاًر

لي ول له الر وت إلى دمياه ال    ر فا, ول مه ا يدخل له إا من مدخل المصلحة والموازمة 
 ن المصالح والمقارمة بين اإلي ابيا  وال لبيا .بي

باب  ن الح  الذ   ر  ه ًالييطان ا يدخل له مباير  من باب  رك ال فاد, بل من 
ه, والم  د الذ  غادر ه َقل عم اره, وا  ر  ال   ام زع  مف ك ممفا  مزق , ضات  بماؤ 

ن ي ون مرب   يل  و ة ً  بلده,  أ ان الم اهد ذا م امو زداد آاع الحير  ومار ال ردد إذا 
من –ومما يو ج مار اليك وال ردد والحير  مبررا  العود   ,   اذ  امعة  و مدير ير ة

 -ال    زداد يوما  بعد يوع, ومن  برزها" - ر  ال فاد

  رؤية بع  الغثا  ً   ر  ال فاد مما ي بب الغثيان لد  المفا ر الم اهد, ًقد
فا ال وت بمابه,  و  ل أ فا الحا ة إلى ين م موعة عضن مقاديره  لق  به ب  و 

ل  ب قو فا و حصيل ما   د  ,ااح يال وال ذب للحصول على بع  المال من يده
 به رمقفا.

                                                 
 المجلد الثاني. 11-12موسوعة الذخائر ص ( (1
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  الم الك  ر و ووعو زداد الحير  من حوا ز اللغة وبع  العادا  و يتل العيش
 ووحية ال بيل.

 د ,طول الطريق وا يك  ن احة الخ ائر المادية التاهر , من علو ال ضحيا  ًو
  خفل من  وار حماس الم اهد و عيق حر  ه.

  عل  ,ةاد  الطويلة دون  م  ثمار عا لذلك ًإن بذل ال ضحيا  على هذه ال و  
المفوس   خاذل, خاصة إذا لع   ن هذه المفوس قد  رب  على البذل والصبر والميقة 

 لمصائب و بذل ال  اليل.ح ى صلب عودها, إذ بقدر صالبة العود  ح مل ا

  والصدور الوا عة ال     بق ً   ر  ال فاد ,والقلوب الحامية ,و ن المفوس ال بير, 
ه  ال    ي ل صماع ا مان بالم بة للذين ي فل ون ويم ترون  دمى مما بة للعود  

 من حيث   وا.

  الواًدين ة التالل ً  ها ر  الف ر  لفؤا  ًوار هذه المفوس ال بير   ي ل الروضة
 و  ون الم  راح الفادئ لفع. ,لل فاد

 لما قل   ,و لما  ثر  بما  اللغة الواحد ,  و ا ر  الواحد  من اإليمان الصادق 
إلى  مات لغ فا الخاصة   ميل و حمو  ن المفوس بطبيع فا ار ال ردد؛الحير  وزال  م

فع حبب إليما المديمة )الل "ومن هما  ان الدعا  اليريل ,و قاليدها ال    رب  عليفا
  ما حبب  إليما م ة(.
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 ذا غاب الفدل ال بير الذ   ا  من   له الم اهد, وضاع  معالع الطريق الذ   ,وا 
 ي ير عليه, ًمن الصعب  ن  قمعه بالبقا   و اا  مرار.

  إن ا  مرار ال ضحيا  و وال  المآ   يفد العزيمة ويلين القما  )إا من رحمه ربك
ع( خاصة إذا ًقد الطعاع واللباس و حول البي  إلى مأ ع  صب ًوقه  ل وقليل ما ه
 يوع مصيبة.

وا   ع  , ذوق حالو  عباد  ال فاد لى مرار  الطريق ا بد  ن يراًقهوهما مقول" )إن الصبر ع
 .الحالو  إا بأن يدرك الم اهد هدًه ويضن مصب عيميه غاي ه(.
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 .هلل عزامجوالت الشيخ عبد ا سادسًا: 
 

 .الشيخ وجوالته يف العامل 

 .رحلته إىل الكويت 

 مؤمتر الهور. 

 .كلمة للتاريخ ... صرخة من القلب 

 .رسائل متنوعة 
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 :الشيخ وجوالته يف العالم 
 ان للييخ  وا  و وا .. طال بفا  قطار م عدد  من العالع وعلى ر  فا ال عودية 

ذلك لل عريل بالقضية ا ًغامية , ول ا وروبيةوقطر واإلمارا  وال وي  و مري ا وبع  الد
 عقد عاد  ً  هذه البلدان، وا  و من الم اعدا  لفا عبر المؤ مرا  والمدوا  ال    ام 

 ل عن هذه الرحال  ال   قاع بفا.  طين  ن  دًص   

قبل ا خير  إلى الريا  ً  صيل  واحدا  وما حصل معه ً  زيار ه ول ن؛ لمأخذ مثاا  
محاضر  ً  ذلك اليوع، ثع محاضر   خر  ث وصل الريا  يوع  معة و لقى حي ؛ع6393
 ل ب ، ومحاضر  ثالثة يوع ا حد.يوع ا

ً  م  د الملك خالد  (ااثمينً  اليوع الذ  يليه )يوع  ان من المقرر  ن يلق  محاضر  
ل    بق فا المحاضرا  ا ثىمار، إا  ن ذ  ي  ن   ثر من ثالثة آال مصل  ال, ً  الريا 

 د  مفعولفا، و عل  اليباب ال عود  يمفرون إلى ال فاد، مما  ًزت اآلبا  وبع  
ممه  يطلبوناثمين من ر ال ا من إلى الييخ  وهذا الذ   علفع ير لون ,الم ئولين هماك

بأن هذا ا مر ليس من    د الملك خالد، ًرد عليفع الييخعدع إلقا  المحاضر  ً  مر ميا  
، بمف ك  ًقالوا" محن م حمل ال بعا  ول ن؛ مريد  ن  أ   معما و لغ  المحاضر صالحفع، 

" ما  ما إا بر ل  مار ببلد ع مرورا  و أغادرها بعد  اعا !! ًًر  الييخ طلبفع، قائال  
  .ًاضطروا  ن يذهبوا بأمف فع إللغائفا
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 باب صحية، إا عن إلقا  المحاضر   الييخ يع ذر  قل  حدهع  ماع ال مفور وقال"و 
حيث  ان بعضفع قد ال قى من الييخ قبل  اعة من هذا  , ن ال مفور لع ي ن مغفال  

اإلعالن، مما  د  إلى إحداث بلبلة بين الماس وا  ف اما  لمثل هذا ال صرل ا هوج.. وممذ 
رغع  , لك الحادثة لع ي مح للييخ بإلقا     محاضر   و مدو  ً  ال عودية ح ى ا  يفاده

 ... دخل  ثير من و فا  ال عودية وعلى ر  فع الييخ ابن باز 

ن يلق  ارا  ثع إلى قطر و ان من المقرر  إلى اإلم (ال رامزي )واصل الييخ رحلة 
خطبة ال معة ً  الم  د الذ  يخطب ًيه الييخ القرضاو  ومقلفا بي ل مباير عبر 

مما  ,و لغ  الخطبةلد  قطر  دخل  ممتمة ال ً ال لفاز إا  ن بع  ال فا  الر مية 
 خر.ه  ن يخطب ً  م  د آاضطر 

 :حلته إىل الكويتر
زار ال وي  و ان لزيار ه ا ثر ال بير على اليعب ال وي  ،  ,بيفرين هوقبل ا  يفاد

.. حيث م ث هماك ً ر  عديد  خاصة بعد إلقائه محاضرا  ومدوا  ومؤ مرا  صحفية
من عالمية ال بير  ال   راًق  زيار  الييخ لل وي    اوز  ا  بوت.. وبعد هذه الض ة اإل

 ا  ر ل من معارل الييخ ممن يعمل ً  الخار ية  ,حاضرا  ومؤ مرا  صحفيةمخطب و 
 فا  ح ومية  قول" مريد  وضيحا  عن  يفية دخول من  ر الة" لقد وصل ما وقالال وي ية 

ل الييخ حصالر الة بأن الييخ عبد اهلل عزاع إلى ال وي ، ًرد  الخار ية على مصدر 
 الييخ دخلو ن  ,إ الع  باد من العاصمة البا   اميةعلى  أيير ه من ال فار  ال وي ية 

 .!!ًا مر ليس صعبا   ما  تمون .. بطريقة يرعية ال وي 
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 :مؤتمر الهور
ا م  طين  ن معدد الزيارا  ال   قاع بفا الييخ للبلدان العربية واإل المية  إذن,
اإل المية ً  مديمة  مرا   بيرا  ومفما  لقاد  الحر ا  ا م  طين  يضا   ن مغفل مؤ و  ,يةوا وروب
ً   بأ بوعينه با   امية قبل ا  يفاداهور ال وقد  لقى ً  هذا المؤ مر  لمة مفمة  قل  , قريبا 

حيث قال مخاطبا  قاد  العمل اإل الم " ماذا  ريدون يا  ,ما يم ن وصففا بأمفا  لمة مودت
اد  العمل اإل الم ن  ما مبحث عن قطعة  ر  مقل عليفا.. هذه  ًغام  ان م اح فا ق

ال" مريد م موعة من  لل  يلوم ر.. ًيفا حر ة إ المية  قود يعب ا ب امله.. ثع ق 151
, وتيف فع ًقط يصطحبون معفع  هاليفع لال  قرار ب وار ال فاد كإلى هما العلما  يذهبون

 صالح ذا  البين.إ

ولفذا  يار إلى  همية ا ًغام ،  ,مبه الييخ لخطور  المرحلة ال   يمر بفا ال فاد وقد
ليقوموا بعملية اإلصالح بين  , ر  ال فاد ً هع وعائال فع بين الم اهدين العلما   و ود

 بع .. دما  بعضفع الوا ً  ضو خقاد  ال فاد ح ى ا ي

ة إلى الفع، ًال   قطوها... إن ًا   ع ودت قائال " لقد وصل  اللقموقد  مفى  لم ه و أمه م
ح ى   فيأ ل ع ًرصة  خر   ,إلى قرن من الزمان ,ًرصة  ًغام  ان ًام تروا مصل قرن

  !!.الفرص ا    ررو اإل المية  يه عن  بما  الحر ا يغم  الغرب ًيفا عيم
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د هذه ومن هذا لع   , ه ذا  ان يوص  إخوامه من قاد  الحر ا  اإل المية ً  العالع
.. ووقن ااق  ال بعد ا  يفاده  وقن المحتور الذ   ان يخياهح ى  ال لما  آذاما  صاغية

 العلما  و ود ولعدع ,للفراغ الذ   ر ه الييخ خلفه ؛ و ل ذلكال فاد ثىماروذهب  
 .الفراغ ً   ر  ال فاد  لملالمصلحين 

( 1)" لمةهذه الكمقتطفات من ال بعض وها نحن نضع بين يديك أخي القارئ

 

حر ة ًمحن  أبما   ,اإل الم بد من  ر يب ا ولويا  ً  العمل  ا "يقول 
ياد  م  من وضعما ً  ممفا ما" إقامة دين اهلل ً  ا ر  و  إ المية قامة ا  اإل الع, وا 

إا بال ر يز على بقعة  ر  يقاع هذا  ون  ن ي م نا ي ,ً  ا ر دين اهلل )عز و ل( 
 بدا  إا اذا  ن  وحيد ا مة اإل المية ا يم ن  ن ي حققمر , ًإ لاع  و ًيفا دين اهلل  ما ق

, ًال بد  ن م بن و  اهد من   لفع ,و   لع با مفع ,هعللم لمين دار  ؤو  ضعفا  ان 
  ول مر .    بعه ر ول اهللالممفاج الذ  ا

 ي و ن ح ى  ون دولة مر زية امطلقعن بقعة  ر , ثع    ر ول اهللقد بحث ل
 ودخل الماس ً  دين اهلل  ًوا ا .ًدام  له ال زير  العربية  ,قوية

داًن بفا عن م  طين  ن م من  مية قليلة من ا  لحة م مما " لو  ما مقول  ابقا  ... 
هذا يعب ب امله  مامما يحمل ال الح ويقوده  بما  الحر ة الدعو  وعن الحر ة, 

 ..اإل المية الرائد  ا ع .. ًماذا  ريدون ن
                                                 

مية بباكستان سالالمؤتمر الذي أقامته الجماعة اإل ( كلمة الشيخ أمام قادة العمل اإلسالمي وقد كانت من أواخر كلماته التي وجهها لقادة الحركات االسالمية في(1

 . 1818-11-1باكستان في  –في مركز المنصورة بمدينة الهور 
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 "ومن ذلك يقول ,ع ال ثير ال ثيروقد ,وطحن طحما   ,اليعب ا ًغام  .. طال  فاده

 وهو في ساح الزمان وحيد               اب تحدق فيهــهاتف والصع         

 صارمي قاطع وعزمي حديد           صعاب لن تقهريني مسلم يا

 :(1) كلمة للتاريخ .. صرخة من القلب
مىن هىذا ال فىاد  ىان ان يماد  علما  ا مة واليعوب اإل ىالمية  ن  قىل ًف  الوق  الذ   

الثمىىار مىىن  حىىاد حرصىىا  ممىىه علىىى الحفىىات علىىى ًىى  المقابىىل يحىى  قىىاد  ال فىىاد للوحىىد  واا
لذا  ام  هذه الصىرخة ال ى  صىرخفا وو ففىا إلىى زعمىا   ًغام ى ان ح ىى ا  ىذهب الضيات؛ 

  حيث قال" ,ا  دما  اليفدا  هدر 

بىادن  مى ع علىى مفىرق طريىق, إمىا المع مىد بىن ع   ن  قولوا  لمة  هل ل ع يا زعما   ًغام  ان)
 ن   و ح   قىدامفع  و ضيعوا (2) ن   حولوا خدما   ماهي ا را ب زاد وليفيع  وبارق  ول ارمل

 مىىرون ًىى   ح ىىع مقطىىة مىىن حيىىا  ع,  قفىىون علىىى مفىىرق   مىى ع   حىىدوا علىىى  لمىىة ر ىىل واحىىد..
مىىر  لىىل, ا يح مىىل ال ىىأخير, إمىىا  ن   ومىىوا  عىىز  و مىىودا   حىىد قىىاد  ع الم ىىلمين, طريىىق, وا 

مىىا ان   حولىىوا رعايىىا إلىىى ا بىىد لليىىيوعيين, يىىدخل اليىىيوع  علىىى بي ىىك, و يم فىىك عرضىىك,  وا 
 ..مصحفك, ويرم  قرآمك ً  القاذورا ,  و  قفوا حول ر ل واحد. ويحرق

 

                                                 
 المجلد الثالث. 108( موسوعة الذخائر ص (1

 .شيوعيين ( أسماء لزعماء ومسئولين أفغان(2
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ن ا قىىالع   إن ال ىى يىىا  مىىود و  ,ا ًغىىانيىىا  مىىود و    ا ًغىىان,يىىا قىىادً  ىى ل..اريخ ا يىىرحع, وا 
ففىو, و ىل المفىوس إلىى   عإن  ل العيون ًى  ا ر  إلىي ع  رمىو, و ىل القلىوب محىو  اإل الع؛

غىى .. إمىىا  ن يم فىى  , وقىىد بل  ع ن يوحىىد  لمىى  ع و ن يىىر ب صىىدع ع و ن يلىىع يىىعث بارئفىىا  ر ىىو 
مىىىا  ن غوبقفقا ىىىيا وقز  وب ىىىمرقمد هىىىذا اليىىىعب إلىىىى ا بىىىد ًيلحىىىق ببخىىىار   ىىى ان و زب  ىىى ان, وا 

عىوا يىريعة ا إم ع دون  صابن اليد الواحد , هل   مازلون  مة واح   حدوا.. د  عىن القيىاد  ً ًر
 رضىى ع, ويأًىىل م ىىع اليىىيوعية الدوليىىة ًىى   , و ىىدحروا اليىىيوعية مىىنلىىه إا اهلل ًىىوق  ًغام ىى انإ

 و ي حىول هىذا اليىعب  لىه إلىى خىدع , ر فىاتااا ر , ويبد  خىط الر ىع البيىام  لإل ىالع ًى  
ا يصىىىلحون للخدمىىىة  , ن ا ًغىىىان  عىىىز  ليىىىعوب, ولىىىن  قبىىىل اليىىىعوب  ن يخىىىدمفا ا ًغىىىان؛ل

 والعبودية.

فود  ذل خلق اهلل ً  دمياما, خو "  ما ًل طيم , وقد ها م ما ًئة قليلة من الييا  يفا اإل
ًئة مما, و يصيب ع ما ما ي ا ا  ً   ل بقعة العرب والفل طيميين  فرقوا عن حقفع ً مزق ول ن

قد عامى مفا واهلل مصيحة مخلص ,  يصيب ع ما  صاب الفل طيميين, إ صابما  يفا ا ًغان
 من مرار  الضيات والي ا .

الفرق بين  حدوا   ضيعون  ما ضعما, ول نم   متر إليفا إن لع   واهلل  يفا اإلخو  إ
 خذوا  ما مفع ً  ال عودية وال وي  طيميين يعب م علع ًغان  ن الفل الفل طيميين وا 

وهذا  ,وهذا رئيس مقاوا  ,وهذا مدير م  ب وقطر, هذا مدير ير ة وهذا    اذ  امعة
  ولن ي د له قدما  بين    يعب من وهذا  ا ر, و ما اليعب ا ًغام  ًفو  م   ,م عفد

ن!, ..ن! هل   حدون..ل  عودونن! ه..و يضين ً  الدميا واآلخر , هل  رعوون اليعوب.
  .(ًإم  قد بلغ  ,يفداللفع ًا
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 :ةرسائل متنوع
من التحريض والتوجيه والنصح واإلرشاد تصب مجيعها يف خدمة استنفار األمة خدمة للجهاد 

 :(1).واجملاهدين

, للعلما  وا مرا  والقاد  وغيرهعوهما ا بد  ن م  ل بع  الر ائل ال    ر لفا الييخ 
ن الييخ لع يق صر على واا  فاد  ممفا, ولمدلل  يضا    عماويمفا لمن  راد الر وت إليفام وق 

من اليعوب  خر  مة بل  ان يخاطب ًئا  معي ,الخطب والمحاضرا  والمدوا  والمقابال 
 هذه بعضفا"العربية واإل المية, 

 . ر الة إلى  ل م لع ً  ا ر 
  ًغام  ان .. الر الة ا ولى والثامية.ر ائل إلى  مرا  الم اهدين العرب داخل  
 ن ا ًغان داخل  ًغام  ان.ير الة  حمد ياه م عود  حد القاد  الميدامي 
 . ر الة إلى  مصار ال فاد ا ًغام 
 .ر الة إلى  مير من  مرا  الم اهدين العرب ً   ًغام  ان 
  ال زائر ر الة إلى  ب  ب ر. 
  (اهدين العربمن الم )ر الة إلى  مير قاًلة اليمال. 
 .ر الة إلى القائد الميدام  ا ًغام  ًريد 
 . مموذج من ر ائل إلى قاد  ال بفا 
 . ر الة مف وحة إلى العلما 
 .ر الة عا لة إلى  طبا  الم لمين 

                                                 
.370 – 310( موسوعة الذخائر رسائل موثقة في المجلد الثاني ص (1
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 .ر الة إلى اليباب 
 .ر ائل م بادلة بين داعية وقائد 
 .ر الة إلى قائد  بفة بميير 

رغع الر ائل ال ثير   ,لر ائل ال   خطفا الييخ بيدههذا ما    طعما حفته و   يله من ا
 ال    ر ل  إلى قاد  وعلما  و يخاص لع م م ن من العثور عليفا  ان من بيمفا ر الة

  للييخ  حمد المحالو  والييخ  يك ور الة - بو ما د  –لأل  اذ عبد الرحمن خليفة 
دعو  ل ن الييخ  يك لع ي م ن من لوقد لبى الييخ المحالو  ا ,يدعوهع لزيار   ر  ال فاد

 (1)الحضور.

                                                 
أرسلها الشيخ إلى األخ أبو أكرم في األردن يطلب منه أن يأتي إلى أرض الجهاد نني أنوه هنا إلى الرسالة التي ( وأخيراً فإ(1

 .72سعادة البشرية ص  كتاب وبرفقته الدكتور أحمد نوفل وهي موثقة في



                                                                                      

111  

  

 ـتـــالـــذي عــــرف يـخـــشـــيـ
 

 



                                                                                      

115  

  

 ـتـــالـــذي عــــرف يـخـــشـــيـ
 

 

 

 

 

 
 

 .حياة الشيخ اإلخوانيةسابعًا: 
 .اإلخوان والشيخ 

 .دفاعه عن العلماء 

 .موقفه يوم إعدام سيد قطب 

 .دفاعه عن منهج اإلمام حسن البنا 
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 :اإلخوان والشيخ 
 ,ً  الييخ عبد اهلل ًعال   ما و د فاحر  ه قوا  و    د يخصا  يعيقلع يقول ل   حدهع" 

حيث  ان عمده  ؛بن الثامية عير  من عمرهبالحر ة اإل المية وهو ا ال حق يل ا وقد 
الييخ وقد لم   هذا واقعا  على  ر  ال فاد عمدما  ئل  ,الطاعة لقياد فاو  اام ما صدق 

 لو ًصد اهللًرد عليه قائال  " و  نالم لمين اإلخوانهل  م  من , و ما  متر إليه من  حدهع
حبه اليديد  ماية عن , نإخوان م لمو  ممه لمزل –و ان ييير إلى معصمه  –هذا اليريان 

 .لحر  ه ال   رضن من لبامفا

 دئل ذا  مر  من قبل  حد التالمين وهو يزهو بمف ه   بق و ن ذ رما  ن الييخ  قدو  
ن, ً ان رده تما  ممه  مه ييخ من الميايخ الم ا ي نحيث قال" ما ه  عقيد ك يا ييخ
ًبف   ,ن عاما  ة وثالثيخوان الم لمين ممذ   اإل عقيد  ؛حا ما   ازما  حيث قال" عقيد  

 الذ  تلع مف ه.

خوان  ع من هل الييخ من اإل "ع6391و وائل عاع ع 6395 واخر عاع وعمدما  يين  
لمراقب ( ا بو ما د)إلى ا   اذ عبد الرحمن خليفة ثرها على إ  ب ر الة  ناإلخوانغير 

 ,عن هذه اإلياعا  المغرضة والمقصود ي  ف ر  – آمذاك -خوان ً  ا ردنالعاع لإل
 .ودوين  ب  حذيفة و ب  دا ر لفا من ا خو 

" إن لع ي ن عبد اهلل عزاع من وصل  الر الة  ب  ما د وقر  ما ًيفا, ًب ى ثع قال 
اع وهو ابن بي  عبد اهلل عز ثع قال" لقد ر  ,خوانمن اإلً  ا ر  خوان ًليس هماك  حد اإل

  الثامية عير  من عمره.
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حا ما  و ازما  يًر  ًيفا هذه اإلياعا   ردا  فع ر الة   ب ًيفا وعلى إثر ذلك حمل  
حد   ى قر ها على م امعما  ميعا  ً  إلييخ حلال رين هذا الرد  وما  ن وصل ,المغرضة
 .ال ل ا 

اهلل إمما " و إ  يفاده قبلي  ً  ا ياع ا خير  له ذا  مر  وهو ي  عد لل فر إلى ال و  قيل 
  ما ل  قال" ًصم  قليال  ثع  , ياعوا ضدك نهؤا  الذيما   ب  ضد أمك بغبطك ياييخ م

 .مفما  ام  الترولً  يوع من ا ياع   مزيق الحر ة اإل المية  ببا  ً  م  عدا   ن   ون

من ال وادر ال بار  ا   ان ابن دعو  و ادر  ي ن الييخ ًردا  عاديا  من  ًراد الم  من، بللع  
يعة بين اليعوب اإل المية ً  الداخل  ,الم لمين ً  حر ة اإلخوان ًضال  عن م ام ه الًر

.. ولفذا وقف  الحر ة اإل المية بعد ا  يفاده موقفا  بام ياز   مة صبح ر ل  لب ,والخارج
 على ال احة ا ردمية... مثيل يفد لهيد  اقة إلقامة بي  العزا  ً  ا ردن، لعرائعا  ً ام   ب  

لقد يفد الماس على هذا المفر ان ال بير الذ   قام ه الحر ة اإل المية يوع ا  يفاده،  
.. على م  و  العاصمة ا ردمية الطرقا  المؤدية إلى بي  العزا .زدحاما  ً  ا د  إلى 

مثل يخص الييخ   ال  ر الماس على مفر ان يخص  ن ي داعى لع ي ن غريبا  و  -عمان –
عبد اهلل عزاع الذ  عاش ً  ا ردن  موا  م اهدا  ومعلما  ومربيا    يال  يفد له  احة 
ال امعة ا ردمية ومدر ا فا و ليا فا.. ً ع من ًوج  خرج من  ح  يديه من  ليا  اليريعة 

 ً  ا ردن، و د ، وا  الع  باد..
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ين بالر ال" لو  ان ً  ا مة ليس  غيره من الر ال، قا ؛ ول نإمه ر ل لفا  حد العاًر
الم لمين... ول ن لأل ل اليديد لع م د يوع حال م موعة بعزيمة  مثال الييخ ل غير 

الذين رباهع على مف ه ومفج الحر ة  الم اهدين ا  يفاده بديال  يقوع مقامه ليقود اإلخو 
ً  مفاية المطال ع البع   لقففثع  ,يذر مذر  د  إلى  مزقفع ا مر الذ  ,اإل المية

 . ان يقصدها الييخ ال  وا  غلفع وو ففع إلى غير الو فة 

ن من  بما  الحر ة ًقد عادوا إلى  ما مفع ً  الحر ة وامدم وا بفا بعد  ما المم تمو  
 المالحقا  والمطاردا  ال   يدم  عليفع من العالع  له  ح  يعار )ا ًغان والعرب(.

 :العمل الجهاديالشيخ يف  إسرتاتيجية
 بق و ن ذ رما  ن الييخ  ان ير   ن ال فاد بحا ة إلى طاقا  ا مة ب املفا, و مه ا 

لحر ا    ن   اهد بعيد  عن اليعب؛  ن الحر ة ال    فعل يم ن لفصيل  و حر ة من ا
 على مف فا بالمو  المح ع.ذلك  ح ع 

بل  من  ح  قياد ه  ل من  ,خو  العرب ب مين ًصائلفعومن هما قاد الييخ  فاد اإل
 حر  . ام ما ليس له 

واحد  و ح  قياد  واحد ..  بو قة ن  مين الطاقا  ا بد  ن  صب ً    ان يؤمن 
إلى ال احة  اإل الم و يمقلوا  مزقا  العالع العرب   بأا  و ان يؤ د على ال مين ويحذرهع  

 احة ى  على ال اى ماعا  و  مع إميا رؤي ه بعدع   ال فادية, ولفذا م ح
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اهلل يفيدا   لق إلى  ن  هب يا ة واحد  وب و يف بق  ال مين  ح  قياد ه, يعملونال فادية و 
 ًوق  ر  ال فاد.

 : خوانطروحات الشيخ على اإل
 : م4891الطرح األول عام 

داعية يفقفون ًقه  11موا له ؤم  خوامما طرحا  مفاده,  ن يد  بق و ن طرح الييخ على إ
من هؤا   اثمين,    بمعدل ًقه ال فاد لي وموا ح ر ا  اس ً  الوايا  ا ًغاميةالدعو  و 
خو  , مفم فع الوحيد  ا  قبال اإللي وموا ر يز  من الر ائز ,ل ل واية من الوايا  الدعا 

ل   العرب القادمين من البالد العربية واإل المية و ربي فع و و يففع   مفيدا  للمفمة ال بر  ا
 وزين الم اعدا  ال   ذا  البين و  إصالح المفما  , ًو  مقدمة هذهترهع ً   ًغام  ان م 

يمفد ما  , صل إلى ال بفا  من قبل الييخ عبد اهلل عزاع و وزيعفا بال وية بين الم اهدين
اد  واحد , إا  ن الييخ وبقي ,الم اهدين العرب  بفة قوية يأ مرون بأمير واحد الطريق ل عل

 ..ح ب الواقن الذ   اموا يعييون فا مخوامما لترول هع يعلمو  وابا  ياًيا  من إلع ي لق 

 من خو ع ً   ل ة  مع  الييخ من بع  اإل6391وقد   رر هذا الطرح ً  عاع 
 م   وقد ,د الملطموالد  ور  ح مصطفى ميفور  ا   اذم  ب اإلرياد  ان من بيمفع 

قه الدعو   11روا ل  " ًوً  هذه ال ل ة حيث قال لفع حاضرا   داعية يفقفون ًقه ال فاد ًو
ان م لمين خالل  م ين, إا  ن خو اهلل  ن  حول ل ع  ًغام  ان إلى إو ما  ضمن ل ع بإذن 

ين من  فريغ  م ان الدعا  ً  العالع العرب  واإل اإل  الم , ً ان ىخو   اموا م خًو
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ير ل اا  عدادلفع ومحن على   ع عماخو  المفصولين من   ن  ر لوا لما اإل ؛رد الييخ  ًو
ما  إلى ا ي  . ام ف إا  ن ا مور  ,روا ب لفع من طًر

 الطرح الثاني:

روا 6393-6399ثع  ا  الطرح الثام  ً  ال م ين ا خير ين قبل ا  يفاده عاع   ع ًو
ل  مائة ًل طيم   دخلفع دورا   دريبية و ربوية ثع مدخلفع بعدها معارك حقيقية داخل 

   لمومفع ًغام  ان, ي  يفد ممفع عيرون ويعاق ممفع عيرون ويبقى   ون قائدا   
  زرعومفع ً   بال مابلس والقدس والخليل وغز .. وه ذا ً   ل عاع.و 

ل بير ً   ر  ال فاد و ن خوان  ان لفع الدور ابد من ال مبيه على  ن يباب اإل وهما ا
 ييخ ومؤ  ا ه.خوان  اموا على ر س مفاصل عمل اليباب اإل

المؤ  ا  الصليبية وا  مبية  الذ  همش ر  ال فاد, مل الطب  ً  وا مم ى الع
  بر   طول بر  من  يارا   اإل المية للحر ةحيث  ان  ,ة على ال احة ا ًغاميةيالعالم

 ال احة ًضال  عن ال عليع وغيره.  ان له القدح المعلى على قدو  ,اإل عال

 :حركةدفاعه عن العلماء وال
عي  من الماس وخبر فع بي ل  يد.. وعًر   يل يح رمون بعضفع الىبع  والع ىس.. 

إا مىن رحىع  ,وعي  من الييخ وخبر ه  يدا   يضا ، إا  مم  لىع   ىد مىن يمىزل المىاس ممىازلفع
 من هذا القليل...  ان   ربك وقليل ما هع, ًو د   ن الييخ
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 مرما ر ول )قال "  عمدما (رض  اهلل عمفا)لعائية   وهذا ما ي واًق من قول الر ول
 ًإذا  ان هذا ً  عامة الماس ، ًما بالك العلما نن ,( ن ممزل الماس ممازلفع  اهلل

عمىىده ا  ي ىىل ه ًىى  حيا ىىه، وخطىىا   حمىىروم ىىل ا  ان ممف ىىا  واح ىىراع العلمىىا  عمىىد اليىىيخ  ىى
ه يح ىىىرع العلمىىىا  اح رامىىىا  بمىىىا ي  ىىىاوزه باع بىىىارهع ورثىىىة ا مبيىىىا .. ولقىىىد ر ي ىىى  ىىىمح لمف ىىىه  ني

ي ما ب مىن مقىامفع وقىدرهع، و ىان يحى  با ى مرار علىى اح ىرامفع وي ىرر قىول العىالع ال بيىر 
حيىىىث يقىىىول""واعلع  ن لحىىىوع العلمىىىا  م ىىىمومة،  -ليبىىىين خطىىىور  إيىىىذا  العلمىىىا - ابىىىن ع ىىىا ر

لثلىب  صىابه اهلل وعاد  اهلل ً  ه ك    ار مم قصيفع معلومة، ومن  طلق ل امه ً  العلما  با
 .( عالى قبل المو  بمو  القلب

و ىذلك  ,"العلمىا  ورثىة ا مبيىا "  ن يؤ د  ن العلما  هع  وليىا  اهلل، م ى مدا  إلىى و ان 
الىىذين يقولىىون" إن لىىع ي ىىن العلمىىا   مىىن ا ئمىىة احميفىىة واليىىاًع  وغيرهمىى قىىوال ا ئمىىة  ىىأب  

  وليا  اهلل ً  ا ر  ًليس هلل ول .. 

قل م ير فع  و يع قلفع  و ًإن  ل من ا يح رع العلما   و ي  فزئ بفع  و يعر  ,ذاوعلى ه
يعىىدمفع، إممىىا هىىو ًىى  حقيقىىة ا مىىر إعىىالن الحىىرب مىىن اهلل  عىىالى، بىىدليل الحىىديث   ويعىىذبفع 

 ل  وليا  ًقد آذم ه بالحرب" ومن له المقدر  والطاقة على رب ا ربابنن!!   القد  " "من عاد
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ن الييخ حذرا  من  ن ي ون بيمه وبين    عالع عدا ، ومن هما و دماه يقىول لمىن ولفذا  ا
 مىى ع ا  علمىىون  ممىى   حبىىه بمقىىدار حبىى  :   ىىان يحىىاول اإليقىىات بيمىىه وبىىين اليىىيخ ابىىن بىىاز

يعىىة ال ىى  ي بوؤ  , بىى  و مىى   ن هىىذا  ؛هىىا عمىىد  هىىذا الر ىىلبىىل قىىد   ىى غربون مىىن الم امىىة الًر
علىىى الم ىىلمين ًىى   مىىا ن م عىىدد  مىىن العىىالع... و  بىىر دليىىل علىىى ذلىىك؛ لىىه يىىد  بيضىىا   العىىالع

ل ً ىىىىواه إلىىىىى  امىىىىب اإلخىىىىوان يىىىىوع  ن وقعىىىى  المعر ىىىىة بيىىىىمفع وبىىىىين المتىىىىاع ال ىىىىور  ًىىىى   وائىىىى
ىى ,ا ر بقىىات  ًىى ال ىى   ً اهىىا لصىىالح ال فىىاد ا ، ًو ىىواه الميىىفور  يىىالثماميم الم ىىلمين  هوحض 
 بالمال. لصالح الم اهدين بال برت 

ها ور اا فىا   ىل قدر قاد  الحر ة اإل المية وعلما ي  لقد و د  الييخ عبد اهلل عزاع
 قدير، ً ان دائما  يذ رهع بالخير، وي حدث عمفع وعن خصالفع ومآثرهع وما  عرضىوا لىه مىن 
عىىداما ، وعلىىى ر س هىىؤا ، مؤ ىىس الحر ىىة اإلمىىاع  مالحقىىا  ومطىىاردا  و ىى ن و عىىذيب وا 

واليفيد  يد قطب، واليفيد ًرغل ، و و بة  بير  مىن علمىا  الحر ىة  ، اليفيد ح ن البما
اإل ىىالمية ممىىن قضىىوا محىىبفع علىىى يىىد ال ىىالد الطاغيىىة عبىىد الماصىىر، وقىىد   ىىب اليىىيخ عىىن 
يفع  ىىز ا  مىىن حقفىىع  هىىؤا  عبىىر   بىىه و حىىدث عىىمفع عبىىر خطبىىه ومحاضىىرا ه وحىىاول  ن يىىًو

وال ىى   امىى   ,ثيىىر  المحر ىىة مىىن قبىىل الىىبع بالقىىدر المم ىىن، وقىىد  امىى   و ىىه لىىه ا  ىىئلة ال 
يوضىىح لفىىع   ... ً ىىانا ًغىىام     ىىا ل عىىن دور الحر ىىة اإل ىىالمية وعلمائفىىا ًىى  ال فىىاد

-6319و ىىىىذلك دورهىىىىا عىىىىاع  ,ع علىىىىى  ر  ًل ىىىىطين6399دور الحر ىىىىة وم اهىىىىديفا عىىىىاع 
م ىىىى يىىىذ رهع بىىىأمر ي ىىىب  ا يو   يضىىىا   ىىىان يع ىىىذر عمفىىىاع ًىى   غىىىوار ا ردن، و ىىىذلك 6391

 إبان  ر دالحر ة اإل المية  ام   صال  مصاوهو؛  ن 

 



                                                                                      

153  

  

 ـتـــالـــذي عــــرف يـخـــشـــيـ
 

 

المتىاع مىن قبىل خاصىة متمىة القائمىة ًى  العىالع العربى ، ا مىن قبىل ا  وال  يميا  يالخم يم 
 ضربا  قاصمة.ور اا فا الذ   مزل بالحر ة  ,المصر   ياع  مال عبد الماصر

خوان عدادا  ا بأس بفا من يباب اإلن   ان يؤ د لفع دائما  بقوله" محن إخوان م لمون وا  
خىوان ًى  م ىال الطىب وال علىيع علىى  عن الدور البارز الذ  لعبىه اإلً   ر  ال فاد, ًضال  

 ال احة ال فادية.

ى  مقىدم فع  لقد  ان   بفىة قويىة يىداًن عىن هىذا الىدين وعلمائىه ، ب ىل قىو  واق ىدار، ًو
 .هاو بماؤ  علما  الحر ة اإل المية

 :ام سيد قطبموقفه يوم إعد
ا  ريد ال و ن ً  ضرب ا مثلة عن دوره ً  الدًات عن العلما  ومف ر  هذه ا مة، 

عاع     أضرب مثاا  واحدا  ًقط ي علق بموقفه يوع  ن  من بإعداع  يد قطبمول م
وو ف فا عا لة برقية    ب  ,لم امع  إعداع  يد قطبل" عمدما  رامى حيث قا.. ع6311
لعبد  خالص فا ال فديد والوعيد القرية بريدلماصر حيث  ر ل فا عبر مال عبد اإلى  
مر  ً  ب فا  ,حرصا  عل    ، و ن ال اريخ ا يرحع، إا  ن م ئول بريد القرية  ر عفا ل الماصر
وهذا إن دل على ي   ، وا  در  هل وصل   ع انن و ر ل فا  ح  ا ع م  عار  خر 

عما بمف ه بطريقة  و بأخر  رغع صغر  مه  ل ه ال عبيرًإمما يدل على إصرار الييخ ومحاو 
  مة. (49)الً  حيمفا ي  اوز  لعآمذاك الذ  
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ًو   اليوع الثام   ام  مياعره و حا ي ه  طبق  لو ا  على  ر  الواقن، حيث  ان  
لمديمة  مين، ًر    حد ا  ا ذ  يوزت الحلو  بمما بة الم اور  درس ً  مدر ة برقين ي  

وما  ن رآه الييخ على هذا الحال ح ى  ,والذ   ان ر عيا  ً  متر البع ع  يد قطب إعدا
 ن حال دون وصوله إليه.. إا  ن  دخل الحاضري ,امدًن إليه غاضبا  يريد  ن يمق  عليه

ال ماًة المابل ية الميفور  بمما بة إعداع ً  حيمفا  وامابلس ًقد وزعمديمة ً  البع   ما 
 .وصفوه بالر ع  ال بير يد قطب بعد  ن 

لقد  ام  مابلس وبقية ًل طين والعالع العرب  يقد ون عبد الماصر ويع برومه المخل ص 
 ن خطاب  عن مة، و اموا يييعون بين الماس  ن  بريل  يمزل ليلة خطابه ،  ماية فذه ال

حصل  عبد الماصر موحى إليه من ال ما .. و ان المقاش عاد  يدور داخل العائال ، وقد
قال  الزو ة لزو فا"إن ما ًعله عبد الماصر لع ًذا  مر  مقاش بين ر ل وزو  ه من مابلس 

محمد بن عبد اهلل، وقد لع يفعله  عبد الماصر ًعلها مإن زو فا قائال " بل  ًردله  حد، يفع
 ..  مع  هذه القصص مباير  من الييخ عبد اهلل 

ال م يل الذ   رغع ,الماصر ً  مفوس الماسه ذا  ام  مف ية الماس.. وه ذا  ان عبد  
عداع قاد فا...  مزله  بالحر ة اإل المية ومطارد فا وا 

وا الحقيقة، ًقد امقلب  ا مور   ما اليوع، خاصة وبعد  ن  علع الماس و فقفوا و ثقفوا وعًر
وضرب  ب ذورها ً   ,على عقب، ً غير الحال وبق  اإل الع والم لمون، وا  مر  الحر ة

 اق ا ر ...  عم
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, وهو اآلن العادمة على قبره المياه ما عبد الماصر، ًقد امدثر وحل  به العبر، وامدلق  
بمون إا يوع ا يمفن مال وا  ,و ول يل ق  من خصومه يوع القيامة ,اهلل  عالىً  قبضة 

 من   ى اهلل بقلب  ليع.

 (1) وبالنص: وأخيرًا فإنني ألخص بعض ما قاله الشيخ حول سيد قطب بنقاط
 (مى  وا   ,والحق  مم  ما  أثر  ب ا ب   ب الف ر اإل الم    ثر مما  أثر  ب يد قطىب

ًقىد  , يعر بفضل اهلل العتيع عل   إذ يرح صدر  ًو ح قلب  لدرا ة   ب  ىيد قطىب
ًفىىؤا   ,والمىىوو  ًقفيىىا   ,بىىن القىىيع روحيىىا  , وابىىن  يميىىة عقىىديا  , واو فمىى   ىىيد قطىىب ً ريىىا  

 .( ثروا ً  حيا    ثرا  عميقا   بعة  ثر  ر 

  مىن  (عىز و ىل))لع يف ح ا  ل لأل  اذ  يد  ن يىر  الثمىار المبار ىة ال ى   ثمرهىا اهلل
ول مفا ال لمىة  ,غراس قلمه المبارك.. لع ير الصحو  اإل المية وا ر وت ال يل إلى اهلل

رعفا ً  ال ما الط  .(يبة  صلفا ثاب  ًو

 (و ذ ىر  ممى   ,ه باإلعىداع  ن  ً ديىه بمف ى  و مى  و بى ودد  يوع  ن  مع  الح ع عليى
اليىىفدا  خالىىدون وال ىىاريخ ا  مىىو  و  الىىدعو  لىىن "  بىى  برقيىىة لعبىىد الماصىىر  قىىول ًيفىىا

 .(يرحع

 (مصفه هلل ومصفه للدميا ,) ما ا    طين  ن  عيش بمصل قلب  " ان  يد يردد. 

 

                                                 
( هذه األقوال وما بعدها من مجلد ) في خضم المعركة(.(1
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 وحداميىىة ًىى  الصىىال  ل ىىًر   ن صىىبن ال ىىبابة ال ى   يىىفد هلل بالإن إ) "و ىان  ىىيد يقىىول
ا  واحدا   قر  .(به ح ع طاغية    ب حًر

 ال يىىل الم ىىلع  لم  معىىا  وطبيعىىة ال ف يىىر لىىد )والىىذين ي ىىابعون  غيىىر ا "ويقىىول اليىىيخ
يد قطىىىب وقلمىىىه يىىىدر ون   ثىىىر مىىىن غيىىىرهع البصىىىما  الواضىىىحة ال ىىى   ر  فىىىا   ابىىىة  ىىى

 .(المبارك ً   ف يرهع

  ًفىى   , ثىىر ًىى  إيقىات العىىالع اإل ىالم    ثىىر مىن حيا ىىه  ىىيد قطىب ا  يىفاد)ولقىد  ىىان
طبىىن التىالل  ىىبن طبعىىا  بيممىا لىىع  ىى ع الطبعىة الثاميىىة  ثمىىا   ؛ال ىمة ال ىى  ا  يىفد ًيفىىا

ولقد صدق عمدما قال" إن  لما ما  ى بقى عىرائس مىن اليىموت ح ىى إذا مىا م مىا  ,حيا ه
 .(م فض  حية وعاي  بين ا حيا فا امن   ل

 ( ا مىىة إزا   صىىفية  ىى اذ  ىىيد قطىىب وقىىول ال مىىوت الفائلىىة مىىن الم ىىلمين و لقىىد هىىال ا
ًلقىىد  امىى  هىىذه ال مىىوت   ىىد الطرقىىا  علىىى ع, 6359الحر ىىة اإل ىىالمية   ىىديا   ىىمة 

خىىوان ًىى  )الحلميىىة(  م تىىر خطىىاب البمىىا م ىىا   ىىل ثالثىىا  و م تىىره ح ىىى  بىىواب دار اإل
صىىىما ن بىىىل إن  ,ن ب مىىىا  عميىىىا مىىىا بالفىىىا اآل ,الثاميىىىة عيىىىر  لىىىيال  وهىىى    بىىىر و ف ىىىل

  ً خىىوان داخىىل ال ىى ون بال   ىىس علىىيفع بالقليىىل مىىن هىىؤا   بىىرت بإيىىذا  اإللىىيس  ق ىىما 
 .(ومقل  خبارهع

ن هىذه وهىو   ؛و خيرا  وضن  صبعه على موطن الىدا  ,طويال   ماع هذه التاهر  لقد وقل
 .اهلل( ال موت لع  ففع )ا إله إا



                                                                                      

157  

  

 ـتـــالـــذي عــــرف يـخـــشـــيـ
 

 
 

... لبنااإلمام حسن ادفاعه عن منهج 
(1): 

بىىل يع بىىره اليخصىىية  ,وهمىىا ي حىىدث اليىىيخ عىىن اإلمىىاع ح ىىن البمىىا وهىىو يىىداًن عىىن ممف ىىه
 الوحيىىىد  ال ىىى   معىىى  ًىىى  ممف ىىىه ًو ىىىره  ىىىل القضىىىايا ال ىىى  دعىىى  إليفىىىا الحر ىىىا  اإل ىىىالمية

ىىة ا  و إلىىى  حريىىر العقيىىد  مىىن الخراًىى دعىىا - وا  –ًفىىو  ,العاملىىة علىىى ال ىىاحة ية الممحًر الصىىًو
م لىىدا  ا  ىى اذ  ىىيد  ىىابق ب  ابىىة اإلمىىاع البمىىا مىىن همىىا  لىىل و  ,ًىى  المىىذاهب امغىىالقوعىىدع ا

 محاربة ال عصب المذهب  .بممه  وقدع اإلماع لفذا ال  اب إيذاما   ,ًقه ال مة

ع مىىن المعلىىوع  ن ا مىىاع ح ىىن البمىىا وقىىل وقفىىة  ىىاد  ًىى  و ىىه التلىىع ًقىىال " إن اإل ىىالو 
 .ًفو ً ر يامل وم وازن ,خر آومصحل و يل, دميا و  عباد عقيد  و 

ً ر معماه حيث قال "  عم  و  ,وا مم ى  ن ا ماع ح ن البما هو الذ  ًرن يعار ال فاد
 المو  ً   بيل اهلل   مى  ماميما . ,بال فاد

وا مز ى  علىىى اهلل  الر ىل  ىان مخلصىا    نوالتىاهر لمىا  ,مىاع ح ىن البمىاومىن همىا م ىح اإل
ا  ين و  ,عو ه من بين الدعوا  ا خر لفذا ال بب م ح  دو  , حدا   الحر ا  وال يارا  ال   ا 

 مىا دعو ىه  ,وحلى  بفىا العبىر لفىا  امىدثر  لقىد , ام  قائمىة علىى  ر  مصىر ًى   لىك الف ىر 
 ً  ا ر . قبوا    و  ام يارا   ازداد ً لما ضرب  و حق   لما 

 
 

                                                 
.811( موسوعة الذخائر العظام المجلد األول ص (1
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ًف ىر  ,عليفىا العىالع  لىه م  البىا   ما متر  ا   اذ البما لفل طين ًقىد و ىد ويضيل الييخ " 
ليفىا  دًىن إميا  صماديق   ب عًبد  ب, 6395ذ عاع مم ,يحم  ًل طين يل من وق  مب ر 

  ماهع ًيه ا يد  الم وضئة.مقاا  خوان قد   ب الراًع  عن يباب اإلو لفل طين ...  قريا  
علىىى بعىى    ىىاموا ير ىىزون ,ويىىر  اليىىيخ  ن  ىىل مىىن   ىىب عىىن ًل ىىطين و ىىاريخ المقاومىىة

ومحىىن متىىن  ن هىىؤا  ال  ىىاب غفلىىوا عىىن  الىىدور ال بيىىر الىىذ  قامىى  بىىه الحر ىىة  ,اليخصىىيا 
خىوان ق ر ىالة اإلمىاع ح ىن البمىا إلىى اإلو خيرا  ًإممىا م ىو  ,اال   يقودها ا   اذ البم اإل المية

ن ًىوق الذين  اموا يقا لون اليفود على  ر  ًل طين عمدما  ام  المالحقة والمطارد  لألخوا
 حيث يقول" , ر  مصر من قبل عبد الماصر

خىىىوان" ا يفمىىىم ع مىىىا ي ىىىر  مىىىن  حىىىداث علىىىى  ر  مصىىىر, إن مفمىىى  ع مقا لىىىة ) يفىىىا اإل
 (1) اليفود وا  م ف  مفم  ع ما داع ً  ًل طين يفود  واحد(.

                                                 
.877ادة في هذا الموضوع فليرجع إلى موسوعة الذخائر المجلد الرابع ص( ولمن أراد االستز(1
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 .أسامة بن الدناهلل عزام بعالقة الشيخ عبد  :ثامنًا
 

 لتعارفمرحلة ا: املرحلة األوىل. 

 والشراكة مرحلة االحتضان والرتبية  : الثانية  املرحلة

 .اجلهادية يف أفغانستان

 مرحلة االستقاللية يف دعمه وعمله : املرحلة الثالثة

 .اجلهادي عن الشيخ

 :مرحلة ما بعد الشيخ, وهي مرحلة  املرحلة الرابعة

التباين الفكري واستقالل األخ أسامة أسلوبًا 

 .وعماًل

 بد أن ننبه إليها. ة القضية مهم 
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 :مرحلة التعارف 
 عرل ا خ   امة بن ادن بالييخ عبىد اهلل عىزاع مىن خىالل مىا  ىمعه عىن اليىيخ ًى  آواخىر 

ا  ، ً ىىا  إلىىى ا ردن وزار اليىىيخ  ول مىىر  ًىى  بي ىىه ال ىىائن ًىى  ) مديمىىة صىىويلح يال ىىبعيم
 بممطقة ال مالية (. 

ا  بعد  ن  صبح الييخ    اذا  ً   امعة الملىك يثماميمثع  وطد  العالقة بالييخ ً  بداية ال
عبد العزيز ً   د  ، ً ان ي ىردد عليىه خىالل هىذه الف ىر   ، و علىق بيخصىية اليىيخ عبىد اهلل 

زهىده  مىنو أثر به  ثيرا  ، و ان الييخ يثم  على الر ل ثما    بيرا  ، خاصة ًيما اي فر عمىه 
خالصه و واضعه و ضحي ه بماله ً   ب  يل الخير . وا 

 :مرحلة االحتضان والرتبية والشراكة الجهادية يف أفغانستان
ام قل الييخ بعدها إلى با   ان رغبة ممه ً  م اور  ال فاد ا ًغام  وخدم ه، على إثر لقا  

  .رحمفما اهلل -ا   اذ  يد قطب صفر  – ع من ا   اذ ال مامير  

لىىه  يمىىا إع ىىاب ، وصىىار ي  صىىرخ الم ىىلمين وقىىد بفىىر اليىىيخ بال فىىاد ا ًغىىام  و ع ىىب بأه
لم د  هذا ال فاد والوقول ب امبه، وير ل الر ىائل لليخصىيا  اإل ىالمية وللم ىلمين عامىة، 

 يدعوهع ًيفا ويحثفع على ال فاد ومصر  الم اهدين ا ًغان . 

ار وبقىى  ا خ   ىىامة م واصىىال  مىىن اليىىيخ ، ولىىع  مقطىىن عالق ىىه بىىه خىىالل هىىذه الف ىىر ، و لمىىا ز 
 ه، ىغان ً  مف ىالييخ ال عودية ال قى بأ امة وصار يغرس حب ال فاد والم اهدين ا ً
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  ىىاليل م  ىىب الم اهىىدين العىرب ًىى   ًغام ىى ان ، و امىى  بعى  ًى حمس الر ىىل و عفىىد بىىدًن 
 هذه بداية دعمه للم اهدين ً   ًغام  ان .

ال فاد إلى بلده   باب  ر ع  ليغادر بعدها  6391ال ح ى عاع الح ى هذهبق  ا مر عل 
إا امىىه عىىاد مىىر   خىىر   واخىىر  بعىىد  ن  وقىىل دعمىىه عىىن م  ىىب الم اهىىدين مفائيىىا , ,  علىىق بىىه

وبالفعىىل قىىدع الر ىىل ليعمىىل مىىن اليىىيخ  ,عمىىدما قىىرر  ن ييىىارك بمف ىىه ًىى  ال فىىاد6399عىىاع 
 . , ول ن بطريقة  خر   خ لل عن الطريقة ا ولىلخدمة ال فاد

  :يف دعمه وعمله الجهادي عن الشيخ مرحلة االستقاللية
 علىى الخىط بيمىه وبىين اليىيخا العمل المي رك دخل بعى  اليىباب المى حمس بعد ً ر  من هذ

ا ى قل وبىد   القماعىة   ر ىخ ًى  ذهىن ًعون با  اه ا  قالله ً  العمل, ً، وصاروا يدعبد اهلل
 ا خ   امة.

ل ا خ   ىىامة  ن يف ىىر با ىى قالله ول ىىن ال ىىؤال الىىذ  يطىىرح مف ىىه ، مىىا هىىو ال ىىبب الىىذ   عىى
 عن الييخ ً  العمل ال فاد  ن!! 

ه ال ىى   خىىالل المىىمفج اا ىى را ي   لليىىيخ عبىىد اهلل ًىى  وال ىىواب  ن ا خ   ىىامة  ىىان لىىه رؤي ىى
   ىان ا  اليب ال    ان يصر عليفا الييخ, ال ى عامله من ال فاد ا ًغام  ، ًضال  عن ا 

عالقىىىة الم اهىىىدين العىىىرب اليب   علىىىق بفىىىا ، وهىىى    ىىىروج عمبىىىل مىىىن   باعىىىه و الميىىىذه الخىىىيق
 "ومن هذه الثوابت التي كان ينطلق منها الشيخبا ًغان ، ًو  مفم فع داخل  ًغام  ان،
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ىى  أوالً    "  ىىان اليىىيخ عبىىد اهلل  يىىر  عىىدع   مىىن الم اهىىدين العىىرب ًىى   مىىا ن محىىدد  ، ًو
 ن، ورؤية الييخ عبد اهلل ً  ذلك " مع  را  ثاب ة ً  داخل ال بفا  ً   ًغام  ا

ن الم اهىىدين العىىرب  عىىدادهع قليلىىة، ًىىإذا   معىىوا ًىى  م ىىان ثابىى  صىىاروا هىىدًا  محققىىا    -  
لليىيوعيين، وبضىىربة واحىىد  قىد  ق ىىل مىىمفع  عىدادا   بيىىر ، وي ىىون العىرب قىىد خ ىىروا  ىىز ا  

  بيرا  من قو فع و وا دهع بين ا ًغان، وليس من ال فولة  عويضفع . 

إن الفىىىدل ا ول وا  ا ىىى  مىىىن و ىىىود العىىىرب بىىىين ا ًغىىىان هىىىو ال ربيىىىة و علىىىيع القىىىرآن  - ب
و ثبيىى  و دا  ًريضىىة الق ىىال ًىى   ىىبيل اهلل واإلصىىالح بىىين الم اهىىدين, واللغىىة العربيىىة، 

ًحيمما يرون العرب  القادع من بالد بعيد  لمصر فع حيمفا  ؛ا ًغان ً  بالدهع و بفا فع
ًىإذا   مىن العىرب ًى   بفىة واحىد   ,الفرار من المعر ة  بف ه  و  ا ًغام   رك يي  ح

 وم ان واحد  قلص هذا الفدل و اليى ، وربما امعدع بال لية . 

 ىىىان اليىىىيخ عبىىىد اهلل يىىىر   ن الم اهىىىدين العىىىرب  ىىىاؤوا لم ىىىاعد  ا ًغىىىان ومحاولىىىة  ثانيااااً  
, ال  م ىاعدا  علىى خالًفىع وحيدهع  و  خفيل خالًا فع على ا قل ، وا يمبغى   ن م ىون عىام

ا  ً  الخالًا  الحزبية بيمفع ، وبال ال  يحرع قطعا  الق ال ً  صل من حزب  فاد   و  طًر
ضد حزب  فاد  آخر، ً لفع م لمون وم اهدون، و    برير للوقول ً  صل ضد صل 

 آخر غير مقبول ح ب و فة متر الييخ يومفا . 

ًىىال  – مىىا ذ رمىىا –ع الم اهىىدين ا ًغىىان وم ىىاعد فع إن الم اهىىدين العىىرب  ىىاؤوا لىىدع ثالثاااً  
 ن ً  عذابفع موا بأ  عمل من يأمه  ن يضر بفؤا  القوع ا ًغان الغارقيي وز لفع  ن يقو 
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وميا لفع واب ال ا فع ،  و    عمل ي بب لفىع حر ىا  مىن العىالع الىذ  يىدعمفع ، خاصىة وهىع 
 . ملون مصائب  ديد  من    طرل  انا يح

 -ممطلقىا  مىن ا راضى  ا ًغاميىة  -لييخ ير   ن    عمل م لح ضد الىدول ا خىر  و ان ا
على  -يومفا– ول ي بب ضربة مو عة لل فاد ا ًغام  ويحم ل القوع   اليل باهتة لي وا 
ال  والمفىىيس مىىن ا ىى عداد لدًعىىه ، وبال ىىال  قىىد  ضىىين ثمىىار ال فىىاد الىىذ  ضىىحى ا ًغىىان بالغىى

ة و ن ال فىىاد ا ًغىىام  يومفىىا  ىىان يمىىر بمراحىىل صىىعبة ومىىؤامرا  ، خاصىى  ىىل  حقيىىق  هداًىىه
م  اليىىىة مىىىن القريىىىب والبعيىىىد ، بعىىىد  ن صىىىار الغىىىرب يطلىىىق صىىىفارا  اإلمىىىذار مىىىن م ىىىائج هىىىذا 

الىىذ   ىىان يق ىىرب مىىن  حقيىىق  هداًىىه يومىىا  بعىىد يىىوع، ً ىىان الغىىرب و عوامىىه يحىىاولون , ال فىىاد
لقىا  العراقيىل   مامىه ، ً ىان    عمىل م ىلح خىارج  ًغام ى ان وضن العصى  ًى  الىدواليب ، وا 

من طرل ا ًغان  و العرب الذين يعييىون ًى  تلفىع بمثابىة الورقىة الرابحىة بيىد مىن يحىاولون 
 إحباط هذا ال فاد .       

هذه بع  الثواب  ال    ان الييخ عبد اهلل يمطلق ممفا ويصر عليفا ، ويعلمفا ل الميىذه ًى  
 ل ا ه بيمفع . ر ائله و  ابا ه وخطبه و 

الىذين يريىدون قطىل الثمىار  –ل ن ا خ   امة وقن  ح   أثير بع  الم  ىرعين والم فىورين 
    فقرر أن يبدأ عمله بعدة أمور،  ًاق من بآرائفع وخالل و فة متر الييخ – اقبل مض ف
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فىاد  (  حويل ا موال ال    ان يىدعع بفىا م  ىب الخىدما  ) م  ىب اليىيخ ال  األمر األول  
  إلى مع  را  امفرادية للعرب ، و  مين  ثير من العرب ًيفا .

 عل هذه المع  را  ً  ممطقة واحد  و ح  حماية  متيع واحد من  متيما     الثانياألمر 
 .  الم اهدين, وحزب واحد من ا حزاب ال فادية  ا ًغامية

لييخ قريبا  من الحىدود البا  ى امية ميأ مع  را   ديدا  ممفصال  عن مع  را  ا  األمر الثالث  
و ىىىماه ) مع ىىى ر القاعىىىد  ( وصىىىار بعىىى  العىىىرب ي  معىىىون ًيىىىه بعيىىىدا  عىىىن مر ىىىز ال ربيىىىة 
وال و يه من طرل الييخ. وبفذا صىار هىذا المع ى ر مىوا   ديىد  ل ربيىة ً ريىة  ديىد  مخالفىة 

 .  لرؤية الييخ,  و ان هذا ا مر ً  مفاية حيا  الييخ

ليىيخ إلقمىىات   ىىامة لثميىه عىىن اا  فىىادا  ال ديىد  إا  ن ا خ   ىىامة  صىىر ورغىع محىىاوا  ا
 .  على موقفه ، وبد  يأخذ البيعة على اليباب ً  هذا المع  ر

و ىىود بعىى  الموعيىىا  ال ىى  صىىار     مىىن ًىى  المع ىى ر   وو فىىة متىىر اليىىيخ عبىىد اهلل, هىى
ولفىىذا  ىىان  خىىول اليىىيخ مىىن  مىىوح ال ديىىد ممىىن لىىع ي لقىىوا ق ىىطا  واًيىىا  مىىن ال ربيىىة وال وعيىىة ، 

 قليلة الثقاًة من الماحية اليرعية . ال  من العرب  ب بب هذه الموعية 

 :مرحلة ما بعد الشيخ

 وهي مرحلة التباين الفكري،واستقالل األخ أسامة أسلوبًا وعماًل  

(  بعىىد ا  يىىفاد اليىىيخ عبىىد اهلل ا ىى مر ا خ   ىىامة ًىى  عملىىه ممطلقىىا  مىىن مع ىى ر ) القاعىىد 
 يميى   ياما  م  قال  ، وبد   ا ً ار ال ديد   دخل على ال احة ، ًبدل  ن يؤثر الر ل ً 
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ويمكااأ أن نلمااه هاااء الراي اللدياادة التااي انت اار  فااي  ،اب مىىن حولىىه  ىىأثر هىىو بفىىع وبىىآرائفعاليىىب 

  خ بما يأتي القاعدة بعد است هاد ال ي عناصر

ًغىىىان ًىى  داخىىل  ًغام ىى ان ، و و ىىع  المع ىىى را  بىىد  عمىىل العىىرب م ىى قال  عىىن ا  أوالً    
 وال  معا  الم  قلة با ع العرب ،  ما بد  الميل وال حزب لحزب ضد  حزاب  خر  . 

 .  خالل ال و يفا  ال    ان الييخ يو ففا ل الميذه - ما ذ رما  ابقا   -وهذا 

وقل  – حرير  ًغام  ان  بعد -عمدما اح دع الخالل والق ال بين الفصائل الم اهد   ثانياً    
خىىىر، بح ىىىة مصىىىر  الحىىىق علىىىى ًىىى  صىىىل حىىىزب ضىىىد حىىىزب آ -الم حم ىىىين–هىىىؤا  اليىىىباب 

  الباطل !!

القاعىد  بقيىاد  ا خ   ىامة ب ر يىب عمليىا  ع ى رية خىارج  ًغام ى ان ًى   عماصىر" بىد  ثالثاً 
قبىىل  ن  ,ةممطلقىىين مىىن داخىىل ا راضىى  ا ًغاميىى ,عىىدد مىىن الىىبالد اإل ىىالمية وغيىىر اإل ىىالمية
 ووا يو  فع ويقيموا دول فع اإل المية . يلملع ا ًغان  راحا فع وير بوا  مورهع ويق  

ًىى   -الىىذ   ىىان يىىر   ن مثىىل هىىذه العمليىىا   وهىىذا  لىىه مخىىالل ل و يفىىا  اليىىيخ و و فا ىىه،
ر  مىىىن يىىىأمفا  ن  ؤلىىىب  هىىىل ا  -مثىىىل التىىىرول ال ىىى   ىىىان يعييىىىفا الم اهىىىدون ا ًغىىىان 

ميىا  الدولىة اإل ىالمية زالىوا ًى  طىور البمىا  و  ميىن القىو    ن ا ًغىان مىا عليفع، ً  حىين وا 
ل . ماهيك عن بع  المخالفىا  اليىرعية ال ى  قىد يقعىوا ًيفىا ، بامىدًات حما ى ,  ق ىالخالصة

ا  ىان غىدرا  ا   يىزه  دون إمىذار الم  أمن ً  البالد اإل المية الذ  ا ي وز ق لىه م ىبق، وا 
ن هذا ا  مب  لع يدخل بالد الم لمين إا وهو يعلع  مه دخل ً   مان ؛  ةاليريعة اإل المي

الم لمين ، و مه يتن  ن هذه بالد وح وما  م لمين ، هذا إذا  ان ا  مب  ممن يف د ًى  
ذا لع يف د ا ي وز ااع دا  عليه  صال .   بالد الم لمين ، وا 
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 ؛ ير  بلىد مىن بىالد ال فىار ثىع يىدمر  و يق ىل ًيفىا"  مه ا ي ىوز  ن يأخىذ الم ىلع  أيى ومنها أيضاً 
 ن ال أيىىىير  بمثابىىىة عقىىىد وطلىىىب  مىىىان ، ًي ىىىون قىىىد دخىىىل بالدهىىىع بأمىىىامفع ، وا ي ىىىوز يىىىرعا  

 الغدر بمن  خذ ممفع ا مان  م بقا  . 

ومن الماحية اليرعية إذا  خذ الم لع ا مان من ال فار ا ي وز الغدر بفىع ًى  ديىارهع إا إذا 
 . (1)  ً ر  ا مان ، وام فى العفد الذ  بيمه وبيمفعام ف

هىىذه بعىى  المخالفىىا  الف ريىىة ال ىى  ا  فىىد بفىىا الر ىىل وخىىالل بفىىا اليىىيخ عبىىد اهلل عىىزاع بعىىد 
 ا  يفاده.

 قضية مهمة ال بد من أن ننبه إليها   
ًى  فا ، وه   مه بعد  ن امفضى  ال ىاحة وطىورد العىرب يلإوهماك قضية مفمة ا بد  ن ممبه 

با   ان ، وام فى م  ب الخدما  الذ   ان يديره الييخ عبد اهلل ً  حيا ه ، دخل  ثيىر مىن 
العرب الذين  ربوا على يد الييخ عبد اهلل إلى  ًغام  ان ، و ام  حر ة طالبان   يطر علىى 
معتع  ًغام  ان ، ًايى رط ) المىال عمىر ( قائىد حر ىة طالبىان علىى    عربى  ًى   ًغام ى ان 

 إلى القاعد  على إثر هذا القرار.ل  ح  قياد  ا خ   امة,  ًامضع بع  اليباب  ن يدخ
 
 
 
 

                                                 
1
مفهوم الحاكمية في فكرر الشرهيد عرزام ( عزام,  وكتاب )( للشيخ عبد هللا دة في هذا الموضوع يمكن مراجعة )في ظالل سورة التوبةلالستزا( (

 ألبي عبادة األنصاري . 
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 ىع واًىق ا خ إلى ثالثة  ق ىاع، ق -بعد ا  يفاده  -وه ذا امق ع  الميذ الييخ عبد اهلل عزاع 
ا  عىن    غطىا  ، وق ع بق  م م  ا  ب عليما  الييخ عبد اهلل عىزاع، بعيىد  امة ً  ا  فادا ه

مطلىىق ممىىه محىىو ال حىىق بالحر ىىة اإل ىىالمية وهىىو الحضىىن الىىداًئ الىىذ  مىى  وق ىىع ثالىىث ا متي
 ال فاد.  

يىاهع إلىى طريىق  هذا ما ر ي  بيامه ً  هذه الم ألة, م أل اهلل  ن يغفر لما ولفع و ن يريىدما وا 
 الحق والصواب . 

للىذين آممىوا ربمىا إمىك  ربمىا اغفىر لمىا وإلخواممىا الىذين  ىبقوما باإليمىان وا   عىل ًى  قلوبمىا غىال  
    غفور رحيع .
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 .تجاه فلسطني حياة الشيخ: تاسعًا
  :الشيخ وفلسطني.أواًل 

  ثانيًا: استشعار الشيخ بالظلم وقراره باهلجرة من

 األرض اليت حرم فيها اجلهاد.

  ثالثًا: مصارحة اليهود وأذنابهم واألمريكان

 وأشياعهم.

  :ألبناء فلسطني.شعار الشيخ رابعًا 

  :يف حياة الشيخ. قضايا املسلمنيثقل خامسًا 

 ًا: إرهاصات جهاد االنتفاضة.ـسادس 

 ًا: حركة محاس برزت بشكل منظم.ــسابع 

 محاس يف نظر الشيخ.ًا: ــثامن 

 ًا: الشيخ يف نظر محاس )رسالة مـن محـاس   ـتاسع

 يوم استشهاده(.

 وصايا ونصائح ألبناء محاس.رًا: ـعاش 

  احلق التارخيي البشري للمسلمني يف عشر: أحد

 فلسطني.
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 :الشيخ وفلسطني 
ل ىطين عبار ىان م الزم ىان ليخصىية قويىة  , و عبىد اهلل عىزاع و ًغام ى ان ,عبد اهلل عىزاع ًو

بىىالفزائع  مىة ً ىر  طويلىىة ًى  تىل قىىرن  ىان مليئىا  طرحى  مف ىفا لقيىاد   و ىىه غىاب عىن هىىذه ا 
يقىىود هىىذا ال يىىل العائىىد إلىىى ربىىه علىىى  ميىىداميا   رباميىىا   ان المىىاس يم تىىرون قائىىدا  والم  ىىا ، و ىى

 ر  الميىىدان، ولىىيس إلىىى قائىىد قىىو ال ي حىىدث للمىىاس علىىى ممىىابر ا قىىوال، مىىا ا ىى دعى طىىرح 
 ئلة ً   ذهان العواع وغير العواع.   

ما ي بادر إلى ذهن اإلم ان الفل طيم  عمىدما يىذ ر  فىاد اليىيخ عبىد اهلل عىزاع   ول و ان
ابىن لماذا ذهب الييخ عبىد اهلل عىزاع  إلىى  ًغام ى ان وهىو  ,ر ذلك ال ؤال المثير لل دل ن يدثي

 .لماذا لع ي اهد ً  ًل طينن ًل طين البار و رك ًل طينن.

ل ىىائل الحىىق  ن ي  ىىا ل بمثىىل هىىذا ال ىىؤال، وهىىو لن " إصىىراحة ووضىىوحومحىىن مقىىول ب ىىل 
هىذا  عىنقيقة ا مر، ولإل ابة ي  ا ل به    يعرل ح   م لع ً  ا ر   ن طبيع   حق

ير ال ثير من الماس يق"اللغز الذ  ح   , مقول وباهلل ال ًو

ممىا  ىيبقى هىذا ال ىؤال يىدور ًى   لع ي ن هذا ال ؤال وليد ال اعة  و وليىد مرحلىة معيمىة، وا 
ذهن  ل ياب من  بما  الصحو  اإل المية    يعرل ال بب الرئي   لذهاب الييخ عبىد اهلل  

وقىد  مى   بطبالضى ، وقىد  عىر  اليىيخ لفىذا ال ىؤال(1)غام  ان بعيىدا  عىن ًل ىطينعزاع إلى  ً
 ال واب ال ال " به ي يب عم   معه

                                                 
وعندما أغلقت الحدود من قبل العرب تعذر للشيخ وأمثاله أن يؤدوا  1870-1861أيام القواعد في األغوار سنة  ( ال ننسى أن الشيخ جاهد على أرض فلسطين(1

الدور الريادي الجهادي على أرض فلسطين.
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محن مثلما  مثل قوع هددع م  دهع، و صبح معرضا  لألمطار والزوابىن وا عاصىير، وحىان 
و وقى  صىال  ال معىة، هىل ي ىوز لمىا  ن م ىرك صىال  ال معىة  حى  ذريعىة  ن م ى دما هىدع  

 عطل  ًيه الصال ن  ع  مما مذهب إلى م  د القريىة الم ىاور  لمىا ومىؤد  ًيىه هىذه الفريضىةنن 
لقد  اهدما ً  ًل ىطين  يىاع  امى  الحىدود الم ىاور  لفل ىطين مف وحىة، وبعىد :  ثع يضيل
اخ راقفىا.. عمىدها مترمىا مىن حولمىا محىو  يصعب على الطيرالحدود و صبح  مين  ن  غلق  

هل بإم امما  ن مؤد  هذه  العباد  على  ر  ًيفا ق ال واضح الراية مقابل  ,م العالع اإل ال
عبىاد  همىاك ح ىى ي ي ىر لمىا  فر واضح الراية، ًو دماه ً   ًغام  ان، ًقررما  ن مؤد  هىذه ال

 هذه العباد  على  ر  ًل طين. آخر مؤد  من خاللهطريق 

 لفىة، ً ىار  يقولىون لىه" لمىاذا ذهبى  وهذا ال ؤال المثير لل دل  ان يو ىه لليىيخ بصىيغ مخ
 إلى  ًغام  ان و ر   ًل طيننن 

م يما اهلل إن م ىيما :  يقولون" ه ذا م ي  ًل طين يا ييخنن ً ان ي يبفع خر  و ار  
  قصى...ًل طين، واهلل إن    ادما هما و رواحما  حوع ًوق الم  د ا

ع ، ًلىىىع يىىىذهب  صىىىال  إلىىىى إن الممطلىىىق الىىىذ  امطلىىىق ممىىىه اليىىىيخ إممىىىا هىىىو ممطلىىىق يىىىر 
حيىث  ىان يىر   ن  ر  اإل ىالع واحىد  ًى   , ًغام  ان إا بعد  ن  عذر  فىاده ًى  ًل ىطين

ن ًر   ر  اإل الع  مر ازع ً  عمق  ل الدًات عن ة العين ً  يضممتار اليرت الح يع، وا 
ً ىو  يىيخ فع العلمىا  وعلىى ر  ى ًو ىاو القرآميىة وا حاديىث المبويىة  اآليىا م ىلع امطالقىا  مىن 
 والعدو الصائل الذ  يف د الدين والدميا ليس  و ب حي  قال" "  اإل الع ابن  يمية
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و ىب عليىك  ن  ؤديفىا  ىوا   امى   ,بعد اإليمان من دًعه" ًأيمما ًرض  عليك هذه الفريضة
 .ً  غيرها من  ر  اإل الع  و ً  اليييان  و ً  ًل طين ً   ًغام  ان  و

ً   ًغام  ان ه  مفس الدما  ال      ب ً  ًل طين، ال    مزل دما  ال ن   ان يع برو 
إن الدماء التي تسيل فوق جبال الهندوكوش وكابـل هـي نفـس و ان يردد عبار ه الميفور " 

ل فـرق بـين هـذه الـدماء ... وغـزة ,الدماء التـي تسـيل فـوق جبـال نـابلس والقـدس والخليـل
 ن ي اهىد ًى  ًل ىطين  ن ى طات مىن الفل ىطيمييمىن ا: ... ول ىن  ىان يقىول وتلك الدماء

ي ى طين  ن ي اهىد   مىا داع ،هىا ن يىذهب إلىى غير  هًال ي وز لى ,ًعليه  ن ي اهد ً  ًل طين
قضىايا  ىللم لمين، ًفى   ولىا ولى  ان يع قد  ن ًل طين ه  القضية المر زية  ه ذا ,هماك

 . هللية ً    اب ال   ي ب ااه ماع بفا باع بارها آاإل الع ا

هىىو المففىىوع اليىىرع  الصىىحيح  ,ا قىىرب ًىىا قرب , ن ق ىىال العىىدو  ومىىن همىىا  ىىان يىىر  
ه ىىذا  ىىان يع قىىد  ا ىى مادا  لآليىىة ال ريمىىة "قىىا لوا الىىذين يلىىوم ع مىىن ال فىىار ولي ىىدوا ًىىي ع غلتىىة"

قبل  ن يذهب إلى  ًغام  ان ولوا إغالق الحدود وبما  ال ىدود  ااع قادوه ذا طبق هذا 
 .ي اهد ً  ًل طين   ًل طين لبق من الم اهدين من ال فاد ًقبل الدول العربية لم  من 

هع من  بما  ًل طين ممىن  بال ؤال الميفورالذين يوا فون الييخ  الماس   ثر ولفذا  ان
 .نإلى  ًغام  ان و ر   ًل طين  لماذا ذهب " اموا يعييون ً  الخليج ًيقولون

  ؤالفع. عنع وماقيفع... ًأ ابفع د ماترهع وحاورهلماذا ا   اهد ً  ًل طينن وق
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 .ً  ًل طين. ًل قا لوا  م عًمحن مقا ل ً   ًغام  ان و  ,لع م م ن من الذهاب إلى ًل طين

 ا م  طين الذهاب إلى ًل طين..!!قالوا" محن 

 ًغام  ان  و ادًعوا..قال لفع"  عالوا وقا لوا ً   

بىين العمالقىين رو ىيا  وه  حىرب ,ال وا ب والم وع حربقالوا" الحرب ً   ًغام  ان ه  
ن  ي يا.. ًىرد علىيفع" إن قىول ع ر ىعو مر  بالغيىب ًلىيس  مري ىا     ىلطة علىى الم اهىدين، وا 

الىىذين يقىىودون المعر ىىة هىىع قىىاد  مىىن  بمىىا  الحر ىىة اإل ىىالمية، و ييىىفع يىىعب ب املىىه.. ًفىىع 
  اعد فع ً  إقامة دولة اإل الع..بحا ة إلي ع لم

ى  يديفع.. ًىرد لوا" هؤا  ا ًغان من ال فلة الدهما  وا يم ن  ن  قوع دولة اإل الع علقا
 عىىالوا و عىىدوا لفل ىىطين.. ًمىىاذا  عىىدد ع لفل ىىطين و مىى ع قىىابعون ممىىذ عقىىود  علىىيفع اليىىيخ" إذن

  (1)على  ر  الخليج..نن

.. ول ىمفع ا هع.. وه ىذا  ىان يحىاور وه ىذا  ىان يمىاترهع..، ه ذا  ان يماقيفع اليىيخ 
يريدون ال فاد ا ً  ًل طين وا ً   ًغام  ان وا ً     م ان..!! وهل  قوع دولة اإل ىالع 

 من غير  فادنن 

ن ا ًعىال... يدالقد  ر فع الييخ ي حدثون علىى ممىابر ا قىوال وامطلىق ًى  م ىير ه إلىى ميى
 مفع ي  اوقون منو أ ,و ان همفع الوحيد وضن العص  ً  الدواليب إلعاقة م ير  الييخ
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ولفذا  ام  الحملة ال ى  يقودهىا ب بو ود الييخ ً   ر  ال فاد,  يا ة الدول ال   لع  رغ 
هؤا   ز ا  ا ي  ز  من الحملة ال    ام   قودها الدول ال    حارب ال فاد والم اهدين مىن 

  و ا يعلمون. يعلمونحيث 

 د:التي حرم فيها الجهااستشعار الشيخ بالظلم وقراره بالهجرة من األرض 
وهما   ضح رؤية الييخ و و فه محو ال فاد, والمف ية ال بير  ال    ام   ع مل بين  مبيه 

 .ا مة الم لومة لمصر  اإل الع والم لمين خاصة الم  ضعفين المتلومين من  بما  هذه
زالة التلع ا يم ن  ن ي ون إا بالمرو  و ان ير   قضايا ر عبر  ن  حطيع القيود وا 

 (1)  همفا ً  متر الييخ"

إن ًريضة ال فاد من  هع الفرائ  ال   اً رضفا اهلل عليمىا مىن ًىوق ال ىبن الطبىاق,  .6
 و و ب عليما  دا ها  الصال  والصياع والز ا   وا  ب وا .

إن مزاولة الفرائ  اإل المية و دا ها  مر إلف  وب  ليل ربام  ل ل إم ىان, إمىه حىق  .4
 حك  و مماحل. ي ادل ًيه إا مماو مر ممطق  اطبيع  

لقد تلممىا ًى   ثيىر مىن البلىدان اإل ىالمية وحرممىا مىن  دمىى الحقىوق ال ى    م ىن بفىا  .9
 ًالد ا ة إن اق رب  من  ًراخفا المايئة  ف ع عليك, وال لب يعضك ,الحيواما 
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قىىو  ًىى  ا ر   ن إن وطئىى  ذمبىىه  و اق ربىى  مىىن البيىى  الىىذ  يحر ىىه, وا   ىى طين 
  ن   حرك وه   لفت  مفا فا و  ود ببقية دمائفا. ن  طرال اليا  مم

ومحن حرمما  ن مم ك اليد ال    يفر عليما الحراب لذبحما, وممعما  ن مًرن  صوا ما 
ومحىىىن ملفىىىت  رواحمىىىا وقىىىد وصىىىل اللىىىص إلىىىى داخىىىل ح ىىىر  المىىىوع, ً ب مىىىا وحرممىىىا مىىىن 

 ما.إزعا ه وهو يم فك  عراضما وي لب  موالما وي فك دما 

وبعد  ن  لمما  وطامما  عدائما وحرموما  ن مداًن عىن مقد ىا ما و ن محمى   عراضىما  .9
عيىىىر  مىىىن  –ويىىىا للعىىىار واليىىىمار  –و ىىىقط الم ىىى د ا قصىىىى دون  ن ي ىىىقط حولىىىه 

 الم لمين دًاعا  عمه.

مىن يحمىل ًى  مف ىه بقيىة   ًى  قلىوبفع غيىر   و بعد هذا  لىه حاولمىا  ن م مىن مىن بقى
مة محىىىاول إزعىىىاج اليفىىىود الىىىذين دخلىىىوا الم ىىى د ا قصىىىى آممىىىين مىىىن ر ولىىىة  و يىىىفا

مطمئمين, ًأبوا عليما و  البوا بقوا فع يحولون بيمما وبين  عدائما بخيلفع ور لفع, وهذا 
 تلع ليس بعده تلع, و ع ل ليس دومه  ع ل, و  بر ا معلع دومه خ ل.

و صىبح ال ىالح ًى  العىالع , اإلعىدادوبعد  ن  بوا عليما ال فىاد, وحرمىوا عليمىا ًريضىة  .5
, ومن  لق  القب  عليه م لب ىا  ب ريمىة وا قداع  صالعرب   ريمة يؤخذ عليفا بالموا

حمىىىل ال ىىىالح يىىى ل  لىىىه المحىىىا ع الع ىىى رية وصىىىفد بىىىا غالل والقيىىىود ووضىىىن رهىىىن 
ال حقيق ً  غياهب الزمازين ا ير  يم ا  وا يراه المور وا يعلع عمه والد وا ولد وا 

.و ًو    صديق  ا خل صف  
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وعمدما  بيما  ن ممو  م  ضعفين ً  ا ر   ح   قداع الطغا , ومفضما الذل عن 
ن اليعار  مال العريضة ومحن ً  ذل العبيد, قررما  ن ا  البراقة واآلعوا قما وخ لما  ن مًر

 مف ر ا ر  ال   يحرع ًيفا ال فاد ويع بر  ريمة موبقة رعما , و ما قال  بو الطيب"
 
 نيان الحسام اليمايال تستعدــف               ة  ـــــإذا كنت ترضى أن تعيش بذل      

 تجيدن العتاق المذاكياــوال تس        ارة ـــــــيلن الرماح لغـستطــوال ت
 وال تـتقي حتى تكون ضواريا              فما ينفع األسد الحياء من الطوى      

ذا  ان رب العز   مى ال والم     أخير حرمة يفر إلى يفر م    زياد  ً  ال فر )وا 
خر( ًماذا م م  الذين ي مون ال فاد  ريمة قامومية ويعلن عن عقوبا  مر  بيفا ً    فز  آ

 اإلعالع دون خيية وا خ ل وا حيا  وا و لن!.

ن محاربة  وليا  اهلل ومطارد فع ً  بالده ع إن  حريع ال فاد  فر يخرج من الملة, وا 
حصا   مفا فع وعد مبضا فع و  ميع  ًواهفع عمل عتيع عمد اهلل يؤد  إلى خراب البالد  وا 

 وهالك العباد.

ما  –عمه ) خر وا مبيفع  إلى قول  ب  ب ر   لع  ر ليفل ن( وهذا  ,را عونإليه إما هلل وا 
 و بارز ىىه  بيىأن الىذين يخر ىون  وليىا  اهلل والىىدعا  ًى   ىبيله )ومىن عىاد  لىى  وليىا  ًقىد آذم ىه

 بالحرب( رواه البخار .
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 ,والربىا ًائىد  ,ًماذا  ح ع اليريعة اإل المية على الذين يحرمون ال فاد, وي مون الزما ًمىا  
ا  وامحراًا ن اللفع ثب , اللفع  عما على ذ ىرك ويى رك  واإل الع ر عية, وال م ك بدين اهلل  طًر

 وح ن عباد ك.

 ا وال صليناــتصدقن وال   هتدينا اللهم لوال أنت ما ا
 دام إن القيناـت األقــوثب             يناــكينة علـــزلن ســـفأن

 ناـــنة أبيـــإذا أرادوا فت                 ينا ـــوا علــإن األلى قد بغ
 

اللفع إمك  علع إن ا لى قد بغوا عليما, ومحن مأبى  ن معط  الديمة ً  ديممىا, ولىن مرضىى 
 (1)لذ  يحاولون ًرضه عليما.الف مة وال فر ا

ًى  عىالع عىز ًيىه مىن بىين العلمىا   داًن و أمه وحيد ًريىده ذا  ان الييخ ي اًح ويماًح وي
ًفىىو بحىىق  ىىان ر ىىل  ,مىىن يىىداًن عىىن  مىىة اإل ىىالع، وعىىن ديىىن اإل ىىالع وعىىن  ر  اإل ىىالع

خىىالص، يىىفد لىىه القاصىى  والىىدام  ح ىىى لقىى   ,المرحلىىة اهلل والىىذ  قادهىىا ب ىىل  مامىىة وصىىدق وا 
 و را   عمه إن يا  اهلل  عالى...وه

 ذ ر  مه ار اح ًى  حيا ىه  و مىاع مومىة هادئىة هميئىة م ى قر  إا ًى   لىك الليلىة  ومن هما لع
ى ًيفا   ده   الطاهر ً  مرقده ا خير.ال    د  
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 :وأذنابهم واألمريكان وأشياعهمالتحدي الكبري ومصارحة اليهود 
الحاد  للييخ   اه  عدا  هذا الدين وبيان ممف ه بوضوح ً  وهما  برز المواقل ال اد  و 

 ومن  برز هذه المواقل عمد قوله" ,مصارحة اليفود وا مري ان والمثبطين

 (1) :مصارح اليفود و ذمابفع وا مري ان و يياعفع على  مه واآلن

 وا  ن يممعما حقما ,ا ي  طين  حد ً   ا ر   ن يم زت حب ال فاد من  عماقما .6
ً   دا  هذه الفريضة, ولن ي  طين  حد  ن ي  ث حب اهلل ور وله وال فاد ً  

  بيل اهلل من حماياما.

 ,إن و ودما ً   ًغام  ان اآلن ا يعم   مما م يما ًل طين, ًفل طين قلبما الماب  .4
وه  مقدمة على  ًغام  ان ً   ذهامما وقلبما ًو  مياعرما وعقيد ما, ًف  ا ر  

 .وه  م ر  ر ول اهلل  ,ولى القبل ين وثالث الحرمين اليريفينو  ,المبار ة

   ً ًل طين ب بب القيود وحراس الحدودولئن حيل بيمما وبين ال فاد .. 
ا  ,  د ا قصى إلى مد  معدود مولئن ممعما من مزاولة عباد  الق ال ً   ر  ال

 عن ال ف ير ً  ًل طين. امصًر يعم   ن  ذهامما قد 
 ا بال, ولن يقر لما قرار ح ى معود لل فاد ً  ًل طين.لن يفد  لم 
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  ل ن  رواحما  حوع ًوق بي  المقدس.إن  يباحما ً   ًغام  ان, و 

ول ن  ًئد ما معلقة بالديار المبار ة ال   دم فا  حط خلق اهلل  ,و ن    ادما ً   ابل
 ً  دمياما.

 طريق الربام  الواصل بين  ابل لقد آليما على  مف ما  ا م را ن وا م زعزت عن هذا ال
 م د  الطريق.ن مفما بعد   اليقة وطال الزمن واوالقدس, وبإذن اهلل محن قادمو 

 و ن اليباب عزع  ,و ن ال فاد مم د ,محن مصارح اليفود و عوامفع,  ن الطريق واحد
 يلين وا يخضن بإذن رب العالمين. عزمه على  ا  

ع رضفا من  يواك, ومفما وا ففا ر, مفما االمؤممة صمم  على الم ي هذه الفئة .9
الطريق المفروش با يال , خ يار هذا قد عاهد  ربفا على ا, هذه الفئة من عقبا 
 ن يثب  قلوبفا و قدامفا و ن يمزل  (عز و ل)وه   ضرت إلى اهلل  ,بالدما  والمرو 

 ال  يمة عليفا.

  ال   ن الق ل برصاصة وه   علع يرعا  وعق ,هذه  الفئة وطم  مف فا على المو
ح مه  ح ع المو   ,غادر ًوق  ر  با   ان من يد مماًق  و من  مامل مياقق

وهو مفس الح ع   ,ر  الفمدو وشثعلى  ر   ابل وعلى   برصاصة من يد رو 
وا ًرق بين رصاصة ييوع  ً   ,لق ل برصاصة يفود  ً  ًل طينلاليرع  
 ان, ال ل ق ل ً   بيل اهلل, وال ل  مريورصاصة عميل لليفود  و ا  ًغام  ان

ن ي ,اسىيفاد  وال ل ًرعة وم د و ؤود ً  دميا الم  ا  اهلل ً  ىوا 
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 ,المأل ا على ما دام  المية خالصة والعزيمة ممعقد  على بقا  راية ال فاد مًروعة
)من الحديث الصحيح" ًو   ,وعلى مواصلة ال ير على هذا المفج الواضح ال اد

الر اب ًاصال , ًوقص ه داب ه ًما   و لدغ ه هامة ًما   و ما   ً  وضن ر له
 .بأ  ح ل ما  ًفو يفيد(

} َاله تهحْسَبَن  الَرِينَ قُتِهُواْ نِا سَبِِ ِِ الهّعِ أهمْوَاتاً بَ ِْ أهحَِْاء َِندَ "خ رما المو  طريقا  للحيا لقد ا

  (1).{ رَبْنَِّ ْ يُرْيهقُونَ

ود ولن  حرمما قو  من الذ , عراضما عنمن دًن الصائل لن ي  طين  حد  ن يممعما  .9
فوس وا عرا  حق ميروت دمائما, ًدًن الصائل الذ  ي  لط بالقو  على الم عن

الفقفا   واًقد   د ,العر  ًر  عين بإ مات الفقفا  عنودًن الصائل ل ل إم ان, 
وا ي وز  ,ح ى  مو  ن المر   ال    خال على عرضفا ي ب  ن  داًن عن مف فا 

المفس ًر  عين  عنوو وب دًن الصائل  ,لأل ر بحال من ا حوال اا   العلفا 
 عمد  مفور العلما .

واضحا   ماع الوضوح ً  بيان ًريضة ال حري  على   ان ممفج الييخ هما من 
ولذا يقول حول  ,الممفج الذ   ل ه الييخ ً  حيا ه حيث  ام  من  هع ما يم از به ,فادال 

 لموضوت"هذا ا
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  .مزاول حقما الطبيع , و مؤد  ًرضما الربام  مفما  ام  الترول إن يا  اهلل  

 فر وافر.والووكيف يحاز الحمد     سم وادعفكيف ينال المجد والج    

ولفذا ًإمما  خذما على  مف ما  ن مواصل  حريضما لليباب العرب  بالقدوع إلى  ر  
 ..مل ما يم ن ان مح مله من  عبا  ال فادال فاد و ا م وقل ً  م ير ما, مح

ب العالمين الذ  يقو  إا  أييد ر  لفا وليس ,إن الدور  بير والفمع قاصر  عن حمل ال بعا 
 .(1)د الفمعع وييئالعزا

 (عز و ل)ييعلفا حربا  على  عدا  اهلل  ن إن بق  على قيد الحيا   (رحمه اهلل) ان ي وعد 
 "د بي  اليعر القائلد ان ير و 

 ا  والمشرفي أباوالسهمري أخ  ت جعلت الحرب والدةلئن عمر
 

 :)ليس من متاع جديد يف عام جديد(شعار الشيخ ألبناء فلسطني 
وضىىىىن ًيفىىىىا  بمىىىىا  ًل ىىىىطين  مىىىىاع  ع6399عىىىىاع   لقاهىىىىا اليىىىىيخ عبىىىىد اهلل عىىىىزاع  لمىىىىة ًىىىى 
  اهلل رضىىى)لخدي ىىىة   وهىىىو قىىىول الر ىىىول ال اريخيىىىة, إذ لىىىع يعىىىد للمىىىوع م ىىىال ع فام ىىىؤولي
, هب ىىه لألمىىر  يأخىىذلليىىعب الفل ىىطيم   ن وقىىد آن " )لقىىد مضىىى عفىىد المىىوع يىىا خدي ىىة( (عمفىىا
  د ا قصى ىحرير الم بد  بما  ًل طين  ن ي علوا قضية   وا ,للمصير عد ه يعدو ن 

 
                                                 

 .117 – 113( مجلد في خضم المعركة ص (1
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 ,علىىىى ا ر الميىىىاعر إلىىىى  ىىىلوك و خىىىالق و حىىىداث و ن يحولىىىوا العواطىىىل و  ,مصىىب  عيىىىمفع
 يراها  ل ماتر.

و عداؤ ع يرقبىون  ,والزمن ليس ً  صالح ع ," "إن ا حداث   والى(1)قال الييخ ً   لم ه
 ."وير بون  وراقفع إلخماد  مفا  ع وهع يعدون خططفع ,ليعرقلوا ل ع  ل حر ة

 ."ً  عاع  ديد " ليس من م ات  ديديعار طرحه الييخ ً  هذا المؤ مر ان  ول و 

ل ان لفع الذ  يريدون, وهىو  ,, ول ماح يفوا فع ي بحونلو  اموا به يأخذونهذا اليعار, "
الحىق  ن اليىفوا  , و (لفل ىطين عليه )صىمدوق ال فىاد  ن يوضن صمدوق ً   ل بي  ي  ب

 قد  ذل  الرقاب وال ماليا   ً د  مف يا  العباد .

يأخىىذ  ,يق ىىع  ىىل مىىمفع يىىفره إلىىى  ربعىىة   ىىابين  نالمصىىيحة الثاميىىة " ًقىىد طلىىب مىىمفع  مىىا 
 ا  بوتليم من ً   .بيبيف رضفا حمية من الطو  ,ا طعمةه إلى متاع ال مدية ً  بع  مف 

ىى  ا  ىىبوت الثىىام  لىى  ن الحميىىة  ممفا لصىىمدوق ال فىىاد,ىا ول مىىن   ىىر ه عىىن المرطبىىا  وثىى ًو
ىى  ىى  الثالىىث ليممىىن مف ىىه عىىن اللحىىوع, ًو الرابىىن لفىىع  ن يعييىىوا  مىىا هىىع اآلن  عىىن الفوا ىىه, ًو

 يحيون.

يرا  ً  صمدوق ال فاد ً ي د مف ه  مىاع مىدخر طيىب يىدًن اهلل ى ث ًإذا دًن مان هذه ال ًو
ن اهلل به صاحبهبه  (2)}  َمَا أهنرهقْتُ  مْنن شَاْءم نهَُّوَ يُخْهِرُعُ  ََُوَ خَِْرُ الر ايِقِنيَ {:(1) ال فاد ويًر

 

                                                 
 ضمتها موسوعة الذخائر للشيخ. 1811هوما عام ( كلمة ألقاها الشيخ عبد هللا عزام في مؤتمر رابطة الشباب المسلم الحادي عشر المنعقد في أوكال(1

 تحت موضوع تخففوا يا أبناء فلسطين. 188وبإمكان القارئ الكريم الرجوع إلى ما كتبه الشيخ في موسوعة الذخائر ص 
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لم اهىد, القاعىد ا ً امى " ليحمىل نالفل ىطيميي ليىيخ مصىح بفىا ا ال  و ما المصيحة الثالثة 
 ى  دون  مف ى ع بعىد حىين مف ى ع ق ىمين لل  فيىز وال ىدبير, و ا  ق ىمو ولي فز ال ا ر الماًر, وا

(3)} َلهتهعْههمُن  نهبَأههُ بَعْدَ حِنيم { :طريق الحق  ال ين, ًو   م ع على  اد  العود   ائرين
. 

 :ثقل القضية يف حياة الشيخ 
ايا الم ىلمين ا  فىارق  حا ي ىه  و ميىاعره، ومىن يحمل همىا   بيىرا ، و امى  قضى   ان

ل ثىىر  مىا ر   مىن ميىىا ل ا ًغىان، ول ثىر  مىىا  ,بىبع  العبىارا  همىا  ىان يعبىىر عمىا ًى  مف ىىه
   ىىان يىىىردد مقول ىىه الميىىىفور  ، وغيرهىىىا مىىن قضىىىايا ا مىىة و ًغام ىى ان  ىىان يف ىىر ًىىى  ًل ىىطين

  ىان  عتىع مىا" و خوا فا ييب م  هود "  "ييب م   ًغام  ان و خوا فا" محا يا  قول الر ول
خو  ممن إلى  حد اإل ولفذا   ب  ,ائبة إلى حيا  الم لمينإعاد  الفريضة الغ ,إليهي طلن 

يحملىه عبىر ر ىالة  ىطرها لىه حيىث يار وه الم ير  ما يع ريىه مىن ثقىل الم ىؤولية والفىع الىذ  
 ل"قا

مرضىا ه إلعىاد   اب غا اهلل و من م اعب ً  ذا   اق  , وا يفمم  ما  ا يفمم  يخص)
ص الق ىىىال, وا  ىىىؤول إلىىىى دميىىىا الم ىىىلمين, و ا  م ىىىخ ال ىىىأويال  مصىىىو  إلىىىىالفريضىىىة الغائبىىىة 

ة ي  بفىىىا ًىىىارغ بىىىال وهىىىو ي لىىىس علىىىى  ري ىىىة  مىىىة و مىىىل مر بىىىة لمىىىا  مبف  حىىى   ثيىىىر مصىىىفًو
 ..الم يل

                                                                                                                                      
17ه ص1108جمادي الثاني  51( مجلة الجهاد عدد (1

. 
2
) )

38سبأ
. 

11أية  ص( (3
. 
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لقلوبما  ن ا  حصى  مريد ,مريد  ن م مفس  يل يئما ,مريد  ن يعود ال فاد لحيا  الم لمين
ا  ن معىىيش م ممىى  ا ًىىواه مقيىىد  , , و ًواهمىىا  ن  ىى  لع  يىىل يىىا   وم ىىى يىىا  مبضىىا فا

 .ا يد , موثق  ا ر ل

خلىىل م  ىىب  ا   و  لو ىى ا   ميقىى -ا  م لىىد – ا  لقىىد  ضىىحى العمىىل لإل ىىالع خطبىىة حىىار   و   ابىى
 ,الل بىىىرو فع العا يىىىىةًالمىىىاس يمتىىىىرون إلىىىى اإل ىىىالع مىىىىن خىىى ,لل ف يىىىر  يىىىل ي ىىىىون اإل ىىىالع

 ..الفراغ , وا يم  ون إا حر ون ً  ًراغ ويعملون ً  ًراغي

 ,بىىد مىىن م موعىىة مىىن الم ىىلمين   صىىدر عمليىىة مقىىل اإل ىىالع مىىن ا وراق إلىىى ا ر  ا
 اهلل  ن م ون ممفع . ر وًم

بد من طليعة  ضح  ب ل ما  م لك و عيش من   ل قضية الق ال )وليس ال فاد بالقلع  ا
 .و الل ان( 

, ح م ىىيا  مم ىىيا   صىب  نبىد مىىن مخبىة   حمىىل   ىىاليل إحيىا  ال فىىاد ًىى  واقىن المىىاس بعىىد  ا
الم ىلمين علىى هىذا المعمىى  , محىاول   ميىن ثىمن ًرصة مر  عليمىا ًى  حيا مىا ًوقفما هما ً 

تهرَى مِانَ الْمُاؤْمِنِنيَ   }ذِن  الهّعَ اشْ "بين رب العالمينمعقود بيمما و , وقفما محاول  ن مف  بالعقد الالعتيع

عِ حَقّااً نِاا التَاوْرَاةِ  َايِجنِِا ِِ  َالْقُارْآنِ      أهنرُسََُّ ْ  َأهمْوَالهَُّ  بِأهن  لهَُّ ُ اجلهن  ه يُقهاتِهُونَ نِا سَبِِ ِِ الهّعِ نهَِقْتُهُونَ  َيُقْتههُونَ  ََْاداً ََههِْا  

 .(1) اْ بِبَِْعِكُ ُ الَرِي بَايَعْتُ  بِعِ  َاهلِكَ َُوَ الْرهوْيُ الْعَظِِ ُ { َمَنْ أه ْنهى بِعََّْدِهِ مِنَ الهّعِ نهاسْتهبْشِرُ

                                                 
 .666ال وبة ور   ( (1
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هىذا الحمىل   إلى من يحمل معى  , و  لف   مااع بثقل  و را م  همومما, و  ,مياغلما اد ازد
  ربىة محىدود ,   ال ثيىرين مىن  خواممىا المخلصىين ذو  و يخفل عم   و يوا    راح  ًأ ىد 

ميىىا لفع ويؤلىىل بيىىمفع وح ا ىىية بالغىىة ا يم صىىفا إا و ىىود  بيىىر بيىىمفع يحىىل ومتىىر  قريبىىة 
 .بإذن اهلل ومييئ ه

وهىى  ًرصىة عزيىز   ضىىاعفا  ,ن الم ىال مف ىوح ل ىىل مىن  راد  ن ي حىرك ًىىوق هىذه ال ىاحةإ
ة مىىا مىىىر ًىىى   ىىىاريخ الم ىىىلمين وهىىى   يىىىاع ثىىىىميم ,الىىذين يحىىىاولون  ن يعيىىىدوا لفىىىذا الىىدين م ام ىىىه

 ...مثلفا

ىىل يعىىيش بيممىىا ولىىو لف ىىر  يىىفرين  و ر ما هموممىىا و يىىا  حضىىر معىىك  خامىىا ال بيىىر  حمىىد مًو
 ( 1).(ذخر ً  ال ما مور ً  ا ر  و اآلخر  و اهلل إمفا عز الدميا و ًو  الصيل  ثالثة ً 

يخاطب بفا من يطمن  ن ي وموا ب واره ل خفيل  ,ه ذا  ام  ا حا يس  ع مل بين  مبيه
 الحمل والثقل عن  اهله.

ن ذبىىىح  واد  إيقىىىول" واهلل  لفىىىذا  ىىىان   ىىىاه قضىىىايا الم ىىىلمين  حا ي ىىىهه ىىىذا  امىىى  
  ميعا  ً  ح ر   هون عل   من  ن يبقى قاد  الم اهدين مخ لفين.

مىن  وا ن ي ى فيدمىن  ىل الم ىلمين ول ثر  ما  ان هع الم ىلمين يع مىل بداخلىه  ىان ي ممىى 
 فاد  ًغام  ان ىه"" ل الماس ا  فادوا من  لذلك  ان يعبر عن هذا بقول،  فاد  ًغام  ان

                                                 
1
م إلى أحد األخوة في األردن ممن شاركونا المسيرة في بدايتها )أبو 1816من رسالة كان قد وجهها الشيخ عام ( هذه مقتطفات (

أكرم( ويطلب فيها أيضاً إقناع الدكتور أحمد نوفل المدرس في الجامعة األردنية  بالحضور إلى أرض الجهاد, وقد نشرت في 

 كتاب سعادة البشرية للشيخ.
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إا م لم  با   ان، وقد قالفا ذا  مر  من ًوق ممبر ال معة بمل  ًيىه" "مىا ر يى   او  رب ف
 لعدع ا  ثىمارهع ًرصة  ًغام  ان(. ما ا  خائبين   ثر من م لم  هذا البلد

حيىث الدعو ,  من  مورولعلما م د الفرق بيمه وبين من  ا   ر  ال فاد ليياوره ً   مر 
، وبعىد  ىاعة ومصىل مىن الحىديث،  مفىى الضىيل صدا مع  رزوايا من اخ لى به ً  زاوية 

م ىك بىىه  ث   ىى، مىا عمىده، وحصىل علىىى مب غىاه، وبيممىا  ىان يلملىىع  ذيالىه لالمطىالق مىن حيىى
ال ى   فىع وقضي فع وه  من  هع القضايا  ح ى محدثك عن الم اهدين  لساالييخ قائال  له" 

ا يو ىد عمىد  وقى   ىو   "قىائال   .. ًرد عليه الضيل الزائر ً  الوق  الحاضر لعالع بأ رها
  ذ ر  مه ًقد طاقي ه.ا خير  خمس دقائق، وقبل  ن يمف  الضيل عبار ه 

ثرهىا موضىوعا  ًى  م لىة . ً  ىب اليىيخ علىى إدقىائق. يبحىث عمفىا   ثىر مىن خمىس م ثً
ازحىىا  معىىه و ىىادا  ًىى  الوقىى  ..نن" م(1) ع للقضىىية ال فىىاد  حىى  عمىىوان" "خمىىس دقىىائق للطاقيىىة

 .!!مف ه

ر  ىىل وق ىىه وطاق ىىه لفمىىوع ا مىىة، ومىىن يح ىىب عملىىه ًىى  يىى ان ًيىى ان  مىىا بىىين مىىن يد ىىخ 
 الدعو  بال اعا  والدقائق..نن

ومن   ثر العبارا  ال   يعبر ًيفا عن الفع الذ  يع مل بين  مبيه   اه ا مة قوله" محن 
  عب ح ى ير اح الماس.مماس, و م فر ح ى يماع ال

 

                                                 
1
في مجلة الجهاد وقد جمعت هذه المواضيع جميعها في كتاب )من القلب إلى القلب( )حتى ال تضيع ( هذا الموضوع نشر (

 فلسطين إلى األبد( وهو كتاب بالحجم الصغير أضيف للموسوعة بالمجلد الثاني.
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 :إرهاصات جهاد االنتفاضة 

 : يقول 
ب  م   حس ممذ  موا   ن اليفود ي و  ون خيفة من هز  قادمة ب ب (1)

 الزلزال الذ  حدث ً   ًغام  ان.
مىىىن و مىىى   لمىىىح مىىىن ال يىىىديدا  ال ىىى    ريفىىىا   فىىىز  ا مىىىن  اإل ىىىرائيل  علىىىى  ىىىل قىىىادع 

 با   ان.
 ًغام ىى ان, وبىىد  اليىىفدا  ي  ىىاقطون,  عدوا  ًىىواج اليىىباب العربىى   قىىدا و ىىوزاد رعىىبفع عمىىدم

هلعا , وحر وا   فز  الح ع الغربية و مري ا ح ىى  يىدد علىى مىمح ال أيىير  (إ رائيل)ًام فض  
إلى با   ان, ثع ا وامر الصارمة ال    لقي  على يىر ا  الطيىران العالميىة  ن ا  قىل علىى 

 . ال أ د من ال أيير  تفرها را با  إا بعد

و  ىىىب يىىىخ رمان اليفىىىود  ا مري ىىى  عىىىن ال فىىىاد ا ًغىىىام " مىىىا الىىىذ  ًعلمىىىاهن لقىىىد  يقتمىىىا 
 العمالق.

و ي رط اليفود ً  معاهد   ميل إغالق المع  را  ا ًغامية ً  با   ان ح ى ا ي درب 
 ًيفا اليباب العرب .

 
 :حركة حماس برزت بشكل منظم

مىىا  ًل ىىطين قاطبىىة, وقىىاع اليىىيخ  حمىىد يا ىىين رمىىز صىىمود الحر ىىة  حىىرك الم ىىلمون و ب      
 اإل المية, وبد  اليارت الفل طيم  ير ن إلى اهلل على  صدا  مغع اهلل   بر, خيبر خيبر يا 

 

                                                 
1
 .152( موسوعة الذخائر المجلد األول ص (
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يفىىىود ديىىىن محمىىىد  ىىىول يعىىىود, وايىىى رك  ًىىى  هىىىذا ال فىىىاد  ميىىىن الطبقىىىا  والفئىىىا  مىىىن  بمىىىا  
حر ىىىة المقاومىىىة اإل ىىىالمية لىىىدعع اام فاضىىىة ول ىىىن ًل ىىىطين, وبىىىد   الممتمىىىة  ىىىدخل ا مىىىوال 

و خذ   يى د يومىا  بعىد يىوع ويصىلب عودهىا ويقىو   يارهىا,  ,حماس برز  بي ل ممتع واضح
ع ابفع ب بب ال زامفا ومتامفا وبد      حوذ على اه ماع ال ماهير  .وا 

بىىدل ي ًيىىه الح ىىر بأيىىد  حمىىاس إلىىى رصىىاص, و ومحىىن مرقىىب ذلىىك اليىىوع الىىذ  ي حىىول      
مر اهلل إذا و ىىد اليىباب الىىذين يم زعىون  ىىالحفع , وهىىذا  ىفل بىأالح ىر و حىل القمبلىىة والبمدقيىة

و زيغ  ,ا ر  ًيه  ح   قداع اليفود , ومرقب اليوع الذ   ف زومفع بهمن  يد   عدائفع ويقا ل
ريضىة  ًيه  بصارهع, ومب فل إلى اهلل  ن يف ح لما ثغر  إلى ًل طين مىزاول ًيفىا عبىاد  الق ىال ًو

)}  َيَقُولُونَ مَتهى َُوَ قُ ِْ ََسَى أهن يَكُونَ قهرِيباً {:( 1)وما ذلك على اهلل بعزيز ,ال فاد

2

). 

 

  :حماس يف نظر الشيخ عبد اهلل عزام

 عن حماس: يقول 
                                                 ومفحا  هب  ًأحي  قلوب الغاًلين ًفز  مضا ن المائمين  ,على قدر ما  ا  

                                                     ضا   لفا  ر ا  ًل طين , موار برق و  ًدو   صداؤها ً  ربوت العالمين , حداث دمدم و 
                                      وامبعث  بيمين مور الدين  ر ا   ً  يد عماد الدين  يفا   اه ز  "در  الفاروق

                                                 ومفل بيبرس وقطز من صفا  وردها ًتلل  صالح الدين ً  ًيئفا  ومض  بيارق مصرهاو 
رغل  و حمد يا يناق بس ال ومن مفس المي ا  ال ابقين إقداعالق اع معالع  و  بع  خطا                                      بما ًو

 
                                                 

1
در له أن يكون على قيد الحياة في أيامنا هذه ورأى ما حققه ..  ولو أن الشيخ ق153 – 152( موسوعة الذخائر المجلد األول ص(

 المجاهدون لدخل إلى غزة من فوق األجواء أو من تحت األرض ألن ما تحقق كان جزءاً مما كان يحلم به على أرض فلسطين.
 . 51 اإلسراء( (2
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.                                  (1) لوك ال اد  صممما و ق مما اليمينعلى مواصلة الم ير  و ومحن 

 يا قوع"ً
 .(2){ }اسْتهعِِنُوا بِالهّعِ  َاصْبِرُ اْ ذِن  األهرْضَ لِهّعِ يُورِكََُّا مَن يَشَاءُ مِنْ َِبَادِهِ  َالْعَاقِبَ ُ لِهْمُتَقِنيَ

 (3):مة اإلسالمية حماس يوم استشهادهالشيخ يف نظر حركة املقاو
بعىىىىد ا  يىىىىفاد اليىىىىيخ مبايىىىىر   صىىىىدر  حر ىىىىة المقاومىىىىة اإل ىىىىالمية حمىىىىاس بيامفىىىىا لفىىىىذه 

 وهذا هو مصه" ,حيث وضح  متر فا   اهه ,المما بة

ك اهلل , رحمىن راية ال فاد ح ى إحىد  الح ىميين.. لمًرععفدا  يا يفيد ًل طين و ًغام  ان
.. اليفاد  ال   طالما  يوق  لميلفا.. هميئا  لك ة و   مك ً يح  ما هيا  با محمد رحمة وا ع
ذا  مىىا قىىد حزمىىا علىىى  –خالًىىا  ل ثيىىر مىىن المىىاس–  وعملىى  طىىوال حيا ىىك   ىى   تفىىر بفىىا.. وا 

مى  الرب, إمىقول إا ما يرضن المصاب ًيك  لل, وا مًقدك ًأل  هىا إليىا هلل وا 

ذا  مىىىا قىىد معيمىىىا روحىىك الطىىىاهرا عىىون, و   ذ  ًىىى  معيمىىا ًيىىىك خيىىر مثىىىال يح ىىًىىىإن ر  الوثابىىة, ا 
 .ال فاد وال ضحية والفدا 

هىا ًى  هىذه المرحلىة ي  يىعر  ىل مىن يقرؤ .. وقن  لما ك ً  وصىي ك علىى مفو ىما ما  يد
قوه ولذلك يحلو لمىا  ن مرددهىا ل تىل مبرا ىا  يضى   ليىبابما درب ال فىاد الىذ  ي ى ,صدقك ًيفا

 .مموالماس عداو  للذين آضد  يد ا ً  ليل العرب البفيع

                                                 
1
 .118( موسوعة الذخائر المجلد الثاني ص (

 .649ا عرال(  (2

(
3

لمقاومة اإلسالمية حماس يوم استشهاد الشيخ عبد هللا عزام, نشر في "لهيب المعركة" الصادرة عن مكتب ( بيان من حركة ا

 .13ص  15/7/1110/ 80الخدمات العدد 
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ومف ىىىى  وميىىىىاعر  وقلبىىىى  لقىىىىد ملىىىىك حىىىىب ال فىىىىاد علىىىى   حيىىىىا   ) "  وصىىىىي كعمىىىىدما مقىىىىر 
, وعمىىدما ( وعمىىدما مقلىىب صىىفحة حيا ىىك م ىىدها صىىادقة لقولىىك  مىىا الف ىىر الصىىادقو حا ي ىى 

ش الد ا ىة مىن اهلل ما طق   ن  عيش ًى  قفصى  مع ىع  مىا  عىي)و  "مقر  ً  وصي ك  بمائك
 (.ار المحمة  حرق قلوب الم لمينن  حيا بارد المفس وملع    طن  ًراخفا, و 

رصىوا علىى المىو   وهىب ل ىىع " اح)يىا دعىا  اإل ىالع "دما  ىردد عبىار  ا ًىذاذ مىن قبلىكوعمى
مفا  حول  ًى  يىبابما (  دخل  لما ك الصادقة قلوبما ب ال ة وراحة, ح ى إذا  م م  مالحيا 

 حو الذ   رضاك.لغاصب, على المبلتاها  مود العدو ا إلى حمع  رم 

رب ا مثىىال ًىى  مضىى –بفضىىل اهلل  –( وعلىىى المحىىو الىىذ   صىىبح رحمىىك اهلل بقيىىاع )حمىىاس
 . مين  محا  العالع

اهلل عىىين الحىىق, وقىىالوا عمىىك يىىفيد  ًغام ىى ان وهىىذا  يضىىا  وهىىذا و  "يىىفيد اإل ىىالع"قىىالوا ًيىىك 
يىىر معىىين لىىه عالمىىا   مىى  خً ,حىىق, حيىىث  مضىىي  عيىىر  ىىموا   ىىدعو لل فىىاد ًىى   ًغام ىى ان

 .على الخير و امعا   وداعية ومصيرا  

 

ول ن  مك ما  مك يفيد ًل طين, ا  مك من  بما  اليعب الفل طيم ,ول مما مقول  يضا إ
 .ا عمدما  غلق  من دومفا ا بوابغادر  موقن ال فاد على  ر  ًل طين إ

يىىد الغىىدر اليفىىود  ربمىىا  امىى  إلىىى (  ن 56إممىىا  يفىىا الم ىىلمون إذ  علمىىا ًىى  بياممىىا رقىىع )
 .. ا ً  الوق  الحاضر  امب يد الغدر الييوع  اللئيع ً  اغ يال رمز ال فاد اإل الم 
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يع قىد  ن  –..  ما يعرل القريبون ممه  مقول ذلك مبالغة وا  زاًا  .. ًقد  ان الييخ 
 ,.. ولقىد صىدق ًى  ذلىكًى  ًل ىطينلل فىاد   احة ال فاد ً   ًغام  ان يمبغ   ن   ىون بابىا  

من ال فاد ا ًغىام ,  ً ثير من اليباب الفل طيم  الم اهد على ثر  ا قصى المبارك, قبسد 
ً  الم ير, وطاقة داًقة للموا فا   ا  بل من روح الييخ اليفيد الم اهد الوثابة الذ   ان زاد

 الدامية من  يش ااح الل.

داعيىة عبىد اهلل عىزاع, و ر م ىه لىب العىالع الإمما مع قد  ازمين  ن ر وخ ًر  ال فىاد ًى  ق
المعىراج,  ىان  ىببا  يه باب ال فاد على  ر  اإل را  و ً  وق  امف ح ً ,على  ر  الواقن له

 .ل     يد له يد ال فر والتلع والبطش والف اد   يدا  

ذا  ىىىان قىىىد  ق ىىىع قىىىاد  ال فىىىاد  ن ا يىىىذهب دع اليىىىفيد هىىى درا , ًإممىىىا )حمىىىاس( معاهىىىد اهلل وا 
ىا  بو   ن مواصىل حمىىل  , ًغام ى انالوا ىب, وبىىرا  بىروح يىفيد ًل ىطين و معاهىد يىعبما البطىل, ًو

إلىى  ن ملقىى ربمىا يىفدا   مىا مىن قىو  مفمىا  امى  العواصىل والعقبىا راية ال فاد, ب ل ما  و ي
ىىرل رايىىة ا إ , و يمصىىرما علىىى عىىدوما ليىىة خفاقىىة ًىى   ىىاحة لىىه إا اهلل محمىىد ر ىىول اهلل عاً ًر

 .ا قصى الم  د

ممىا ل  ن ل ع ً  حيا  ا ,ًيا  يفا الم لمون ً   ل م ان ليفيد عبد اهلل عىزاع قىدو  ح ىمة وا 
 .لمم ترون
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 (1) :وصايا و نصائح ألبناء حماس
 "قال فيها ,وجه الشهيد عبد اهلل عزام مجموعة من الوصايا والنصائح ألبناء حماس

  ياك والريا .عليك بإخالص المية وصدق الطوية و  ا 
  يوميا   القرآنعليك ب الو   ز  من. 
 يةيوميا  ولو آ القرآنحفت من ا. 
  الم ا عليك بأذ ار الصباح و. 
  للباس والخروج اذ ار اليوع والليلة )المأثورا (,  دعية الطعاع و    داوع على قرا

 .والم  د والمماع
 صر الطبر , و  اب ريا  اح فت ب ف ير صغير مثل ال اللين  و مخ 

 .الصالحين
  لممير الغضبان –  اب الممفج الحر   لل ير  المبوية  اقر. 
  ل امدهلو حيا  الصحابة لمحمد يو ل ا اقر. 
 اب ًقه ال مة لل يد ال ابق قر ا  . 
  مواقضه, للد  ور محمد معيع يا ين. ر امه و  –  اب اإليمان  اقر 
  اب ال اريخ اإل الم   حمد يا رعليك ب . 
 ئ كبك على خطيفت ل امك وا ح. 

 
 

                                                 
1
 .161( موسوعة الذخائر المجلد األول ص (
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  خاصة ر ائل البما وآل قطب  ,ميةاإل الا  ضين وق ك  د  وطالن ً  ال  ب

القرضاو  ًو ح  ي ن والمودود  ومحمد  بو  عيد حو  ومصطفى ميفور و و 
ل ًارس و   .ومحمد  حمد الرايد و ا ع مفلفل حمد مًو

  معاص  يحفتفا اهلل لك مييطة قويةك من الاحفت  عضا. 
  ق  ا يأ ل طعامك إاا  صاحب إا مؤمما و . 
  ضر   ً مة  ًما  ر   بعد)الم ا  بخاصة ًيما يخ ص  ,اب عد عن المحرما

 .(1)على الر ال من الم ا (
   مع بعد الف ر, وعليك بقياع الليلوا  وقع مب را   مع مب را . 
  ا  عد له وخذ له  هب هبي  المية على ال فاد و. 

 (2):كما خطه الشيخ بقلمه نيالحق التاريخي البشري للمسلمني يف فلسط
 آال عاع. 1لع يمقطن ً  ًل طين ممذ  ,إن و ود العرب البير  .1

 ,يرون  ن اليفود ً  ًل طين لي وا مىن بمى  إ ىرائيل , ثير من علما   اريخ اليعوب .2
 ممفع" ًردريك هير س, ريبل ,  و ين ب ار.

 " لو  م ع  واد إبراهيع لعمل ع  عمال إبراهيع. قال الم يح  .3

 ومزل ضيفا  على ال معاميين  ما  ا  ً   فر ال  وين.  ا  إبراهيع  .1

 

 

 

 

                                                 
1
 (جزء من حديث.(

2
 .673( موسوعة الذخائر المجلد الثاني ص (
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   ئلة" .5

 هل  ان بمو إ رائيل  ول من   ن ًل طينن - أ

 هل  ان لفع دولة  اد  ًل طين  ما يقولونن - ب
 هل  ان ً  ًل طين  غلبية بيرية من بم  إ رائيلن -  

ى بىالد اليىاع(  و  زيىر  و صلفع )مابين المفىرين إلى ن ول من   ن ًل طين" الفيميقيو  .1
 العرب بدليل  يابه قبورهع من قبور العرب ً  ال احل اليرق   البحرين(.

و ودهع ال اريخ  إلىى  امىب ال معىاميين ح ىى  ا  مر ""  ما  ا  ً  ال ورا نالفيميقيو  .9
 .ق.ع.6165 مة  مقدع داود 

 .PHILISTERS ا عًل طين" مي ق من  ا ع .9

 وا ع ع ًل طين ً  عفد الرومان ابل  , ما يدع  اليفودلع يمقطن ا ع ًل طين  بدا   .3
 ًل طين ممقوش على المقود المحا ية زمن عمر بن الخطاب.

ىى  ب .61  ىىع ) ر   معىىان( قبىىل مولىىد إ ىىرائيل مف ىىه االيفىىود ا يم ىىرون  ن ًل ىىطين عًر
( و ىىا  ًىى  ال ىىورا ,)"  ىى قبله ملىىك يبىىوس امىىزل  ر   معىىان ضىىيفا  ً إبىىراهيع)إن 

 رمه. معام  و  

 اليبو يون"  وائل القبائل ال معامية ال     م  ًل طين. .66

المؤابيىىىون والمىىىديميون والعموميىىىون وبمىىىو عمىىىاق وبمىىىو  ىىىالب قبائىىىل مىىىن  زيىىىر  العىىىرب  .64
 . صال    م  ًل طين قبل مولد إ رائيل 
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ميقيون وال معاميون  اموا م وا دين عمد الغزو  اليفودية ا ولى ًف  ال ىورا " يىارك يالف .69
  لفا  من ال معاميين(. 153 وبما  الفي ل )ثالثون  لفا  من اليفود ً  

يفىودا علىى طىردهع ً ى ن اليبو ىيون مىن  ا " )و مىا اليبو ىيون ًلىع يقىدر بىن قول ال ور 
ق.ع    قبل قيىاع دولىة داود و ىليمان 1111بم  يفوذا ً   وريليع و ان ذلك حوال  

 عليفما ال الع بأربعة قرون.

 ة  معامية ثع حل  ب امبفا لغة الحثيين.لغة ًل طين" لغ  .69

و ىدد العفىد عمىر  ,عمر بن الخطاب"   ب ً  عفده  هل القدس  ا ي  مفا اليفىود .65
 بن عبد العزيز.ا

 وريليع م بة إلى  الع يبو   الذ  و عفا وبمى الحصون ًيفا.ا ع القدس يبوس و   .61

ق.ع قبىل ه ىر  9495زوا  و ول الغى ,"  اموا ي مازعون ال ياد  من ال معاميينالفراعمة .69
 .ق.ع 6551بخم ة عير قرما , وممفا  ح مس ا ول  (ال الععليه )براهيع إ

 ,ق.ع علىىىى مىىىد  عيىىىرين عامىىىا   6446 -6499ثىىىع الحىىىرب مىىىن رعم ىىىيس الثىىىام " 
ىى  زمىىن رعم ىيس الثىىام  ولىىد  ,ق  ىىع الفريقىىان الىبالدبمعاهىىد  مىىن )الحثيىين( ا ام فى  ًو
 .مو ى 
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  ول غزو  يفودية  ريحا.ق.ع  ام  6693 مة 

 م فى  دولىة  ىليمان ق.ع ا391و ىمة , ق.ع قام  دولة  ىيدما داود 6165
    مد   ربعين عاما .

 ثع غزاهع ًرعون مصر و ذل اليفود.

ق.ع ال ىىب  الصىىغير ) ىىر ون الثىىام  ا يىىور ( و  ىىقط ح ومىىة ال ىىامريين 999 ىىمة 
 ً  مابلس و  الهع.

 ل لدام ( ً  القدس.ق.ع ال ب  ال بير)بخ مصر ا591

 ع غزو  يطس و دمير القدس.91
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 رحلة الشهادة.: عاشرًا                     
 .عشقه للشهادة 

 .من هم الشهداء يف نظر الشيخ 

 .ما قبل الشهادة بأسابيع.. حماولة فاشلة الغتياله 

  الشهادة بأيام.ما قبل 

 .حلظات الشهادة 

 .ما بعد الشهادة مباشرة 

 .موقف قادة اجلهاد 

 .الشيخ عبد اهلل عزام يف نظر الشيخ القرضاوي 

 رئيسة وزراء باكستان يف حينها برقية بنازير بوتو. 

 .رد فعل اإلعالم العربي الرمسي على استشهاد الشيخ 

 ملف اغتيال الشيخ. 

 لها.رؤى يف الشيخ بعد الشهادة وقب 

 .البحث عن البديل 
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 :عشقه للشهادة
إا  مفىع ا ي ىدومفا علىى  ر  الواقىن, وقىد   ىون  ,ربما   د بع  الماس ي ممون اليفاد 
ول مىى  ًىى  حقيقىىة ا مىىر لىىع   ىىد ممىىن  ىىان يعيىىق  ,هىىذه ا مميىىا  م فاو ىىة بىىين يىىخص وآخىىر

 مىا و ىد فا   - علىى ا قىل -اليفاد  ويبحث عمفا من م ان لم ان ممن عايي  ً  حيىا  
إذ  ؛بصىىدق ًىى  مف ىىية اليىىيخ، ويخصىىية اليىىيخ، وحيىىا  اليىىيخ، بىىل و د ىىه ًعىىال  مىىن عيىىاقفا

وا ًىى  صىىال  مفىىار وا ًىى    ىىان يرددهىىا با ىى مرار... ا يغفىىل عمفىىا  بىىدا  .. ا ًىى  دعىىا  ليىىل
و مىىىا  ح ىىىب  ن همىىىاك ال ثيىىىر مىىىن  وا علىىىى رثىىىا  يىىىفيد عمىىىد دًمىىىه... خا مىىىة خطبىىىة  معىىىة

ي ممىون اليىفاد   مىا  ىان ي مماهىا  بيى ل خىاصالحر ىة اإل ىالمية  ن بي ل عىاع ومىنالم لمي
   ن هذه ا مة  مة الخير والعطا . ؛ول ن بم بة و ما ب ,الييخ

 ىىان يرددهىىا  ىىادا  وصىىادقا .. يرددهىىا ًىى  عبىىار  مخ ىىار  إذ يقىىول" اللفىىع  حيمىىا  ىىعدا  و م مىىا 
 .. يفدا  واحيرما ً  زمر  المصطفى

ددهىا ًى  محاضىرا ه وخطبىه وهىو يخاطىب يىباب هىذه ا مىة ًى   ملىة مخ صىر  ا  ان ير 
)إمفىا مي ىة واحىد ، ًلى  ن ًى   ىبيل اهلل( .. وقلمىا  امى   "زال ال ثيرون يرددومفا على  ل م فع

دموعه  مح ر وهو يرث  اليفدا  بعد دًمفع..  ان يقل على قبر  ل يفيد ويلق  عليه  لمة 
 حا ىىيس والميىىاعر والىىودات ودموعىىه ا   ىىاد  فارقىىه.. مراهىىا عالمىىة مخ صىىر  مل فبىىة مليئىىة با

 ...المد  على ا غصانبارز     اقط على لحي ه  ما    اقط قطرا  

ممىا مىا  ىبقوما، وا   ما مر  لحي ه  ب ل بدموعه وهو يقول" واهلل لوا  ن هىؤا    ثىر صىدقا  
 ذ مم ع يفدا " .. بقوله  عالى" "وي خ قبلما، م  دا    اخ ارهع اهلل
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ًيمىى ف  بعىى  اإلخىىو  ,  ثمىىا  اح ىىداع المعر ىىةلقىىد  ىىان  حيامىىا  ي قىىدع ًىى  مقدمىىة الصىىفول 
ا  وهلعا  عليه وعلى حيا ه، ًيطالبومه بالر وت إلى ا ما ن الخلفيىة اآلممىة وهىع  ممن حوله خًو

...  مى  مل ىا  ا   قدع إلى ا ما ن الخطر ... ًأم  ل   مل ا  لمف ك ,يصرون عليه" يا ييخ
بقولىه" مىن قىال ل ىع  ً ىان يىرد علىيفع  ,للحر ة اإل المية ... بل لألمة اإل المية  معا 

و ن القائىد الفالمى   ن ًالما  مفمىا  للىدعو  نن.. و ن العىالع الفالمى  مفىع  ىدا  لفىذه الحر ىة نن.. 
 نن..عن العطا  مةو ن بمو ه   وقل الحر ة اإل المية  و حيا  ا مفع  دا  لفذه ا مة نن.. 

إن ا  يفاد قائد من قاد  الحر ة اإل المية  و عالما  من علمائفا ً  ميدان المعر ة، إمما 
الدعو  اإل ىالمية، وقفىز   م ير دما   ديد   دضخ ً  عروق هذه ا مة، ودًعة قوية  دًن  وه

ن  م  ً  يك مما  قول  خ  موعية  قفزها الحر ة اإل المية إلى ا ماع..  مترًىاالحبيىب  وا 
لقىىىد ضىىىخ  , ىىىيد قطىىىب  ا  يىىىفادإلىىىى الخيىىىر العمىىىيع الىىىذ  لحىىىق بالحر ىىىة اإل ىىىالمية بعىىىد 

 يد  ً  عروق الحر ة اإل المية.  د ا  يفاد  يد قطب دما   

: وهـو يقـول حـدى خطـب الشـيخق كنـت أجلـس ذات مـرة وأنـا أسـتمع إومن هذا المنطلـ
لشهداء, وما أجمل أن نخط تاريخ األمة بمـداد حياة األمة إنما ترتبط بمداد العلماء ودماء ا

ملونـة بخطـين, أحـدهما أسـود وهـو مـا خطـه  ح خارطة التاريخ اإسالميبالعالم ودمه فتص
وأجمـل مـن هـذا أن  ,والثاني أحمـر وهـو مـا خطـه الشـهيد بنجعيـه ودمـه ,العالم بمداد قلمه
اليـد لمـداد وتحـرك القلـم هـي والريشة واحـدة فتكـون يـد العـالم التـي تبـذل ا اً يكون الدم واحد

بقـدر مـا تنقـذ  , وبقـدر مـا يـزداد عـدد العلمـاء الشـهداءالتي تنزف الدم وتحرك األمم نفسها
 تاريخ ل يكتب ـمن ضياعها وتستفيق من سباتها, فال وتنقذ األجيال من رقادها,



                                                                                      

202  

  

 ـتـــالـــذي عــــرف يـخـــشـــيـ
 

 

أن تقـوم إل والعـزة والرفعـة ل يمكـن  المجد ل يبنى صرحه إل بالجمـاجم,سطوره إل بالدم, و 
والممالـك واألمجـاد والـدول والمجتمعـات ل يمكـن أن تقـام  ,واألجسـاد األشالءمن على تالل 

  إل بالنماذج.

ممىا  ,بىمفس المعمىىلع ي ن الييخ مق معا  ً  يوع من ا ياع بأن  فاد القلع و فاد ال يل  وا 
يثمىا  طلقى   لمىة وح:  ، ومىن همىا  ىان يقىوليىدي ان يفرق بيمفما من حيىث اإلطىالق وال ق

ال فىىاد ًىى   ىىبيل اهلل ًإمفىىا  عمىى  ق ىىال ال فىىار بال ىىيل ح ىىى ي ىىلموا  و يعطىىوا ال زيىىة عىىن يىىد 
ًإمفىا ا  مصىرل وا  عمى   -وهع صاغرون .. ً ل لفت ً   بيل اهلل ورد ً  ال  ىاب وال ىمة

ليون  و العىىىىون ًيىىىىه ... وهىىىىذا مىىىىا قىىىىال بىىىىه ا صىىىىو بال ىىىىالح إا الق ىىىىل والق ىىىىال ًىىىى   ىىىىبيل اهلل 
 والمف رون والمحدثون والفقفا  وغيرهع ...

عىىن  ر   ومىىن همىىا  ىىان يىىًر   ميىىن العىىرو  ال ىى   امىى   عىىر  عليىىه للعمىىل بعيىىدا   
قد ر يما هىذا واضىحا  عمىدما قيىل لىه" اذهىب إلىى  امعىة المي ىر وا ى لمفا باع بىار  ن , و ال فاد

فىىاد, ًيىى ان مىىا بىىين  فىىاد هىىذا  فىىاد وذاك  فىىاد، ً ىىان رده" إن هىىذا ال فىىاد لىىيس  ىىذاك ال 
ال رامىىة والحريىىة الىىذ  يىىورث العىىز  و ق ىىال ودمىىا  و يىىال  و رامىل و ي ىىاع, ال ىيل الىىذ  ًيىىه ق ىىل و 

ىراش  ,و  ىوا  هادئىة ,الذ  غالبا  ما ي ىون عبىر  ري ىة مريحىة, وما بين  فاد القلع مع اقااو  ًو
ير  وتالل الم يفا  ...  ,ًو
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يبحىث عمفىا  يممىا تمفىا مو ىود   ىان بىل  ,اليىفاد ي ممىى   ه ذا  ىان يىيخما الحبيىب 
بعمىىىان  , ر ىىل مم ىىكلفىىع مىىن خيىىىر معىىاش المىىاس":  م مىىثال  بحىىديث ر ىىول اهلل ,بصىىدق
المىو  الق ل و يب غ   ليفاإ لما  من هيعة  و ًزعة طار  ,يطير على م مهً   بيل اهلل ًر ه 
 .متامة"

م مىثال  بمىا عمىاه ر ىول  , ىبيل اهللما داع ً  الذ   يلقاه ا يفمه طريقة المو     ان
 و لدغ ىىه هامىىة  و مىىا  بىىأ   ه ًىى  الر ىىاب ًاصىىال ، ًوقصىى ه دابىىة"مىىن وضىىن ر لىى"  اهلل

  ... ح ل ما  ًفو يفيد"  و  ما قال

الحال يم تر اليفاد  ويفيئ  هله ومن حوله بأن موعد اليىفاد  قىادع  هبق  الييخ على هذ
ًى   الطىرق    ي  يىفد عليفىا مع بىرا   ىلث للطريقىة ال ىبعىد حىين دون  ن ي  ىر ا محالة ولىو 

 :  بيل اهلل ... م مثال  ببي  اليعر القائل

 

 على أي جنب  كان في هللا مصرعي ولست أبالي حين أقتل مسلما  

 

 (1) :؟ هم الشهداء يف نظر الشيخمن 
 - ن اليفدا " "ومن  روت ما   ب الييخ عن اليفدا  ً  هذا المقطن ال ميل

 الدع .و  مع ا يخط إا بالعرق  ن  اريخ ا  ؛لذين يخطون  اريخ ا معهع ا 

                                                 
1
ي مجلة الجهاد وبإمكان القارئ الكريم أن يرجع إليها في مجلد خضم المعركة تحت عنوان ( جزء من افتتاحية كتبها الشيخ ف(

 .72بوابة المجد ص 



                                                                                      

201  

  

 ـتـــالـــذي عــــرف يـخـــشـــيـ
 

 

 د ا  بمى إا بال ما ع وا يال  ن صروح الم  ؛هع الذين يبمون صرح الم د. 

  ن ي ر  هذا الدين ا  ؛هع الذين يحفتون ي ر  هذا الدين من  ن  ضمحل  و  ذو 
  رو  إا بالدما  .

 ذا رؤوا ذ ىر اهلل ال ما ؛  ر  و هع الخالدون بذ رهع ً  ا  ن بذ رهع  حيىا القلىوب وا 
. 

 مفىىىىع يمل ىىىىون ميىىىىاط القلىىىىوب ويأ ىىىىرون ا ًئىىىىد  بحىىىىبفع, وقىىىىاد  الىىىىدميا هىىىىع  هىىىىع القىىىىاد ؛ 
المؤلفىىة    مىىن  اآلالع هىىارون الريىىيد عمىىدما ر     مفىىع  مىىا قالىى   ؛المىىذمبون حقىىا  

هىؤا  هىع  "ك عىالع خرا ىان, ًقالى هذا عبىد اهلل بىن المبىار  "من هذان قالوا "ر لحول 
 الملوك وليس  مثال هارون الذ  ا ي  قبل الماس إا ب مود ويرط .

  ًقيىل لىه" مىن  ," هىع الزهىادالمبارك عمدما  ئل عن الملىوك بناهع الملوك ..  ما قال
 " الذين يصلحون دميا غيرهع بإً اد ديمفع .ن قالفلةال 

  ىوا طىىريقفع ؛هىؤا  ا ذ يىىا ن  ىىا ,إلىىى اهلل  مفىىع عًر ي ىىخر , و هع يرثىىى لحىىالفعن غيىر وا 
 من  ف يرهع.

  ن  ىىان  هىىل الىىدميا المحرومىىون مىىن لىىذ  العىىيش الحىىق يىىردون هىىؤا  عىىن هىىع ال ىىاد , وا 
  بوابفع ويدًعومفع عن م ال فع .

   يحيون هع  مف فع ., و  ممفعيق لون ل حيا .. هؤا 
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   عياق المو  ل وهب لفع الحيا  ... هؤا 

   ًى  صىحيح م ىلع " " مىن خيىر معىاش     يبحثون عن المو , و ما قال ..هؤا
 و  م مه  لما  من هيعىةالماس لفع ر ل مم ك بعمان ًر ه ً   بيل اهلل يطير على 

 . (المو  متامةو يب غ  الق ل  ًزعة طار إليفا

   اد, بالمد ليسبالدع و  و وا با فع  رهع لغوا  م فع وم  معفع و ب  يفداؤما الذين .. هؤا
لىىىى مىىىن ا   ىىىاد, و ن القىىىيع  عتىىىع مىىىن غ, و ن العقائىىىد  ن المبىىىادئ  ثىىىىمن مىىىن الحيىىىا  

 . ا رواح

 :ما قبل الشهادة بأسابيع: محاولة فاشلة الغتياله
أ ىىىىابين  مىىىى  ًىىىى   ل ىىىىة عائليىىىىة صىىىىباح يىىىىوع  معىىىىة علىىىىى مائىىىىد  بقبىىىىل ا  يىىىىفاد اليىىىىيخ 

ه و بمىىاؤه، و ىىل واحىىد مىىمفع اإلًطىىار... ولىىك  ن   صىىور  يىىل   ىىون صىىور   ب  حيطىىه زو  ىى
ر حىىىول رؤيىىىا عىىىابر  ا زلىىى   ذ ىىىر بعىىى  الحىىىديث الىىىذ   ىىىان يىىىدو مىىىيحىىىدث بمىىىا يحلىىىو لىىىه... و 

 ىا د،  مفا ر    حد الماس يضن م د ا  ً  زاوية من زوايا م  د من الم لزو    خالص فا
 ثع امقطع  معفا الرؤيا...

.. ثىىع ق بىأمور الم اهىىدين   علىى بىىل يىارد ومميىىغل بىأمور  ثيىىر  , مى    ىىمن والىذهن  ىىارح
 اب عم   ل ما قيل على المائد ...ام فى الميفد وام فى الفطور وغ

 



                                                                                      

206  

  

 ـتـــالـــذي عــــرف يـخـــشـــيـ
 

 

ذا بالم ىى د الىىذ  مصىىل  ًيىىه صىىال   امطلقىى  بعىىدها لصىىال  ال معىىة باصىىطحاب  بمىىائ ، وا 
إلىىى ا مىىر  قىىل مىىا يقىىال ًيىىه ا ييىىير و  ,ًىى  حالىىة إربىىاك - (1)  ىى د  ىىبن الليىىلم -ال معىىة 

خاصىىة و مىى    ىىمن المىىاس ي حىىدثون عىىن لغىىع ً ىىك قبىىل لحتىىا  مىىن   ىىفل  ,الوضىىن الطبيعىى 
وبعىىىد  ن ام لىىىى ا مىىىر الممبىىىر الىىىذ  يخطىىىب عليىىىه اليىىىيخ عبىىىد اهلل عىىىزاع خطبىىىة ال معىىىة ... 

 ىىر   بىىين  ن لغمىىا  يىىزن مىىا يقىىارب العيىىرين  غىىع و ىىد  حىى  ممبىىر خيىىب  مثب ىىا    ضىىح مىىاوا
ال متيىل المع ىاد  ًى  صىباح  ىل  معىة،  ، ا  يفه حارس الم  د  ثما  حملىةببع  البراغ 

عىىه بخفىىة، إا  مىى ,حيىىث  ثىىار ام بىىاه الحىىارس ثقىىل الممبىىر هىىذه المىىر  اخ لىىل  هالىىذ   عىىود  ن يًر
مما  هما دًعه إلى قلب الممبر، وذا بي   غريب مثب    فل ,من حيث الثقل عن بقية المرا 

و ىىىان هىىىذا قبىىىل ا  يىىىفاد اليىىىيخ دعىىىاه إلىىىى ا ىىى دعا  اليىىىرطة البا  ىىى امية، ًقىىىاموا ب ف ي ىىىه... 
  .ولع ي يل عن الفاعلين ,بثالثة   ابين  قريبا  

 

 :بأيام ما قبل الشهادة
اليىيخ ل وحيىد موقىل الم اهىدين  لو عدما قليال  بيىريط الىذ ريا  للىدور الىذ   ىان يقىوع بىه

.. اميىىغل وال ىى  ًيىىل  ب ىىبب اغ يىىال قىىاد  م ىىعود علىىى يىىد قائىىد مىىن قىىاد  الحىىزب اإل ىىالم  
ن إحىىىداهما قضىىىائية والثاميىىىة إصىىىالحية مىىىن لوضىىىن ويدىىى ل  ل م ىىىابلملمىىىة هىىىذا ا   ليىىىيخا

إا  مىىىىه اع ىىىىذر عىىىىن الميىىىىار ة ًىىىى  الل مىىىىة  ,العلمىىىىا ... واع بىىىىر اليىىىىيخ عضىىىىوا  ًىىىى  الل م ىىىىين
 وبال ىال  يىؤثر علىىى دوره ,القضىائية   ىباب مقمعىة ح ىىى ا يح ىب علىى طىرل مىىن ا طىرل

 اإلصالح ..

                                                 
 (

1
 ( مسجد بمدينة بيشاور الباكستانية . 
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يقيىة بىين ا طىرال، حيىث وقىن عليفىا  وقد بد   الل ان عملفا ح ى  وصلوا إلى صىيغة  ًو
وامطلىق  ,ال معة ال ى  واًقى  ليلىة اليىفاد قائد الحزب اإل الم  ليلة  ,الطرل ا ول ح م يار

، وقىىىد  صىىىر برهىىىان الىىىدين ربىىىام  اليىىىيخ ليوقعفىىىا مىىىن الطىىىرل الثىىىام  قائىىىد ال معيىىىة اإل ىىىالمية
ذه الوثيقىة ًى  مفىس الليلىة رغىع  ن ال ىاعة  امى   يىرل علىى  ن  وقىن هىعبد اهلل عىزاع الييخ 

وقىىىد حىىىاول الىىىبع  مىىىن إخواممىىىا إقماعىىىه ب أ يىىىل الموضىىىوت إلىىىى  ,الثاميىىىة مىىىن مم صىىىل الليىىىل
قعفا هىذه الليلىة إن الصباح إا  ن إصراره  ان ملف ا  حيث قال" خير البر عا له، ا بد  ن مو 

   يا  اهلل...

عىىال   و ىىه محىىو بيىى  قائىىد ال ربىىام  وطلىىب مىىن حرا ىىه  ن  معيىىة اإل ىىالمية برهىىان الىىدين ًو
ليىيخ عبىد اهلل عىزاع ًى  " مىا الىذ   ىا  بامىن مومىه مىذعورا  ول ىان حالىه يقىول. ًقاع يوقتوه..

إا  ن م ىى    ,مىىن الموعيىىة ال ىى   ع ىىذر    قىىادع ًىى  مثىىل هىىذا الوقىى  وربىىام  هىىذا الوقىى ن
يحمىىل ًىى  طيا ىىه  يىىيا  بىىل  ,  غايىىة ا هميىةي ىىون ًىىقىىد اليىيخ عبىىد اهلل عىىزاع ًىى  هىىذا الوقى  

لى ضو   ىيار ه؛  مفىع ًى  ... وعمدما خرج ربام  طلب ممه الييخ  ن يوقن الوثيقة ع ييا و 
 ىل  هر يحضى ىيعقد ًى  العاصىمة البا  ى امية إ ىالع  بىاد   بيىر يمطلقون إلىى مىؤ مر الصباح 

 .وذلك إلعالن الصلح بين القاد  .. ,من له عالقة بأًغام  ان

 :القادة نحو العاصمة الباكستانية
إلىىىى العاصىىىمة البا  ىىى امية ع 66/6393/ 49 حىىىرك القىىىاد  والعلمىىىا  ًىىى  صىىىباح ال معىىىة 

 ىبن الليىل اليىفيد وا  أذمفع الييخ ليلحق بفع بعد إلقا  خطبة ال معة ً  م ى د  ,إ الع  باد
 .بمديمة بيياور..
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البيىى  بعىىىد صىىال  الف ىىىر ولىىىو   ن ي لىىس ًىىى  الملفىىى   ن اليىىيخ لىىىيس مىىن عاد ىىىه   واليىى
حيىىث يبىىىد  يومىىه بعىىد صىىال  الف ىىىر  , ن برمام ىىه معىىرول لل ميىىىن طيلىىة ا  ىىبوت ؛للحتىىا 

إلىىىى البيىىى  إا ًىىى  ال ىىىاعة  بيممىىىا ا يعىىىود ,يىىؤد  وا بىىىه اليىىىرع  والريىىىاد    ىىىاه هىىىذه ا مىىىةً
 ...  ل ليلة مم صل  بعدالثامية 

لقىدره ه ا  بىر محمىد وزو  ىه مىن ا ردن ابمى ن يحضر  (عز و ل)و ان من  قديرا  اهلل 
وهىىو قىول العلمىىا  )ومىا  ىىان لىمفس  ن  مىىو  إا بىإذن اهلل ..(  "وهىىو قىول اهلل  عىىالى ,المح ىوع
  ن يمفذ قدره  لب من ذو  العقول عقولفع ح ى يمفذ قدره. (عز و ل)" إذا  راد اهلل  يضا  

فاده، وقر  المأثورا ، ثع  لس صلى الييخ بأهله و واده صال  ً ر ال معة من يوع ا  ي
بعدها يحدثفع وي من ممفع و أمه ر ل مودت، يمازحفع ويداعبفع و أمه اح فال مصغر بمقدع 

 ن يوصىىىىله إلىىىىى  (1)ًطلىىىىب مىىىىن ابمىىىىه حذيفىىىىة ,إلىىىىى  ن اق ربىىىى  صىىىىال  ال معىىىىة ,ابىىىىمفع ا  بىىىىر
ال ىىىى   المالبىىىىسالم ىىى د... و ثمىىىىا  خىىىىروج اليىىىيخ مىىىىن بىىىىاب البيىىى  بعىىىىد  ن لىىىىبس ال ديىىىد مىىىىن 

قالىى  زو ىىة محمىىد لليىىيخ" لب ىى   ديىىدا  وعيىى   ىىعيدا  ومىى  يىىفيدا ..  , حضىىرها محمىىد  بيىىه
 لقى الييخ هذه ال لما  باب  ىامة هادئىة ثىع قىال لفىا" إن يىا  اهلل، ولىع ي ىن يفصىل بىين هىذه 

  ال لما  واليفاد  إا خمس دقائق ...

 

 

 

                                                 
1
 في الذكور من أوالده. 2( رقم (
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 :لحظات الشهادة
ذا ب.ير بفا ً  حيا ىه.  ول مر ر ب الييخ ً   يار  قديمة و  بمىه حذيفىة يقىول بعىد  ن ا. وا 

يىىغل ال ىىىيار , حبىىىذا يىىىا والىىىد  لىىو  ىىىا   خىىى  محمىىىد يوصىىىلك إلىىى الم ىىى د،  ممىىى  لىىىع ا ىىى حع 
لصال  ال معة، ًمزل حذيفة ور ب محمد ليمطلق بالييخ يراًقفع إبراهيع وهو الرقع الثالث مىن 

 بين  بمائه..

بمىىه محمىىد ا    ول مىىر  ير بفىىا ًىى  حيا ىىه، و ىىار قىىول" امطلىىق اليىىيخ مىىن بي ىىه ًىى   ىىيار 
وعمىىىد  -يىىىارت ال امعىىىة وهىىىو   بىىىر يىىىوارت بييىىىاور-باا  ىىىاه المعىىىا س علىىىى اليىىىارت الرئي ىىى 
 , غىع41زم ىه  ليفيد  بن الليل، امف ر بفع لغع  رض دخوله اليارت الفرع  المؤد  لم  د ا
بىراهيع,  فربىا ، ال  علىى   ىالك ال بىل و علقى  بعى  هىذه ا يىحيث  طاير   يىال  محمىد وا 

م ىىاور  ... وبعىىد البحىىث وال ىىدقيق عىىن مىىن اق ىىابفع ودمىىائفع علىىى ال ىىدران ال بيممىىا امىىدلق  ىىز 
يمىين موقىن اامف ىار،  مىنم ىر  611على بعىد العلوية  ثة محمد  و د  ز  منبقية ال ثث، 

 ما  ثىة اليىيخ  ي ار موقن اامف ار، منم را   91على بعد العلوية وو د  بقية  ثة إبراهيع 
دون  ن ي رح  رحا  واحدا   و يب ر ب را  واحىدا   على هيئة ال  ود ً  موقن اامف ار مزل ًقد 

ال ىىى   ىىىلم  مىىىن   و ح ىىىى مالب ىىىه مىىىن    عضىىىو مىىىن  عضىىىائه، بىىىل وا  مملىىىة مىىىن  ماملىىىه
مزل  بع  قطرا  الدع اللفع  من قطرا  دمه مزل  من   ده، إا ، ولع مر    قطر ال مزيق

  ببه يد  اامف ار.. ان ن  مفه ب بب المزيل الداخل  الذ  م

وقد ذ ر   ثر مىن واحىد  مىه يىع رائحىة الم ىك مىن   ىده، وهى  بطبيعىة الحىال  رامىة مىن 
 .من بعده ا حيا ل ثبي  ال   غالبا  ما   ون اما ، ال ر 
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 :ما بعد الشهادة مباشرة

ا  در  مىا الىذ  ي ىر ، ً ر لى   ,نلقد ذهل  و ما قادع إلى موقن الحىدث والمىاس ي  معىو 
ذا عىىىدها  مىىىه مقىىىل إلىىىى م  يىىىفى ًعلممىىىا بفىىىع يقولىىىون"امف ر   ىىىيار  اليىىىيخ.. ب مىىىن  ىىىيار   وا 

 ماك ح ى قالوا" ا  يفد الييخ...وما  ن وصلما ه "ال اون    " ً  ممطقة (1)ال امعة

قبىر  اليىفدا    ًى  مإلى بي ه، ومن ثع إلى قرية الييخ  يال، ليوار  الثر   مقل الييخ
مىىىىن عليىىىىه اليىىىىيخ  ىىىىيال، وخلفىىىىه اآلال   ىىىى    ثمامىىىىه الطىىىىاهر وصىىىىلىوقىىىىد ، قريىىىىة بىىىىاب ب

. وذلىىىك بعىىىد صىىىال  العيىىىا  مىىىن يىىىوع ..الم اهىىىدين ثىىىع دًىىىن ًىىى  مقبىىىر  اليىىىفدا  ب ىىىوار والد ىىىه
وبفىىذا مىىاع اليىىيخ ليلىىة هادئىىة و ول مىىر  ممىىذ  ن عىىرل طريىىق هىىذه  ,ع49/66/6393ال معىىة 

حىىق ييىى و و صىىبح ًىى  دار ال ,. بعىىد عمىىا  طويىىل وصىىرات مريىىر مىىن الباطىىلفىىر ..الىىدعو  المت
 .إلى اهلل تلع التالمين..

ن ما  ىر  إممىا هىو مىؤامر  يفاد الييخ وقال بالحرل الواحد" إوهما علق البع  على ا  
 ,ر  ىىفا ا مري ىىان والصىىفايمةعلىىى و ًيفىىا دول عربيىىة ودول  ع ميىىة و  مبيىىة   ايىى ر عالميىىة 

يىة ًىيفع آ يخ و ن يريمىاالزعمىا  الىذين ايى ر وا ًى  ق ىل اليى على هىؤا  و اهلل ومحن إذ مدع
 إن آ ال   ع عا ال .

بىد اهلل مصير هؤا  الزعما  الذين عاصروا ا  يفاد الييخ  عحيل القرا  ل  بن ولذا ًإمما م
 فوا إليفا.عزاع والحالة ال   ام 

                                                 
1
 ( مستشفى الجامعة في مدينة بيشاور الباكستانية.(
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عمىدما  ا هىا الم ىا  ل قىديع وا ىب العىزا    ن  ذ  ر بموقل زو ة الييخإا هما وا يفو م  
  لل فمئىىة ًىىأهال  و ىىفال .. لقىىد قالىى  لفىىن" مىىن  راد  ن يىىأ   للعىىزا  ًىىال يىىأ  ، ومىىن  راد  ن يىىأ 

للحىىىىور العىىىىين ومر ىىىىو اهلل  ن ي قىىىىبلفع و ن يعيممىىىىا علىىىىى مواصىىىىلة  عر ىىىىان ةاليىىىىوع ثالثىىىىفىىىى  ًز 
 الطريق...

 :موقف قادة الجهاد
امطلقىىىوا صىىىباح ال معىىىة ًىىى  ذلىىىك اليىىىوع إلىىىى إ ىىىالع  بىىىاد مىىىن   ىىىل  مىىىا قىىىاد  ال فىىىاد الىىىذين 

ال ى   بعىد , المؤ مر الذ   يرما إليه.. ًقد علمىوا بىالخبر بعىد  ن  ىاموا علىى  بىواب إ ىالع  بىاد
خبىىروهع با  يىىفاد حيىىث ا صىىل  ىىل حىىزب بقائىىده و  ىىع عىىن مديمىىة بييىىاور البا  ىى امية.. 411

 ... مر   خر  إلى مديمة بيياور ًعفع للعود ا د, مالييخ عبد اهلل عزاع

صدع القاد  لفذا الحدث ال لل... وصدع ا ًغان ح ىى قىال بعضىفع... م ممىى  ن م  يىفد 
 ًوق  احا   ا قصى ومدًن ً  قرية الييخ عبد اهلل عزاع  ما دًن هو ً  قري ما..

 " لقىىدمىىن قىىاد فع آخىىرون... وقىىال لقىىد  صىىبح ًىى  بيىى   ىىل  ًغىىام  مىىأ عوقىىال بعضىىفع... 
وقىال قائىل  حدث ا  يفاد الييخ عبىد اهلل عىزاع مأ مىا  علىى م ى و  العىالع اإل ىالم   لىه ... 

  ىىىىمن  مىىىىين الب ىىىىا  عبىىىىر   ىىىىالك الفىىىىا ل ال ىىىى  امفالىىىى  علىىىى   " لقىىىىد  مىىىى   - ىىىىيال –مىىىىمفع 
  ...بل العالع  له ..ع من  مين  محا  العالع اإل الم ا صاا ف
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 الشهيد يف نظر الدكتور القرضاوي:
 ل الييخ القرضاو  عن الييخ عبد اهلل عزاع يوع ا  يفاده"يقو 

 .. ًقد  ا مة اإل المية ر ال  من ر اا فا والر ال قليل ..
 .. ًقد  عالما  من  عز علمائفا وداعية من   رع دعا فا ..

ون ل مىىىن المىىىاس الىىىذين يعلمىىىاإلخىىىالص .. وقليىىىو .. ًقىىىد  ر ىىىال   مىىىن إلىىىى العلىىىع العمىىىل 
 ن ًيخلصون .., ويعملو ًيعملون
  ان رب ال يل والقلع .. د  ر ال   من العلع وال فاد معا .... ًق

مذالىىة .. دبىىر  اغ يالىىه بخ ىىة و  ,مىىة غىىادر  ث ريع علىىى  يىىد  .. ًقىىد  ا مىىة هىىذا اليىىفيد ال ىى
.. ذل ىىع العىىالع العامىىل الم اهىىد بمىىان مىىن  بمائىىه ًىى  وقىى  واحىىدً ىىان  ن لقىى  مصىىرعه هىىو وا

 خ الحبيب الييخ الد  ور عبد اهلل عزاع ..ا  ,الداعية إلى اهلل
و  مد  .. الر ل الذ  مذر مف ه ممذ ً ر يبابه يدعو إلى اإل الع ولي ون صو  ال فاد ال

 ً   ل م ان.

رضىىىوان اهلل )..  ىىىان عبىىىد اهلل عىىىزاع  حىىىد  ولئىىىك العلمىىىا  الىىىذين ذ رومىىىا بال ىىىلل الصىىىالح 
  فه .... ما ر ي ه إا ودع اليفاد  ي رقرق ً  و  (عليفع

 ر مف ه هلل وعاش لفذا الدين خالصا  مخلصا  ..لما   د من مذ ل مذر مف ه هلل, وق.. ر 
 ول ن  ين من  ثر  الم  لمين الذين يعملونن.. ,.. إمك   د ال ثيرين ي  لمون

 ول ن  ين ممفع الذين يخلصون .. ,.. وقد   د الذين يعملون
 اهدون ن..ل ن  ين الذين ي  ,.. قد   د الذين ي حدثون 
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 بىى  ,بل من بقايا ال لل الصالح ًى  هىذا العصىر  ان هذا ر ال  من ر اا  اإل الع,.. 
ا  ن ييىارك الم اهىدين و ن ي ىون مىددا  لفىع ًى   ىل ماحيىة  إا  ن يعيش بأر   ًغام  ان وا 
من المواح , ي  ب عن اليفدا ,  لما ا  يىفد يىفيد مىن  بمىا  العىرب,   ىب عمىه حىديث مىن 

 را  و ان هذا ما  مماه ..يخ, وقد يا  اهلل  ن يلقى اليفاد   لمن عرلر   و 

ًىإن  ل ىمة الخلىق  قىالع  ..إن يىا  اهلل ,.. لقد لق  عبد اهلل عزاع ربىه يىفيدا  راضىيا  مرضىيا  
) مى ع يىفدا  اهلل ًى  ا ر ( ومحىن ميىفد لىه  ممىا  "قىال (صلى اهلل عليه و ىلع)الحق, والمب  

ا القىىو  ًىى  ديىىن اهلل مىىا علممىىا عليىىه إا خ عىىز )يىىرا , مىىا علممىىا عمىىه إا الصىىدق واإلخىىالص, وا 
 ..(و ل

 ن مىىدعع ال فىىاد ومؤيىىده و ير ًىى  الخىىط الىىذ   ىىان يىىدعو إليىىه ًعليمىىا  ن م ىى ا  لقىى  ربىىه يىىفيد
 ح ى   ون  لمة اهلل ه  العليا و  ون  لمة الذين  فروا ه  ال فلى.

(1) 

 برقية بنازير بوتو: 

ن ح مفا، والذ  عبد اهلل عزاع برقية  عزية من رئي ة وزرا  با   ان إبا  لق  عائلة الييخ
لىذا, يىر   ,ح ىبما قيىل   يىفاده ان لفا دور بطريقة  و بأخر  ًى  ا  ال و اغ يل ً  عفدها، 

 ثير من المىراقبين  يضىا   ن ق ىل ضىيا  الحىق رئىيس با  ى ان  ىان ورا ه ا مري ىان بم ىاعد  
 با   ان.بمازير بو و و عوامفا ً  

                                                 
1
هـ التي ألقاها في مسجد عمر بن 3/5/1110عة التي تلت استشهاد الشيخ عزام في ( مقاطع من خطبة الشيخ القرضاوي في الجم(

 قطر. –الخطاب في الدوحة 
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 :الحلقتان األقوى

 ن ق ىىىل  ؛ ىىىان ي وقىىن ال ثيىىىرون مىىن المخلصىىىين ممىىن  ىىىان يعىىيش حىىىول اليىىيخ مىىن همىىاو  
ضىىيا  الحىىق إممىىا  ىىان  مفيىىدا  اغ يىىال اليىىيخ باع بارهمىىا الحلق ىىان ا قىىو  ًىى  حمايىىة ال فىىاد 

ذ إلىىىى ال فىىىاد والىىدًات عمىىىه داخليىىىا  وخار يىىا ، بىىىل  امىىىا  ىىىدا  مميعىىا   مىىىاع    مف ىىىد يريىىد  ن يمفىىى
ا مري ىىان... ً ىىان  مىىرا  طبيعيىىا   ن  ل اإلقليميىىة والخار يىىة وعلىىى ر  ىىفاوالم اهىىدين مىىن الىىدو 

 يى غل هىذه الىدول علىى   صىىفية هىذين الىر لين، باع بىار  ن الىىرئيس ضىيا  الحىق  ىان يىىداًن 
 اًل الدولية ويقل  ماع مؤامرا فع .عن ال فاد ً  المح

 ,ًد ال فاد والم اهدين بالمىال والر ىال والىدًات عمىه إعالميىا  و ما الييخ، ً ان من  هع روا
 بىىل , ومىىه   ىىرا  بىىين العىىرب وا ًغىىانًضىىال  عىىن  ,و يىىل المىىؤامرا  ال ىى   امىى   حىىاك ضىىده

عبىر طىرق اإلصىالح  الداخليىة ًى  مفىدها  ان له دور  بير ً  القضا  على  ثيىر مىن الفى ن
 إزاحىىىة هىىىىذين الرمىىىىزين  مىىىىرا  ضىىىىروريا    ً امىىىى... بىىىين القىىىىاد  الم اهىىىىدين ايقىىىىوع بفىىىى  ىىىىان ال ىىى 

وذلىىىك لل فىىىرغ والعمىىىل علىىىى  ر يىىىب  وضىىىات  ,باع بارهمىىىا عقبىىىة  ىىىأدا   مىىىاع المىىىؤامرا  العالميىىىة
 , للمرحلة المقبلة.بما ي ما ب من مصالح ا عدا    ان ًغام

ا   مىىاع ح ىىاع با  ىى انضىىيا  الحىىق  وا   مىىرا  طبيعيىىا    صىىفية   امىى  مىىا  عىىل اليىىيخ م يىىًو
ال دد والم آمرين معفع، وير  المراقبون  ن من قىاع بق ىل ضىيا  الحىق هىو الطىرل ذا ىه الىذ  

 .اغ يال الييخ عبد اهلل عزاعخطط وبرمج 
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و ىىىان  صىىىفية اليىىىيخ  مىىىرا  ضىىىروريا  ًىىى   لىىىك المرحلىىىة وذلىىىك للعمىىىل علىىىى  ر يىىىب  وضىىىات 
ل طين معا  خاصة و ن العالع  له  ان ميغوا  ب ر   يىب  وراق القضىية الفل ىطيمية  ًغام  ان ًو

  مفيدا  لمؤ مر مدريد.

 :رد فعل اإلعالم العربي الرسمي على استشهاد الشيخ
بىىى  واإل ىىىالم  م امىىىا  ًىىى  صىىىحففع  و لىىىع ي ىىىد ا  يىىىفاد اليىىىيخ ًىىى  اإلعىىىالع الر ىىىم  العر 

 ن امف ىارا  حصىل ًى  بييىاور ًى خبرا  م ردا  وبي ل مق ضب يقول" إ و إذاعا فع إا   لفز فع
 ً  بع  اإلذاعا  العربية .بمف   الخبر  ه ذا  مع  ثالثة  ًراد... ق ل على  ثره ,ر  يا

ه ذا  ان خبر ا  يفاد الييخ ً  إذاعا ما العربية واإل المية ا  زيد  لما  الخبىر الىذ  
 صىىىابن اليىىىد الواحىىىد .. ويبىىىدو  ن بعىىى  الصىىىحل العربيىىىة واإل ىىىالمية ا  يىىىفاده,  ذ ىىىر عىىىن

ممىا حىداها إلىى  ن اليىيخ لىيس ر ىال  عاديىا   باع بىارا ل ثر  الضغوط عليفا خ ل  على مف ف
 إً اح الم ال للبع   ن ي  ب عن حيا  الييخ ول ن دون  دمى الم  ويا ...

 :ف اغتيال الشيخمل
ىىىة مالب ىىىا    ىىان مىىىن الطبيعىىى   ن  قىىىوع الح ومىىىة البا  ىى امية ب يىىى يل ل مىىىة  حقيىىىق لمعًر

الم ىمى ا ى مدر... لىع ي ىن  ه الل مة حيمفىا قائىد يىرطة بييىاورذو ان ير س ه ,اغ يال الييخ
 ي وقن ا  مدر  و بع  الم ئولين البا   اميين م امة الييخ  و  همي ه على م  و  العالع

 



                                                                                      

216  

  

 ـتـــالـــذي عــــرف يـخـــشـــيـ
 

 

عىىن ا قليىا  اإل ىىالمية ًىى  العىالع، إا بعىىد  ن امفالى  الر ىىائل  والبرقيىىا   اإل الم ،ًضىال   
ر ال مفىىور  ًىى  إ ىىالع  بىىاد ممىىذ اليىىوع ا ول ا  يىىفاده, مىىن  ميىىن  محىىا  العىىالع علىىى القصىى

يطىىالبون ًيفىىا الح ومىىة البا  ىى امية بال يىىل عىىن ق لىىة عبىىد اهلل عىىزاع، و امىى  معتىىع ا  ىىئلة 
ال    ام   و ه إلى الح ومة البا   امية" من ق ل الييخ عبد اهلل عزاع...نن وهذا الذ   عل 

إا  ًىىى  العىىىىالع اإل ىىىىالم   درك وزن هىىىذا الر ىىىىل" لىىىىع لمىىىا م ىىىئول اليىىىىرطة ا ىىى مدر  ن يقىىىىول
لقىد حاولى   ,اآلن... واهلل لو  م   علع ممزلة هذا الييخ لد  العالع اإل الم  لحر  ه بمف  

إا  ن الل مىة  علمى   ,حول من  ان خلل مق ىل اليىيخ ,ل مة ال حقيق  ن  صل إلى ي   ما
 ,ين البا  ىىى اميين بفىىىذا ا مىىىرإغىىىالق الملىىىل بعىىىد  ن اصىىىطدم  بمىىىن لىىىه عالقىىىة مىىىن الم ىىىئول

 وام فى ا مر إلى هذا الحد.

 :وقبلها الشهادةرؤى يف الشيخ بعد 
بعد عود  الييخ من آخر زيار  له لل وي ،  م  قد ا  قبل ه ً  المطار، و ثما   ىيرما ًى  
الطريق،  بادر لذهم   ىؤال عىابر، قلى  لىه يىا يىيخ" هىل بيمىك وبىين ًىالن يى  ن ًمتىر إلى   

  غراب قائال ""ماذا  قصدنن" قل " لقد ر   زو    ً  ممامفا  ذا و ىذا و ىذا!! ً ى   متر  ا
قليال  ثع قال" زو  ك يا  با عادل ولية مىن  وليىا  اهلل.. واهلل ا  حىد يعىرل ًى  هىذا الموضىوت 
 ىواما.. وام فىىى ا مىىر علىىى هىذا الحىىال، إا  ن اليىىيخ  صىىبح  لمىىا ال قىى معىى  قىىال لىى " مىىاذا 

ادل هىذه الليلىةن وبقى  هىذا ال ىؤال ي  ىرر بىين الفيمىة وا خىر  ح ىى لقى  اهلل  عىىالى، ر    ع عى
 وحقيقة  لع ي ن بين هذه الرؤيا وا  يفاده  و  عد    ابين  قريبا .

 



                                                                                      

217  

  

 ـتـــالـــذي عــــرف يـخـــشـــيـ
 

 

 ىع مىىن مديمىىة 95وبعىد  ن دًىىن اليىيخ ًىى  مقبىر  اليىىفدا  ًى  قريىىة بىاب  الواقعىىة علىى بعىىد 
ن  حىد  قربائىه ممىن دًىن ًى  المقبىر  ال ى  دًىن ًيفىا إ حىد الم اهىدين ا ًغىانقال لى    بيياور
وقال له" لقد  ما معذب ً  هذه القبور ح ى دًن اليىيخ عبىد اهلل عىزاع   ا ه ً  المماع ,الييخ

 ً  هذه المقبر ..

و م  قد ر ي  اليىيخ ًى  الممىاع، و ىان علىى  ح ىن صىور ، وبىمفس اللبىاس الىذ  ا  يىفد 
ح  يرزق على هيئ ه، ًقل  له" مىن ق لىك يىا يىيخن قىال" قبيلىة ًيه ودًن ًيه.... ر ي ه و أمه 

 ن يحىىدث اإلم ىىان   حيامىىا   آيىىل..!! ثىىع امقطعىى  الرؤيىىا با ىى يقات  مىىن المىىوع.. ومىىن الطبيعىى 
 هله بما ر   ً  ممامه، ًحدث  بفا زو   ، والي   الملف  ً  هذه الرؤيا،  ن زو  ى  ر   

و  ى  إا و ن  و فى  لليىيخ بال ىؤال ال ىال " لقىد قلى  الييخ ً  الليلة الثامية، ًما  ان من ز 
هذه القبيلةن ًرد عليفا" لقد ق ل م  قبيلة مايىل...  ا ه   ب  عادل  ن قبيلة آيل ق ل ك، ًمن 

  عًرون قبيلة مايل العربيةنن.. ثع امقطع  الرؤيا!! 

ىى  الحقيقىىة لىىع معلىىع قبيلىىة بفىىذا اا ىىع  بىىدا  ح ىىب معًر مىىا، والىىرؤ  عىىاد    أمس بفىىا وا ي ىى  ًو
 يؤخذ ممفا  ح اع..

ًو  رؤيا  خر  ر ي ه يلبس الحطة البيضا  والعقال والديداية البيضا ... ر ي ىه ي ى قبلم  
علىىى بوابىىة  بيىىر  مىىن البوابىىا  القديمىىة ذا  القىىوس... ا ىى قبلم  علىىى البىىاب بحىىرار  و دخلمىى  

 ، وقىد  مى  م ىمد وو ىاد معه، و  ل م  ب واره على ًىراش  رضى ، و ىان يفصىل بيمى  وبيمىه
، ب  متر إليه وهو مميغل  قل  له" ال  ابة.. ًقاطع ه.. ًمتر إل  
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هىا  مىا  راك حيىىا   ىرزق يىىا يىيخ، ًلمىىاذا ا مميىر عمىىك ًى  الم لىىة  مىك حىى   ىرزقنن ًمتىىر 
 إل   متر  غضب، ًيعر   ن ا مر قد ضايقه ما دعام  لل  و .... 

ذا محىن ب ىاحة  بيىر  مح فىىا ة  ىدران عاليىة  ىدا  قىد يصىل ار فاعاطىة بأربعىمتىر  حىول  وا 
إلى  ربعة  م ار، ور ي   ىلما  علىى ال فىة القبليىة، ًصىعد  علىى ال ىلع ح ىى وصىل   عىاله، 

ذا به يوصلم ذا بالييخ يالقيم  من طريق    إلى م  و  ا ر ، ًر ي  طريقا  وا  ً ر  بفا، وا 
يىىىه وهىىىو مق ىىىه والىىىدموت  مفىىىال مىىىن عيمآخىىىر قادمىىىا  مىىىن البوابىىىة ال ىىى  دخلىىى  ممفىىىا, ًعىىىامقم  وعا

و مىى   طمئمىىه عمفىىا  ,ال ى  رب ىىه ًىى  صىغره وهىى  بالمما ىىبة  خ ىىهي ىألم  عىىن والىىد   ب مي فىا, 
حىيط بىه  ىاحة  بيىر  مليئىة بالمقاعىد، ييما قليال  ح ى وصلما إلى مطعع  وعن  حوالفا... ثع م

يىة با  ىى امية، ًىىأرد   ن  دًعفىىا ًىدخلما إلىىى المطعىىع وايى ريما يىىيئا  بىىاردا  و ىان بيىىد  مائىىة روب
 خر ما إلى  لك ال احة و ماولما  طرال الحديث، ثع امقطع  الرؤيا... ثع ًممعم  من ذلك... 

, حيث  م   راًقه ً   يار  له عبىر مف ه ر م  هذه الرؤيا بواقعة حقيقية من الييخوقد ذ   
وقىد  وقىىل ب ىىيار ه  ,ع6393عىىاع  ا غىوار رحلىة  امعيىىة مىن طىىالب ال امعىة ا ردميىىة با  ىىاه

الفا فىىىة... عمىىىدها مىىىن  صىىىمال ، وايىىى ريما بعىىى  ًىىى  ا غىىىوار ا ردميىىىة عمىىىد إحىىىد  البقىىىاا 
حاولىىى   ن  دًىىىن قيمىىىة مىىىىا ايىىى ريماه ًم ىىىك بيىىىىد  راًضىىىا  ذلىىىك، ًقلىىىى  لىىىه" علىىى   الضىىىىمان.. 

عال   صر على دًن القيمة.."  أدًن... ًرد عل     ا ضمان لمن حلل، ًو

 ي ه ًيما ير  المائع وهو يعطيمى  حقيب ىين دبلوما ىي ين وييىدد على   بىأن ًو  رؤيا  خر  ر 
 . , و ان هذا بعد ا  يفاده مباير ا  ًل فما من يد
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مؤ  ىىىا  م  ىىىب  - مىىىا  تىىىن-وقىىىد ً ىىىر  هىىىذه  الرؤيىىىا ًىىى  حيمفىىىا  ن إحىىىد  الحقيب ىىىين 
ل  ب ل ما    طين  ما العلم , وقد حاو  راثه الف ر  و  - ما  ع قد-لثامية والحقيبة ا ,الخدما 

 ومىىن معىى   ن محىىاًت علىىى مؤ  ىىا  الم  ىىب إا  ن المىىؤامر  عليمىىا  ميعىىا   امىى    بىىر ممىىا
بعىىد  (1), وقىىد  ىىاعد علىىى م ىىاح هىىذه المىىؤامر  ذاك الر ىىل الىىذ  ا ىى لع هىىذه المؤ  ىىا ب ثيىىر

           المخىىىىابرا  مىىىىن حيىىىىث يىىىىدر  الضىىىىحك عليىىىىه مىىىىن قبىىىىل  فلىىىىه و وذلىىىىك ل ا  يىىىىفاد اليىىىىيخ 
 . وا يدر 

 ,العلمى , ًقىد  م مى  مىن ام زاعىه مىن ًىع ال مىينًف  ال ىراث الف ىر  و " و ما الحقيبة الثامية 
الحفىات  -بحمىد اهلل-حيث حاول   فا   ثير   خذها للعب بفا إا امم  ومىن معى  ا ى طعما 

 .عليماالوا ب  عليفا واام فا  ممفا ب ل ما يمليه

 .باخ صار يديد  أويل  لفذه الرؤياهذه ه  خالصة 

 :البحث عن البديل
حيىىث  قىدع إلىى   اليىىيخ  ,وهمىا ا بىىد  ن م ى ل مقطىىة مفمىة لل ىىاريخ  ثمىىا  عمليىة دًىىن اليىيخ

بد من اخ يار البديل عن الييخ ح ى معلمه بعد  ا ,  وقال ل  يا  با عادلاممدعبد الم يد الز 
 مباير . الدًن

 

 
                                                 

1
 ( اسم الرجل الذي استلم مكتب الخدمات بعد استشهاد الشيخ عبد  هللا عزام هو محمد يوسف عباس )أبو قاسم(.(



                                                                                      

220  

  

 ـتـــالـــذي عــــرف يـخـــشـــيـ
 

 

ومحىىن اآلن ا  ,  مزلىى  علىى رؤو ىىما قا ىىية علىىع  ن المصىيبة ال ىى   مىى ," يىىا يىيخًقلى  لىىه
 .م  طين  ن مف ر بمثل هذه المواضين

 .من ال مة  ن معلن عن ذلك ,ا "قال

اليىىيخ  مىىيع العىىدمام  و مصىرا  علىىى ذلىىك ًأمىىا  مىوب اليىىيخ عبىىد اهلل عىزاع  إن  مىى " قلى  لىىه
مىر علىى م لىس  اهىذا  من الماحية اإلدارية, ًأما  خ ارك لفىذا الم ىان و ىمعر  ً  غيابفما

م ف  اليىيخ عبىد الم يىد وقىال " لمىاذا اخ ر مى  ًىا ,اليور  عمدما ً  م  ب الخدما  إلقىراره
 ىالم  وقىاد  لىد  العىالع اإل معىرولو  ,عىالع مىن علمىا  الم ىلمين  مك"  ما بالذا ن ًقل  له

ر    ثىر العلمىىا  الىذين   ىرر  زيىارا فع إلىىى  ومىن ابىن حر ىىة إ ىالمية و ىذلك  مى   ,ال فىاد
مال  مفمىا  يم ترمى  إا  مه ًر  ذلك وقال " إن ع , مك من  حباب الييخ ًضال  عن ,ال فاد

 هماك ً   ر  اليمن.

حمد يو ل عباس  ان مبد  ن ميير إلى  ن الييخ الزمدام   يار إلى ر ل ا مه  وهما ا
همىىاك  حيىىث قىىال" ,قىىد  ىىا  إلىىى  ر  ال فىىاد قبىىل ا  يىىفاد اليىىيخ عبىىد اهلل عىىزاع ب ىى ة  يىىفر

خ هذا ر ل ر ل  بير عمد ع وضعه الييخ ً  المع  را  ليقوع بدور ال ربية ًقل  له" يا يي
 خو  لقلة   رب ه ًقال" خالصة ا مر  ما ا    طين.. ديد ومخيى  ن يمزق اإل

خىىو  ا  مىىىن م لىىس اليىىىور  ًو ىىدما  ن هىىىذا الر ىىل هىىىو   بىىر  ىىىمما  بعىىد اا  يىىار  مىىىن اإل
خىىو   يىىاروا إلىىى  مفىىع  ىىمعوا مىىن اليىىيخ عىىن  ن بعىى  اإل يىىيب, ًضىىال  ويعلىىو ر  ىىه ولحي ىىه ال

ىا   عبد اهلل  مه قال" إن هذا الر ل مائبه ال ربو  والييخ  مىيع العىدمام  مائبىه اإلدار  إا  ن ًو
 أ  ا  بر ىام  المفا ىو  ,الييخ  ميع قبل ا  يفاد الييخ عبد اهلل بأياع قليلة ًا أما
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ًى  مي ىه  , و ىانبد اهلل عزاع قبل  ن يحدد من يموبه ً  عمل الم  ىب رعة ا  يفاد الييخ ع
لى من  ىؤول مؤ  ىا  م  ىب   ن ي  ب وصية  ديد  قبل ا  يفاده بأياع يوضح ًيفا مائبه وا 

 إا إن الممية عا ل ه ًلع يبق  مامما خيار  و  هذا الر ل ال بير. ,الخدما 
ود البىىديل بعىىد  ن يىىفد ا خ اليىىفيد  بىىو ًمىىال ال ميىىن ل عييمىىه بىىدا  مىىن اليىىيخ لعىىدع و ىى 

ثىىع  علمىىا عبىىر و ىىائل  ,روضىىة  مىىه  ىىمن مىىن اليىىيخ عبىىد اهلل عىىزاع  ن هىىذا الر ىىل هىىو مائبىىه
إا  مىىه لىىع  ,إعالممىىا الم ىىاح لىىديما ب  ىىليع القيىىاد  لفىىذا الر ىىل الفل ىىطيم  محمىىد يو ىىل عبىىاس

مىن  ,الذين ربىاهع اليىيخ ,خو د  بفصل خير  ااخو  وبصطدع من اااطويل ح ى     يم  وق
 العمل ً بين  ن الر ل يم از بخاصية ال مزيق   ثر ب ثير من خاصية ال  مين..

يلبعد  ن غاب الييخ عن ال احة،  بىد   ىان اقيىاد  اليىباب الم اهىد, ًى  هذا الر ىل  ًو
خاصىة بعىد  ن ًيىلما ًى  إقمىات اليىيخ  ,   ي مل من بعده الم ير خر بديل آمن البحث عن 

ورحيلىه، وقىد  د بغيىاب اليىيخلقد ً ىن اليىباب العىرب الم اهى ام  ً  ا  الع هذه المفمة,الزمد
عبىىر عىىن حىىالفع  ح ىىن  عبيىىر المفمىىدس ح م يىىار عمىىدما قىىال" لقىىد مىىرر  بىىاإلخو  العىىرب ًىى  

 بيياور ور ي فع  ا ي اع على موائد اللئاع...
موائىد اللئىاع، خاصىة بعىد  ن  لقد  صبح الم اهدون العرب ً   لىك الىبالد  ي امىا  علىى حقا ,

مخلصىا   بىديل  ع ز المخلصون ممن  اموا يعييون حول الييخ اليفيد  ن ي دوا ر ال   بيىرا  
يضع هؤا  الم اهدين  ح   ماحيه، رغع المحاوا  الم  رر  من  يخاص بأعيامفع إا  مفع 

 اع ذروا   باب غير مقمعة...
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قىال لى  عمىن  بحثىون ن قلى  لىه" عىن أن القائىد ح م يىار ر بىً  هذا المقاع ا بد  ن  ذ  ىو 
 ,والييخ عبد اهلل عزاع ا ي ىد م امىه عيىر  مىن الر ىالبالر ال, " محن  علع مم ع البديلن قال

ًأيىىرما إليىىه إلىىى الىىد  ور  حمىىد  نلمىىاس إلىىى مفىىاهيع اليىىيخ عبىىد اهلل عىىزاعاثىىع قىىال " مىىن  قىىرب 
ىىل  ,الميىىدان يم تىىرك " إنوقلىى  لىىه ,ا إلىىى عمىىانً  ىىب ر ىىالة لىىه ًىى  حيمفىىا وطىىر  بفىى ..مًو

ا   الر ل ًا  عد   ..لم  به حال  دون وصوله إلى  ر  ال فادلذلك, إا  ن ترًو
عرضىى  عليىىه إلىىى اليىىيخ  بىىو زمىىط ًىى  عمىىان و ذهب  يىىأس مىىن البحىىث عىىن البىىديل ًىىلىىع م
 قىوع ثيىر   ن ًقلى  لىه" همىاك طاقىا  و ىوادر (1)وقال" لمىن م ىرك هىؤا  اليىبابع ذر ا مر ًا

بيمما م د  ن  ىل  لمىة  قىال  بل  بقى  لما  ع هما محصور  بيباب ا ردن ا ردنمقام ع ً  
 ن اإلعىالع العىالم  م ىلط علىى  ؛ً   ر  ال فاد  صل إلى  مين يىباب العىالع اإل ىالم 

"  مىىىا مىىىىري  الر ىىىل قىىىائال   اع ىىىذرو خيىىىرا   يمقىىىل  ىىىل حىىىدث إلىىىى بقىىىات ا ر ؛  لىىىك الممطقىىىة
 القياع بفذا الوا ب و ما على هذه الحالة. زع ا    طين مابالرو 

مىا  د  إلىى وقىوت المحىذور الىذ  الثىام  ول ىن دون  ىدو , وه ذا بقيمىا مبحىث عىن البىديل 
خو  الم اهىدين العىرب يلة ح ى قاع هذا الر ل ب مزيق اإل ما محذر ممه وما ه  إا  موا  قل

 زمة محوالخدما  ثع يد ا ح لك إغالق م  بالذين رباهع الييخ مخ  ما  بذ
 

ورغىىع الخىىدما  ال ىى  قىىدمفا لفىىذه الىىبالد إا  مفىىع قىىاموا بطىىرده محىىو الىىيمن وا معلىىع  ,ال ىىعودية 
  ين هو اآلن..

                                                 
 ( المقصود بالشباب هنا الشباب في األردن.(1
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 :أسلوب الشيخ الخطابي
فم ىىىه ًفمىىىا  صىىىحيحا .. عاييىىى ه ًىىى    مىىىا  ع قىىىد  مىىى  ممىىىن عىىىايش اليىىىيخ عىىىن  ثىىىب، ًو

مواعتىىىىه و و يفىىىىه و ربي ىىىىه لل يىىىىل.. وعاييىىىى ه ًىىىى   ىىىىفره وحضىىىىره، ومومىىىىه ويقت ىىىىه، ورضىىىىاه 
والصىىىىغار  ,ا غميىىىىا ، والعلمىىىىا  وال فىىىىال و  ه مىىىىن الفقىىىىرا وغضىىىىبه، ومعامل ىىىىه إلخوامىىىىه و حبابىىىى

وال بىار، ًو د ىىه مثىىاا  حيىا  بىىين ا حيىىا ، ورمىىزا  مىن الرمىىوز، وقىىدو  مىن القىىدوا ، ممىىن يق ىىد  
 مح ىبه ,  وبفىد    ىاب اهلل،  بفع بعد  ن ر ي   لو ه على ا ر  مق ىديا  بر ىول اهلل

 ... ح يبهاهلل  ذلك و 

ىى  مقىىدم فا  قىىول" عاييىى ه وراً ىى   يىىل  امىى  م ىىير  حيا ىىه الدعويىىة، ًو ق ىىه وخبر ىىه، ًعًر
  ىىلوبه الخطىىاب ، ًلىىع ي ىىن يومفىىا خطيبىىا  ًىى   ىىمه  صىىغر ممىىه يع لىى  الممىىابر، ولىىع  ر خطبىىة 

 يخطبفا من ًوق الممابر إا ويخطبفا بي ل ار  ال ... 

بخبىر   عل ىه ًى  ًحتى   ,ابن الثامية عير  مىن عمىره وهو يم ط  الممابرولقد عفده القوع 
مقدمة الخطبا  الالمعين، وعًر ه حاًتا  ل  ىاب اهلل عىن تفىر قلىب، ً ىان زادا  ومعيمىا  لىه ًى  

 إيصال دعو ه لل يل بي ل صحيح، وبأ لوب مؤثر وما ح... 

ومحاضرا  ا  عد، و ىمع   , قول هذا" وقد حضر  له خطبا   ثير ، ومواعت ا  حصى
هد ه بحر ا ىه ولف ا ىه و ر  ىه ورباطىة  أيىه وثبا ىه علىى الحىق ذن، ويىاالممىابر ًمىا   د  عنله 

الممابر  ا  د الفزبر، يماًح وي اًح عن  قدس قضايا الم ىلمين ًى  ميىارق  وهو يع ل يز ر 
ا ر  ومغاربفىىىا، يىىىوع  ن  ىىىان ي ىىىول ويصىىىول ًىىى   ر  ال فىىىاد، يم قىىىل مىىىن  ىىىاحة ل ىىىاحة 

 ئع. ، ا يخيى ً  اهلل لومة ايبحث عن المو  متامة
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ع وهىو يصىعد ممبىر م ى د عبىد 6393ن ال ادا  ا فاقية  امب ديفيىد عىاع ر ي ه يوع  ن وق  
ليعلن عن موقفه وب ىل  ىر   ليقىول" اليىوع يوقىن  ,الرحمن بن عول ً  مديمة صويلح ا ردمية

. لع ي ىن يخيىى ًى  من  عدا  هذا الدين ال ادا  الخائن ا فاقية الذل والعار.. ا فاقية الخيامة
ا  متمفا يعرا  من خلل القضبان  صبح  هلل لومة ائع من العبيد، ً لما   يد قطب ال  ا

زالىى    بمىىا  دعو مىىا،  امىى  ومىىا ,فىىا العتيمىىة غيىىب عىىن  ذهىىان ال يىىل الىىذ   ربىىى علىىى معامي
  عيش بين حمايا الييخ عبد اهلل عزاع وهو يرددها قائال "

 لقيودأخي أنت حر  بتلك ا أخي أنت حر  وراء السدود

 رك كيد العبيدــماذا يضيـف ا  ــتعصمــه مســـإذا كنت بالل

ىى  عبارا ىىه لىىذ   حضىىر  لىىه خطبىىا  وحضىىر  لغيىىره ال ثيىىر، ً مىى    ىىد ًىى  خطبىىه م فىىة، ًو
ييىىد ًيىىه ام بىىاه المصىىلين   ىىان   ىىلوبه مىىذاقها عمىىد ال ثيىىر مىىن  الخطبا ...وطعىىع، لىىع   ىىد

 .. ه ييعر بممل  و  لل  و   ل.عا  لوالحاضرين، ًما  م   ر  مصليا  م  م
 مىى   حيامىىا    فىىرس ًىى  و ىىوه القىىوع ممىىن ي ىى من إليىىه ًىىال   ىىد إا مفو ىىا  ميىىدود ، وقلوبىىا  

 على رؤو فع الطير...  محملقة، و عماقا  ميرئبة، و أن مف وحة، وعيوما  

... ال ريحة وهىو ييىير إلىى همىا وهمىاكقضايا هذه ا مة  م   متر إليه وهو ي حدث عن 
 لمس من عبارا ه  خومة،  خرج من قلبه قبل  ن  خرج من ًمىه...  يىعر مىن  لما ىه و أمفىا 

، ول ىىىن  ثرهىىىا وبالغ فىىىا و مالفىىىا اإلبىىىداع  ًىىى  قمىىىة العتمىىىة وال ىىىأثير علىىىى مفىىىوس  عىىىد عىىىدا  
ا  مىن  امعيه... بىل  مى   يىعر و مىا  متىر إلىى ال لمىا  وهى   خىرج مىن ًمىه، يم زعفىا ام زاعى

 .الصما ..  ر المعول من الصخ  عماقه  ما يق طن
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 افتتاحيات خطبه
ىة وميىفور  ًى   ميىن   ما اً  احيا  خطبه ًقد اع اد الييخ  ن يف  ح خطبه بمقدمة معرًو

 خطبه على اإلطالق، ً ان يبد  بقوله" 

"إن الحمىىىد هلل، محمىىىده وم ىىى عيمه وم ىىى غفره، ومعىىىوذ بىىىاهلل مىىىن يىىىرور  مف ىىىما ومىىىن  ىىىيئا  
  ًفو المف د، ومن يضلل ًلن   د له وليا  مريدا ..  عمالما، من يفده اهلل

 .)يا أيَّا الرين أمنوا اتقوا اهلل حق تقاتع  ال متوتن ذال  أنت  مسهمون(

)يا أيَّا الرين أمنوا اتقوا اهلل  قولوا قوالً سديداً يصهح لك  أَمهك   يغرر لك  انوبك   من يطاع اهلل  

 . رسولع نقد ناي نوياً َظِماً(

ا الناس اتقوا ربك  الري خهقك  من نرس  احدة  خهاق مناَّا ي جَّاا  باث مناَّما رجااالً لاث اً        )يا أيَّ

 . نساءً  اتقوا اهلل الري تساءلون بع  األرحام ذن اهلل لان َهِك  رقِباً(

غ الر ىالة، و د  ا مامىة، ومصىح ا مىة، ً ىزاه اهلل و صل  و  لع على من ا مب  بعده، بل ى
 ير ال زا ... عما وعن الم لمين خ
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ًيا من رضي ع بىاهلل ربىا ، وباإل ىالع ديمىا ، وبمحمىد مبيىا  ور ىوا ، اعلمىوا  ن اهلل قىد  مىزل ًى  
مح ىىىع ال مزيىىىل، بعىىىد  عىىىوذ بىىىاهلل مىىىن اليىىىيطان الىىىر يع... وهمىىىا يقىىىر  اآليىىىة ال ىىى  يقصىىىدها، بمىىىا 

طب ىىه  ىىاعة ر خخطب ىىه، وغالبىىا  مىىا  امىى    ىى مب مىىن صىىلب موضىىوت الخطبىىة، ثىىع يبىىد  ي ما ىى
 . من الزمان،  و يزيد

ا حيىىان إلىىى ال ىىاع ين  " ًقىد  ىىان اليىىيخ يطيىل بمحاضىىرا ه، ً صىىل بعى أمــا محاضــراته
الثالثىىىة، خاصىىىة  ًىىى  اللقىىىا ا  العامىىىة  و ًىىى  المرا ىىىز اإل ىىىالمية، بيممىىىا  امىىى   والمصىىىل  و

  لما ه مق ضبة ً  المما با  الخاصة وااح فاا  و أبين اليفدا ... 

وهىىو مىىا يقىىارب الىىثالث  ىىاعا   حىى  عمىىوان" لليىىيخ  يىىرطة الفيىىديو  حىىد ام بىىاه   لقىىد يىىد
علىىى   ىىئلة ويىىبفا   امىى   ثىىار ضىىد ال فىىاد ه ردودا  حا ىىمة , حيىىث رد ًيىى(1)لقىىا  مىىن م اهىىد

مد ًيه    ...ا اليبف مين هذه والم اهدين، ًو

ل رامىا  ال ى  يثىار حىول ا ىان و ان من بين اليىبفا  ال ى  رد عليفىا ًى  هىذا اليىريط مىا 
 وال  اب الذ   من هذه ال راما . ,حصل  للم اهدين

 الكتاب املثري للجدل:
لىد  المثقفىين ًى  العىالمين العربى  واإل ىالم  ا يك  ن ال  اب الىذ   ثىار  ىدا  وا ىعا  

الىىىىذ   لفىىىىه اليىىىىيخ عبىىىىد اهلل عىىىىزاع ًىىىى   وائىىىىل  "يىىىىا  الىىىىرحمن ًىىىى   فىىىىاد ا ًغىىىىانآ"هىىىىو   ىىىىاب 
 بفا ىىردا  على بع  الي وضيحا   و ي علما  ن مضن بين يد  القارئ  ا ، ممايالثماميم

                                                 
 م.1818, في أواخر عام قبل ا  يفاد الييخ بأ ابين ً  مديمة الريا  لعيماو  و ان هذاالد  ور عبد الرحمن   ر  الحوار ا ((1
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  ىى    ضىىح الرؤيىىةبيىى ل عىىاع  و مىىا ي علىىق بال رامىىا   , ثىىار حىىول هىىذا ال  ىىاب امىى  ال ىى   
 بي ل واضح ...

المثيىىر  بىد  موضىوت ال رامىا  ي بلىور ًىى  ذهىن اليىيخ عمىدما لفىى  ام باهىه بعى  ا يىيا  
اهدين, ًر    ن ي  لفا ً    يب صغير ح ى يطلن عليفىا  بمىا  ال    حدث على  يد  الم 

عىىال  مىىا  ن صىدر ال  يىىب ح ىىى  ىان مىىمفع المصىىدق ومىىمفع  الم ىلمين ًىى  العىىالع اإل ىالم ، ًو
بىىىل اع برهىىىا الىىىبع  ضىىىربا  مىىىن الخراًىىىا .. و مىىىاع هىىىذا ال ىىىدل  ,الم ىىىذب لمثىىىل هىىىذه ال رامىىىا 

ليبدلوه ح ى يد  بد للييخ  ن يدل  المثير  ان ا  وك ه ليطمئن الصادقين بصدقفع ويزيل اليى  
 ... من مفوس الم ي  ين

ومن هما  ان للييخ  ولة قبل ا  يفاده بيفرين  قريبا  طال ًيفىا مىدن الممل ىة العربيىة 
وعبىىىىر لقىىىىا  صىىىىحف  مطىىىىول   ىىىىراه معىىىىه الىىىىد  ور اليىىىىاعر ال بيىىىىر عبىىىىد الىىىىرحمن  ,ال ىىىىعودية

الث  ىىاعا   حىى  عمىىوان" "لقىىا  مىىن م اهىىد".. العيىىماو   دىى ل علىىى  يىىريط ًيىىديو ومد ىىه ثىى
ا ى طات اليىىيخ  ن ي لىى  معتىىع اليىبفا  ال ىى   امىى   ثىىار حىول ال فىىاد ا ًغىىام ، و ىىان مىىن 

ال ىى  ورد  ًىى    ىىاب "آيىىا  الىىرحمن ًىى  ضىىمن ا  ىىئلة ال ىى  و فىى  لليىىيخ" حىىول ال رامىىا  
ًى   و ىاط الم علمىين الىذ   ثىار  ىدا  وا ىعا   " ومد  صح فا على  ر  الواقنا ًغان فاد 

 ما بين مصدق وما بين م ي ك. ً  العالمين العرب  واإل الم والمثقفين 

 

 



                                                                                      

230  

  

 ـتـــالـــذي عــــرف يـخـــشـــيـ
 

 

عبىد العزيىز قال"  ىا  بعى  المىاس إلىى اليىيخ  عمدمارد الييخ على هذه اليبفا    ان
لى ،  ابن باز وقالوا له" هذا ال  اب مل   بالخراًا ، ًرد عليفع الييخ ابن باز" اً حوا واقرؤو 

وا لىىه، ًقىىال" هىىىذه لي ىى  خراًىىة.. وقىىىرؤوا لىىه الثاميىىة.. ًقىىال"  يضىىىا  هىىذه لي ىى  خراًىىىة.. ًقىىرؤ 
 وقرؤوا له الثالثة" ًقال لفع" دعوا الماس يقرؤون آيا  اهلل ً  ا ر ..

ا  ىمع ه مىن غيىر " م ىئال " ا  ريىد  ن  ضىرب ا مثلىة عويضيل الييخ عبىد اهلل عىزاع قىا
 ىاعة مىن ا  يىفاده، والىدميا  (99لى القبر بيىد  هىا ين بعىد )إ عربيا   لقد  مزل  بمف   يفيدا  

، والميىىى  عىىىاد  بىىىارد، والىىىدميا هىىىا ين مىىىاطر  وبىىىارد ، واهلل إن حىىىرار    ىىىده وصىىىل  راحىىىة يىىىد   
 بارد ، ًمن  ين  ا   هذه الحرار ...ن

د  المي  عا ما ي طو  المائع, و     طو  بين يدإلى القبر و ان ي     هذا اليفيد  مزل ه بيد
 ًمن  ين  ا   هذه الليومة نن . ,ا ي طو 

وا مم ى  رامة الد  ور صالح الليب  الذ  وصل إلى وايىة بلىخ ًى  : ويقول الييخ 
وقد  حضر له الم اهدون م اهدا   ان قد  صيب بيتية ً  العمود الفقر   ,يمال  ًغام  ان

ولىع ًى  وايىة بلىخ يىفى الفرم ى   د  ذلك إلىى يىلله، قىالوا لىه"  ر ىلما هىذا الم اهىد إلىى الم  
 عىالى اهلل عمىىا  ..!!بىل مطقىوا ب لمىة ال فىر" لىو  ىا  رب العىالمين مىا يىفاه ,ي ى طيعوا عال ىه

 يقولون علوا   بيرا ...!! 
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عىىال ، بىىبع  ا دويىىة الب ىىيطة، وقىىرا    قىىول"  ىىاؤ  وا بىىه إلىىى الىىد  ور صىىالح ليعال ىىه، ًو
ة بىاهلل  عىالى،  ىان هىذا الم اهىد بعىد يىفر يقا ىل ًى  بع  ا دعية، من المية الصادقة، والثقى

 مىا ر  المعر ة من  ديد، ًيات ً   الممطقة خبر هذه ال رامة و صىبح المىاس يىرددون"  ا 
 ول   صالح ا مه الد  ور صالح..

ولمفر   ن ثلث هذا ال  اب خراًا   ما يقولون!! ولمفر   ن :  و خيرا  يقول الييخ
ر   ن  لىىه خراًىىا ،  لي ىى  هزيمىىة رو ىىيا داخىىل  ًغام ىى ان   بىىر مصىىفه خراًىىا !! بىىل ولمفىى

 القو  العتمى و قو  قو  برية ً  ا ر ... ال اريخ المعاصرنن وه  ال    عد رامة ً  

 لي   هزيم فا على يد يعب  عزل، حاً  القدمين خاو  البطن،  رامة حقيقية ا مثيل 
 لفا ً  العصر الحديث...نن

على هىذه اليىبفة ال ى   ثىار  هىذا ال ىدل الوا ىن بىين المثقفىين ح ىى ه ذا  ان رد الييخ 
قال ً  المفايىة" إن ال رامىا  ال ى   مزلى  علىى ا ًغىان   ثىر مىن ال رامىا  ال ى   مزلى  علىى 

ن لىىع ي ومىىوا  ثبيىى  ا حيىىا ، والصىىحابة وال ىىابعو   ن ال رامىىة يقصىىد ممفىىا ؛وال ىىابعين الصىىحابة
 عد الماس عن عفد المبو  وعفد الرايدين،  ىزداد ال رامىا  ال ى  بحا ة إلى  ثبي .... ً لما اب

 .اس ل ثب  من بعدهع على الطريق.. حصل على يد بع  الم
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والمع ىىز  وال رامىىة  الهمىىا خىىارق للعىىاد ، ول ىىن الفىىرق بيمفمىىا،  ن المع ىىز   ىىأ   علىىى يىىد 
رامىىة، ًاام صىىار ًىى  ال و  ، ًفىىذا هىىو الفىىرق بىىين المع ىىز مبىى ، وال رامىىة   ىىون عىىن طريىىق ولىى 

 ًغام ىى ان  ىىان مىىن الخىىوارق ل ىىل العىىادا  ًيمىىا لىىو  ردمىىا  ن مغىى  الطىىرل عمىىا  د ىىب عىىىن 
 ..."آيا  الرحمن ً   فاد ا ًغان"ال راما  ً    اب 

ومىىا حىىرب بمىى  صىىفيون علىىى غىىز  الم اهىىد  عمىىا ببعيىىد..  لىىيس صىىمود غىىز  و هلفىىا  مىىاع 
خاصىىة إذا  نهىىؤا  الضىىعفا  مىىن  عتىىع ال رامىىا علىىى  (إ ىىرائيل)الحىىرب القىىذر  ال ىى  يىىم فا 

ا م ىىى طين  ن مف ىىىر  ..هىىى  القىىىو  الرابعىىىة، و مفىىا  ذلىىى  الممطقىىىة ب املفىىىا (إ ىىىرائيل)علممىىا  ن 
 امىىى  ًىىى  هىىىذه   ام صىىىار غىىىز  و هلفىىىا علىىىى إ ىىىرائيل إا بأمفىىىا معر ىىىة رباميىىىة, و ن يىىىد اهلل

 ...(عز و ل)المعر ة,  ما البير ً اموا   ارا  لقدر اهلل 

ً  غز  لع يوا فىوا  ن ً    ثر من موقل,  مفع وا فوا  ما ا  لقد صرح ال مود اإل رائيليو 
 مثلفع من قبل.

م باه إلى  ن الييخ عبد اهلل قطن الطريق على مغادر هذا العموان ًإمم   لف  ااوقبل  ن 
العقيىىد  "ه بعىى  الميىى  ين ًيمىىا لىىو  رادوا  ن ييىى  وا بعقيد ىىه.. حيىىث  حىىالفع إلىىى مقدمىىة   ابىى

 لي دوا  وضيحا  لذلك. "يا  الرحمن"آو ذلك مقدمة   اب  "و ثرها ً  بما  ال يل

ذا حه حول ما  ثير من  دل حول هيوه ذا, مر و  ن م ون قد وضحما ما م  طين  وض
 ال  اب من قبل  حبابما و بما   لد ما.
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الىذ  خطىل  ,اليىا ب –و خيرا  ًإمما ميير إلى قصىة اليىفيد محمىد بيىير خضىر مىن غىز  
ىىه  يىىاع حىىرب الفرقىىان, ال مىىد  اإل ىىرائيل  وهىى  قصىىة مع قصىىف ه الطىىائرا  الحربيىىة مىىن إذ رًو

ال مىىد  المخ طىىل, ولىىع يصىىدق المىىاس  مىىه خطىىل  مىىديا  إا بعىىد  ن  ىىا  اليىىفيد ًىى  الممىىاع 
عىىىال  و ىىىدوا إوقىىىال  خ ىىىه  ن  ىىىالح ال مىىىد  مخبىىىأ ب ىىىوار العىىىامود ًىىى  إحىىىد  زوايىىىا البيىىى , ًو

ح ً  الم ان الذ   يار إليه اليفيد, ًو  مؤ مر صحف  حضره  مائىب رئىيس الم لىس ال ال
 ال يريع  د.  حمد بحر حيث ًرن  الح ال مد  المخ طل  ماع الماس ً ان الموقل مفيبا .

 :صورة عن كلمات الوداع  على أرواح الشهداء
 امى  مخ صىر   ىدا ، إا  ما ال لما  ال    ان يلقيفا على  رواح اليفدا  بعد دًىمفع، ًقىد 

 مفىىا  امىى  مىىؤثر ،  ب يىىه و ب ىى  الحاضىىرين..  مىى   ر  الىىدموت ال ىىاخمة  فطىىل علىىى و م يىىه 
 ً خضل بفا لحي ه وهو يقول" صدقوا اهلل ًصدقفع، ويضيل قائال " لوا  ن هؤا    ثر صىدقا  

 .( يتخر منك  شَّداء)" , بدليل اآلية ال ريمةمما ما  بقوما إلى اهلل

 فطىىل ً ىىذرل الىىدموت .. و  ..بحرار فىىا  ىىه  مطلىىق مىىن القلىىب.. ً صىىيب القلىىوبلما امىى   
 هطال  من مقل يه .. ًال   د لفا طريقا   و  لحي ه وخديه.. 

إا وا  ثمرها ًى  الىدعو  عبىر  ,وا ًرصة من الفرص ,لع ي رك الييخ لحتة من اللحتا 
 .. "ل ل مقاع مقال"الميفور  قاعد  و ان يضن مصب عيميه ال ,موعتة  و  و يه  و  ربية

 

 



                                                                                      

231  

  

 ـتـــالـــذي عــــرف يـخـــشـــيـ
 

 

الىذ  ،   قىيع لليىيخ  مىيع العىدمام  الىذ  وا  م ى موقفا  ر ي ىه ذا  يىوع ًى  بيى  العىزا 
لمىد  ثىالث  العىدمام   ان اليد اليممى للييخ عبد اهلل عزاع،  حدث ًيه عن مماقىب اليىيخ  مىيع

مرغىب  ن   ىون هىذه المىاد  الىذ   مىا  , اعا  ودوره ً  ال فاد، و ع  أثرما مىن هىذا الموقىل
ول ىىن لأل ىىل خر ىى  صىىور  دون  ,الم ىى لة والمصىىور   حفىىت لل ىىاريخ   ىىراث لأل يىىال القادمىىة

قال الييخ عبد اهلل عزاع عن الييخ  ميع معلقا  على هذا الموقل, ي ف   مه  ؛ومن هذا ,صو 
 متاًىة  قلىب  ر ل  بير ً  مف ي ه .. عتيع ً  علو هم ه.. قلبه  بي .. متاًة قلبه  ماما  

 طفل صغير.. 

ا ىه  ميىر  لفيىب المعر ىة ا  ىبوعية  حى  عمىوان""لع  مف  حىا  بىه مقىاا  وقد   ب عمه يىوع ًو
 افىا" و أمفىًي دصب بمثلك قط" ورثاه على قبىره ب لمىة مىو ز  مودعىا  وواصىفا  ًراقىه ب ملىة قىال 

 ب ر  يميم ... 

خ عبد اهلل عزاع،  حطم  عليفا رحل هذا الييخ الذ   ان يمثل صخر  صلبة ب امب اليي
و ىان ي ممىى  ,..  ىان ًعىال  اليىد اليممىى  يىاع ال فىاديريد الميىل ممىه،  و المفىاذ إليىه ل من  ان 

 ، و بأمر ميى وك ًيىه اليفاد  ً   ر  المعر ة من  عدا  اهلل ، إا  مه لق  اهلل ب   ة قلبية
لآلخىرين" لقىىد يىفد  المعىىارك  ومىن هىىذا، ً أمىه يقىىول حيىث  ىان ًىى  رحلىة عىىالج ًى   مري يىىا
و ما  ق  مف    ح  ي ر  ا    طين الحر ة ذا  مر  ً   ر  ال فاد، و ان المو  محققا  

، ًال  ىىىأ  إلىىىى   ىىىاب اهلل و مفيىىى  ال ىىىز   ل ثىىىر  الصىىىواريخ والقىىىذائل ال ىىى   امىىى   مفىىىال علىىى  
د اهلل حيىىا  بيىىول ىىن المىىو  وال ,ال ىىابن و غصىىان اليىى ر  و وراقفىىا  مفىىال علىى   مىىن  ىىل  امىىب

 ًال مام   عين ال بما ... ,  ال  وا يمف  حيا     عالى، و ن ال فاد ا يطيل
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عن اليفدا ، وه ذا  ان   لوبه ً  الخطب والمحاضىرا   عبد اهلل عزاع ه ذا   ب الييخ
والمواعت والمما با  وبي  العزا  وعلى  رواح اليفدا ، ً ان إذا  حدث ي حىدث بىَمَفس  قىو ، 

ذا  ذا خطب ييد المفوس، ويأ ر القلوب .وا     ب ي  ب بقلع  يال، وا 

إن ً ىىر  الثماميمىىا  مىىن القىىرن الماضىى  يىى ل  ًىى  حيىىا  الم ىىلمين خىىط ال حىىول ال ىىاريخ  
و ن مىىا   بىىه اليىىيخ و بمىىا  الحر ىىة اإل ىىالمية صىىب ًىى  مصىىب هىىذا ال حىىول محىىو  ,للعىىالع  لىىه

مىىا  امىى   ح ويىىه خطىىب اليىىيخ الزاخىىر   صىىعود اإل ىىالع ال يا ىى   مىىة اإل ىىالع .. وا  م ىىى
المصحوبة باليعر الذ   ان هائما  و .. ليئة با حاديث المبوية اليريفة.المو باآليا  القرآمية... 
 بواحد من  بيا  اليعر علىالعموان  خ ع هذاحلو ل  ً  هذا المقاع  ن  ًيه، مغرما  بحبه، وي

ب ميى علة علىى  عىدا  اهلل مىا داع علىى بأن ي عىل الحىر  , بيل المثال، ا على  بيل الحصر
  قيد الحيا  ح ى يم صر هذا الدين  و يفلك دومه.

 والسمهري أخا  والمشرفي أبا        لئن عمرت  جعلت الحرب والدة       

الحر ة اإل المية, علي ع  ن  خففوا  وغالبا  ما  ان ي  يفد ببي  من اليعر ليقول  بما 
خوام ع العاملين,  و لقاد  ع و واام قاد  اللوع  موا على الثغر  ال   ييغلومفا.. ن  قو ا 

 من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا  وــــــ أبا ألبيكمم الــــأقلوا عليه

 , ومر ىىو... ًىىإلى رحمىىة اهلل يىىا يىىيخ الم اهىىدين العىىرب ه ىىذا  ىىان   ىىلوب اليىىيخ الخطىىاب 
, و ن ي ون أل يال القادمة من ً ر وممفجلزادا  حصيلة ما عمل ه لفذه ا مة  ن ي ون   اهلل

  .ً  ميزان ح ما ك يوع القيامة إمه  مين م يب
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 :النكتة املعربة حاضرة يف محاضرات الشيخ
فمك ً  حال هذه ا مة ومصائبفا، ًأ ده و أن م م   حياما   متر إلى و ه الييخ وهو م

 ل ان حاله يقول" إمفا لمأ ا ...ن!!! 
تر ً  و فه وحر ا  يديه وعيميه   ثىر  امى  و أمفىا   يىب ً قىول" و لما  م   معن الم

 "ل ان الياعر عن..ن!! وهو مفس المعمى الذ   ان يردده الييخ بل إمفا لمآ    
 

 ولكن واحد وثان وثالث     لو كان سهما  واحدا  التقيته 

ا.... " من  ين م لقاهميفور القائل ًيمن داهم ه الدواه ولقد صدق المثل العام  ال
  م لقاها من هما  ع من هماكنن 

والم  بىىن لحيىىا  اليىىيخ، ي ىىد  مىىه صىىاحب م  ىىة معبىىر  حاضىىر ، ييىىد بفىىا  ىىامعيه، بىىل  ىىان 
وهىو   ىلوب مىا ح ًى  ق ىل الممىل وال لىل  ,ا مر ي عىد  ذلىك لي علفىا حاضىر  ًى  محاضىرا ه

 .. و يويق ال امعين ويدهع إليه، خاصة إذا  ما ب  الم  ة من  ياق الحديث.

وهو ي حدث عن الف مة الير ىة ال ى   , م   صغ  للييخ ذا  مر  ً  إحد  محاضرا ه
ة, الذين يد فمىون  ىار  ييمفا  عدا  هذا الدين ضد ا وليا  ا خفيا  ا  قيا  من  بما  هذه ا م

و ىىار  ثالثىىة بال يىىدد، ً امىى  الم  ىىة حاضىىر  ليقىىرب بفىىا مىىا  ,و ىىار   خىىر  بىىال طرل ,با صىىولية
 ه الييخ إلى  ذهان الحاضرين.. يقصد

حىد البلىدان  راد  يقارمه من واقعما.... ًفى   وي وق الييخ م   ه عاد   ليصور حدثا  ما، ول
دولة من الدول  ن  فر  بع  قواميمفا على   امفا، و ان من ضمن هذه القوامين  ن الذ  

 نىي  اوز إيار  من إيارا  المرور الضوئية يدًن قريا ، وا قرت يدً
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ر ل من  هل البلد  ي  اوز إحد  اإليارا    ان قريا ، والذ  ا مه عود  يدًن قريا ، وبيمما 
ذا بيرط  المرور ي  وقفه ويطلب ممه غرامة  قدر بقرش  ح ىب القىامون، ً  ىادل  الضوئية وا 

 ل مىةالر ل من اليىرط  لعىدع  م مىه مىن دًىن المبلىغ... ادًىن... ا  دًىن... ًامىدًن اليىرط  ب
ذا بىه  قىرت، ًقىال اليىرط " و يضىا   قىرتنن!! ادًىن قريىا  عل ي ىه ، وا  ى ر س الر ل، ًطار   ًو

آخر، ًلع ي مالك الر ل مف ه ح ى صاح بأعلى صو ه قائال " يا ح ر ك يا عىود ..!! ًصىاح 
 ..نن ادًن قريا  ثالثا ..!!ك عود اليرط  قائال " و يضا  ا م

" ه ىذا حىال الم ىلمين يدلخىص بفىذه العبىار ... يىا وهما يعلق الييخ علىى هىذه الم  ىة ًيقىول
ين والم يىددين..  ح ر ك يا عود ... هذا هو حال الذين  صففع  مري يا با صوليين والم طًر

 هؤا  الذين يمع فع ا عدا  بفذه المعو  الثالثة.. 

 مىن المصىائب  عىد  ال ى   ,ًا عىدا  يصىفون  بمىا  الحر ىة اإل ىالمية بفىذه الصىفا  الىثالث
و ل ذلك من   ل  يويففع وال حري  علىيفع لمالحقى فع ومطىارد فع ,  ً  متر  عدا  اهلل

يذائفع... ًف  لي    فمة واحد  مما  لصق  بفع ثالث ,وا   فع، وه ذا ل ان حالفع يقول" يا  ةوا 
 ح ر ك يا عود !!!

 :الرثاء والدعاء يف منهج الشيخ 
  ًفىذا  ىعيد حىو  ,ن بعيد  و مىن ًىوق قبىرهلع ي رك الييخ يفيدا   و عالما  إا ورثاه م

 يقول ًيه" 
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بلىىد   بى  الفىىدا   ضىم  ما ,الىىذ  يىقه  مامىك مىىروان حديىد وه ىذا  ىر  علىىى مفىس الطريىق
ًو  مرابعفا طاب الفدا ,  لف ما حول ما ًلىع   ىدا إا القليىل ًحمل مىا ا مامىة إذ مىا   بحملفىا 

 "ل ن ,    دك ًوق ما يطيقلقد حمل  غلب الر ال و ًذاذ القلل )القمع( 

 تعبت في مرادها األجسام إذا كانت النفوس كبارا     

 ,ثىىع يقىىول ًيىىه "  بىىا محمىىد " مىىاذا مقىىول ًيىىك ن إذ حيثمىىا ًقىىدما الر ىىال ًىى  ميىىدان و ىىدماك
و لم ما طريق العلع ًو ىدماك علمىا  مىن  عالمىه,  ,طرقما باب الدعو  ًألفيماك قلعة من قالعفا

  ال فىاد ًر يمىاك صىارما  مىن صىوارمفا, ومترمىا ًى  ميىدان ال يا ىة ًلقيمىاك ومضيما على  اد
ًو ىىدماك  -مفىى  عىىن المم ىىرا مىىر بىىالمعرول وال -و ىىل ما طريىىق الح ىىبة مىىا  مىىن  قالمفىىا, قل

 .ا مح بك وا مز   على اهلل  حدا  بارزا  من معالمفا,  ه ذ معلما  

ال ىىى   غىىوص إليفىىىا مىىن  عمىىىاق  "  ىىىع  مىى   حىىىب  ن   لىىس إليىىىك   ىى من الىىدررثىىع يقىىول
ًقىه دقيىق طىالت و ع عن  عة او ع  ام   ع بم  آراؤك الفقفية ال    ام   م, ا مفا  الغرر

 .( 1)عميق 

" ) وغىىاب الصىىرح اليىىامخ ( يقىىول ًيىىه  مىىا اليىىيخ عبىىد اهلل علىىوان ًقىىد رثىىاه وعمىىون لمقال ىىه
وقائىد  يىل  ,نبالبمىا اعيىة ييىار إليىهود وعالمىا   مرموقا   حاميا  ومربيا   عًر ك من خالل   بك  با  

 .لففع القرآن م عطش  

ضىىىراع بحما ىىىك و  ا  ك م وقىىىدمىىىبعز ىىىك م ىىى عليا  بإيما " ًىىىارا  بىىىديمك يىىىامخا  ور ي ىىىك ًىىى  ا ردن
 .خوامكمن إغير ك 

                                                 
(

1
 . 13م عدد 1818مقتطفات من رثاء كتبه الشيخ في القائد الرباني الشيخ سعيد حوى عبر نشرة لهيب المعركة عام  (
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يقا  و صديقا  حبيبا  و  وعايي ك ً   امعة الملك عبد العزيز  خا   بيرا   ا   ريما   ًر  .رؤًو

ارق ىىك" و و فىىى  إلىىى ىىى   عمىىىاقل و ر  المىىىزا  ًو  ميىىىدان ا بطىىال همىىىا ًىىى  ذر  ال بىىال ًو
و بمى   ىد اإل ىالع  ,ا دغىال ًى   ر   ًغام ى ان ال ى   خىط  ىاريخ اإل ىالع بالىدما الغابا  و 

ان ا حمر  بال ما ع وا يال العتيع  ماع الط  (1).ًو

 فكره وعلمه:
ه ً  حقيقة ا مىر مدر ىة  م ؛ ها    طين ً  هذه الع الة  ن  وضح ً ر الييخ بيمولي

 ضاً  زخمىا  قويىا  للحر ىة اإل ىالمية وبأ ىلوب  ديىد،  ؛ ديد  بحد ذا فا من مدارس اإلخوان
 ,مب   من  عماق ً ر اإلخوان، وه   يضا  ً ر م  دد ام داد ً ر اإلماع اليفيد ح ن البمىا

ة ال ى   امى  ًى  الذ  يوا ب روح العصر بعد  ن  حيىا ًريضىة ال فىاد..  لىك الفريضىة الغائبى
 ط  الم يان.. 

قد يتن البع   ن ً ر الييخ قد اق صر على ًريضة ال فاد ًح ب.. وهذا لعمر  خطأ  
يدر و يخصية الييخ، ولع يففموا ً ره وعلمه، بىل لىع يطلعىوا  لع مفع  ؛ًادح ً  ًفع الحقيقة

  صال  على إم ا ه العلم  والف ر .

ففىىىع ً ىىىر اليىىىيخ، ًلليىىىيخ  المذ ىىىه، وهىىىع ييىىىد الىىىذ  ًىىى  حقيقىىىة ا مىىىر  ممىىى  الوحوا  د عىىى  
 ن  إا  ممىى  قىىد   ميىىز عىىن بعضىىفع بىىأن  ىىان لىى  اليىىرل ,مم يىىرون ًىى   ميىىن  محىىا  ا ر 
 ه،قاله وما   ب ب ل ما ه مم  قم  ب من  ل ما ي علق بعي  ب واره  موا , ًضال  عن 

                                                 
1
 .35عدد  1817يخ عبد هللا ناصح علوان عبر مجلة الجهاد عام ( مقتطفات من رثاء كتبه الشيخ في العالم الرباني الش(
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 ,فع لخدمىة ا  يىال القادمىىةخىو  الىذين مىذروا  مف ىقيىل ًيىه ومىا  د ىب عمىه، مىن بعىى  اإلومىا  
 مىىن اطلىىن علىىى ً ىىرموضىىع  ًىى  مقدمىىة وذلىىك بىىإخراج هىىذا ال ىىراث إلىىى حيىىز الو ىىود, وقىىد 

% مىىىن إم ا ىىىه العلمىىى  91ممىىى  اطلعىىى  ودققىىى    ثىىىر مىىىن اليىىىيخ وعلمىىىه، وا  بىىىالغ إن قلىىى  إ
ممىىى.. وا  ريىىىد  ن   قريبىىىا   والف ىىىر  ا   فىىىد مىىىن مف ىىى  ل وضىىىيح ً ىىىر اليىىىيخ وعلمىىىه وثقاً ىىىه، وا 

 حيث قال" , حبب   ن   وق ما قاله عن مف ه عبر اً  احية لم لة ال فاد

قفيىا  علىى اإلمىاع المىوو  ًو ريىا  علىى  ىيد  ,  لمذ  عقديا  على ييخ اإل الع ابن  يمية، ًو
ال ىىقيع عمىىد  إا بعىىد  ن  , وروحيىىا  علىىى ابىىن القىىيع، ومىىا ضىىبط الحىىديث الصىىحيح مىىنقطىىب

، ومن هذا  لىه،  ىان يقىول" (1)(رحمفع اهلل  عالى)خ ا لبام    لمذ  ً  الحديث على يد اليي
رغع  مم   خذ  الحديث عن الييخ  ا لبام  إا  مم  لع آخىذ ممىه الفقىه، وهىذا ا يىمقص مىن 

ىىة ًىى  الحىىديث اليىىريل ,قىىدر اليىىيخ ا لبىىام  ًىى   و ىىان يع بىىر ا لبىىام  مىىن   ثىىر المىىاس معًر
رد علىى اليىيخ  الوقى  مف ىه  هىذا الميىدان؛ ل مىه ًى  ا ر  ًى، وا ير  له مماً ا  ًى  زمامه

ع عمدما   ىب عىن  ىيد 6393ا لبام  ردا  قويا  بمقالين م  اليين عبر م لة الم  من ً  عاع 
عمىالق "د اإلطىالت ًمىا عليىه إا  ن يعىود إلىى   ىاب اقطب  مه يؤمن بوحىد  الو ىود, ولمىن  ر 

بىىه عىىن حيىىا  اليىىفيد  ىىيد قطىىب حيىىث  ضىىفما لليىىيخ عبىىد اهلل عىىزاع الىىذ     "الف ىىر اإل ىىالم 
 المقالين ً  ثمايا ال  اب الميار إليه  و الم لد الثام  من مو وعة الذخائر العتاع.

 

 

                                                 
1
 ( إحدى افتتاحيات مجلة الجهاد, التي جمعت في مجلد )في خضم المعركة(.(
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والم  بن لف ر الييخ عبد اهلل عزاع وعلمه، ي د  مه مضج مضو ا   بيرا   واخر حيا ه إذا ما 
بي ل ا م ال للمقاش ًيه، وا يم ن  قيس بف ره  ياع  ان ً  ا ردن، وقد  ميز ً ره و  رب ه

ومرحلىة  , حد  ن يدرك مثل هذا ا مر إا من عىاش معىه مرحل ين،مرحلىة و ىوده ًى  ا ردن
 قضاها على  ر  ال فاد واا  يفاد.  ال  ,ما قبل اليفاد 

ولفذا ًإمىك   ىد هىذا واضىحا  بيى ل  لى  ًى  ً اويىه عىن ال فىاد و حديىه لعلمىا  الم ىلمين 
ًلىع ي ىد مخالفىا  لىه، ولىع يعارضىه عىالع مىن علمىا  اإل ىالع إا  ,بخىالل مىا  ً ىى بىه  وابأن يف

 ببع  الف او  الفرعية وعلى م  و  ضيق  دا .

ًىى  وا لغيىىره وا إذن للوالىىد  ,..ًمىىثال   ىىان يىىر  اليىىيخ  مىىه ا ا ىى ئذان ًىى  ًىىرو  ا عيىىان
 , وله  دل ه.ال فاد

ىى  المقابىىل ن ال فىىاد ًىىر  عىىين، ول ىىن ا بىىد مىىن ا ىى ئذان  ىىان يىىر  اليىىيخ ابىىن بىىاز   ,ًو
الوالىىىدين ًىىى  الخىىىروج لل فىىىاد..، و ىىىان يىىىر  اليىىىيخ عبىىىد اهلل  ن الوالىىىدين ا يم ىىىن  ن ي ىىىمحا 

 مىىىا ا ىىىئذان  لولىىىدهع بالىىىذهاب إلىىىى  ر  ال فىىىاد حرصىىىا  عليىىىه وخيىىىية مىىىن إلحىىىاق ا ذ  بىىىه،
ديث  ثيىىرا  حىىول ً ىىر اليىىيخ وا  ريىىد  ن  طيىىل الحىى الوالىىدين ًىى  متىىره ًفىىو ًىى  ًىىر  ال فايىىة,

مىن ًيفىا  ىل مىا قالىه اليىيخ وعلمه من خالل مو وعة  د  يعود لف رهلباحث اح ى م رك وعلمه 
آال صىفحة بىالح ع  ةم لىدا  بلغى  مىا يقىارب ا ربعى ةو ل ما   بىه، وهى  مؤلفىة مىن  ربعى

 ال بير.
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يىل الباحىث  يضىا  المعًرة عن يخصىية اليىيخ ًو ىره وعلمىه وحيا ىه، ًىإمم   ح وللمزيد من
مىن ًيىه "عبىد اهلل عىزاع ًى  عيىون معاصىريه" إلى   ىاب عىن حيىا  اليىيخ  حى  عموان" الىذ   د

 ل ما قاله و  به العلمىا  و مىرا  ال فىاد والخطبىا  واليىعرا  وا دبىا  عىن حيىا  اليىيخ، ًضىال  
يىيخ لعن   اب دور م  ب الخدما  ً  خدمة ال فاد ا ًغام ، الذ   مىن ًيىه  ىل  عمىال ا

  ال ى  خىالل الف ىر العملى  الواقن.. وهو خالصة  فد اليىيخ  الميدامية والمؤ  ا ية على  ر 
مىىن  ع6393ع إلىىى  واخىىر العىىاع 6394علىىى  ر  ال فىىاد والمم ىىد  مىىن  وائىىل العىىاع  قضىىاها

 خر    ب  عن حيا  الييخ لأل  اذ  دهع  رار, ولأل  اذ المحىو ,  ا  اإليار  إلى  ن هماك   ب
ر  بىىىو م اهىىىد ًىىى    ابىىىه اليىىىفيد عىىىزاع بىىىين المىىىيالد واا  يىىىفاد, ولأل ىىى اذ  بىىىو عبىىىاد  وللىىىد  و 

وبفىذا ي ىون  ا مصار  ً    ابه من مماقب اليفيد عبد اهلل عزاع وغيرها مىن ال  ىب ا خىر ,
بعىد ااطىالت  ,علىى الح ىع علىى هىذه اليخصىية بيى ل صىحيح وممضىبط ا  القارئ بال أ يد قادر 

 صادر..على ما  قدع من الم

 (1) :يف نظر الشيخ األسس التي قامت عليها تربية الجيل الفريد
 - ربية هذا ال يل الفذ من البير على قواعد  همفا ً  متر " لقد  قاع 

 قصر ال ربية على الممفج الربام  وحده. .6
   ريد الدعو  من المماًن الدميوية والثمار العا لة. .4
 ة, ثع البما  ال يريع .بالبما  العقد  للفئة المؤمم ااب دا  .9
  مثل ال ربية ممذ اللحتة ا ولى ً    من حر  . .9

                                                 
 .2ص 3( تفاصيل هذه النقاط تجدها أخي القارئ في موسوعة الذخائر العظام للشهيد عبد هللا عزام مجلد(1
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 وا لبس. اخ الطوضوح الراية و ميز الفدل دون  .5
 بما  القاعد  الصلبة ال   حمل  البما   له. .1
 اإل  فاد  من  مين الطاقا . .9
 وزن ا يخاص بالميزان الربام ؛ بال قو . .9
 واقعية.ال ربية من خالل ا حداث والحر ة ال .3

 ال فاد. .61
 الثقة بمصر اهلل ً   عماق المفوس. غرس .66
 ا  و  الح مة والقياد  العملية بال طبيق. .64
 .اقواإليقالًرق واإليفاق دون العم   .69
 خاصة عبر ال مقل من مرحلة إلى مرحلة. بعد متر قياد ه  .69
 .واام ثال لق  الصحابة رضوان اهلل عليفع ا وامر لل مفيذ  .65

 :والعلمي تراث الشيخ الفكري
ىىون اليىىيخ ويحبومىىه ًىى  حقيقىىة ا مىىر ا  ول ىىمفع , ىىع مىىن المىىاس الىىذين ال قيىى فع ممىىن يعًر

يعًرون من  راثه العلم  والف ر  إا القليل تما  من بعضفع   ن مؤلفا ىه  ق صىر علىى بعى  
وغيرهىىىا مىىىن هىىىذه ال  يبىىىا  ال ىىى   ثىىىل" "آيىىىا  الىىىرحمن ًىىى   فىىىاد ا ًغىىىان"م ,ال  يبىىىا  القليلىىىة

   بي ل وا ن.. ام ير 

ن مثل هذا ال قصير إما  ن ي ون ب ىبب  خىاذل  المذ ىه ًى  , إوب ل   ل ,ومحن إذ مقول
ما  ن ي ون ب بب الممن من قبل  فا  ا  رغب  صال  ً  ام ي  ارىمير هذا الف ر وا 



                                                                                      

211  

  

 ـتـــالـــذي عــــرف يـخـــشـــيـ
 

 

هذا ال راث ، ا   ماا  لمالحق ه بعد  ن غاب  حى  ال ىراب, وهىذا بال أ يىد يصىب ًى  مصىب  
 ممعىىىه مىىىن مواصىىىلة م ىىىير ه ال فاديىىىة ،  ,ال ىىى  لوحىىىق ًيفىىىا وهىىىو علىىىى قيىىىد الحيىىىا  المرحلىىىة

 ول وضيح ما ي علق ب راث الييخ الف ر  والعلم  ا بد من يرحه بال فصيل"

طر   ًى  ذهمى  ً ىر   قىوع علىى   ميىن  ىل مىا قالىه ومىا  ,بيفر  قريبا    قبل ا  يفاده
 ، ًمصىى  قلىىيال  ثىىع قىىال"  و ىىل علىىى اهلل،   بىىه، وقىىد عرضىى  هىىذه الف ىىر  علىىى اليىىيخ مبايىىر 

عال  بد   على بر ة اهلل، ول ىن بخطىوا  بطيئىة، بىد  فا ب فريىغ بعى  ا يىرطة  م ىن  ال ى  ًو
حيىث  ,الييخ من  دقيق بعضفا و دخل عليفا بع  ال عديال ، إا  ن المفا أ   امى   ىريعة

بل  ,ملحا  ل مفيذ هذا الميروت وبي ل لع م ن م وقعه.. عمدها  صبح ا مر اخ طف ه يد الممون
ولفىىىذا وضىىىع  ًيىىىه ثقلىىى ، وقىىىرر   ن ي ىىىون هىىىذا  ,وا ىىىب ال مفيىىىذ علىىىى الفىىىور وبيىىى ل  ىىىد 

  ن   دخل به     فة من ال فا .  الميروت من  ولى  ولويا   و ح  إيراً  المباير دون

ين لىع الىذ ,خو غ  له بي ل  امل وقرر  من بع  اإلًقد  فر  ,ولما لفذا العمل من  همية
مر ز اليفيد عىزاع إميا  مر ز خاص بفذا العمل  ميماه  ,ي  اوز عددهع  صابن اليد الواحد 

يىق اهلل  عىالى  ,يصدر عمه  ل مىا ي علىق باليىيخ عبىد اهلل عىزاع اإلعالم , وقررما  ن وبعىد  ًو
مىىن هىىذا  ىىرما علىىى بر ىىة اهلل  عىىالى, و  وعلىىىلميىىروت  ىىراث اليىىيخ بىىد ما بوضىىن خطىىة مؤق ىىة 

 ضىىىح لمىىىا هىىىذا ا خىىىر  ح ىىىى االفيمىىىة و م ىىىير ما ًىىى  هىىىذا العمىىىل  مىىىا مقىىىيع خطوا مىىىا بىىىين  خىىىالل
مراحىل  مفىذ قمما بوضىن خطىة يىاملة   ضىمن خمىس  ؛على ذلك اوبما    ,الميروت بي ل  امل

 م  الية. على مد   موا  ثىمان  
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ى  ن يصدر عل , ن يصدر خالل هذه المرحلة   يبا  بالح ع الصغير :املرحلة األوىل أواًل:
ً   ل يفر على  قل  قدير.. وقد م حما والحمد اهلل ً  هذه المرحلة بإصدار    يب واحد

 -"(1من خالل  فريغ ا يرطة) ,ال  ب ال الية

  من الح ع الصغير. ا(  ز   49)عددها , ال ربية ال فادية والبما  ل لة 
 زا  من الح ع الصغير (5) عددها,   ال آمر العالم ً  ل لة  . 
  زا  من الح ع الصغير.  (9) , عددهاً  الف ر  واإلعداد ل لة   
 زا  من الح ع الصغير.  (9وعددها ) ,ال فاد ًقه وا  فادً    ل لة   
 ( عىىىدد صىىىفحا ه مىىىا يقىىىارب ًىىى  تىىىالل  ىىىور  ال وبىىىة م لىىىد بح ىىىع )ريىىىا  الصىىىالحين

 ( صفحة. 911)
 لصغير. ع اصفحة من الح (911)ما يقارب  ,ا  ئلة وا  وبة ال فادية 
  ( صفحة.611,   ثر من )"ً  ال ير  عبر "  اب 
  وهو ي حدث عن الييخ  ميع العدمام ."الطود اليامخ"  اب , 
 "هدع الخالًة وبماؤها". 
 "قصص و حداث". 

 الشيخ بيده يف املرحلة األوىل: أما ما خطه

 "ا  يىفيد (451)بح ع ريا  الصالحين،  من ًيىه عىن حيىا    ثىر مىن "عياق الحور 
ا  يفدوا على  ر  ال فاد ًى   ًغام ى ان .. ميىر  ميعىه عبىر م لىة ال فىاد  ا  عربي

 . بال وا ر وعبر  عداد مخ لفة بقلع الييخ

                                                 
1
 ( عدد الصفحات تقديري وليس حصرياً.(
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 اً  احيا  م لىىة (  ىىزا  مىىن الح ىىع الصىىغير.)9وعىىددها) ,ًىى  خضىىع المعر ىىة  ل ىىلة
 .ال فاد(

  (   ىىىىىىىىىىزا  مىىىىىىىىىىن الح ىىىىىىىىىىع 9)عىىىىىىىىىىددها ,  لمىىىىىىىىىىا  مىىىىىىىىىىن خىىىىىىىىىىط المىىىىىىىىىىار ا ول ل ىىىىىىىىىىلة
 .لفيب المعر ة ا  بوعية(  اً  احيا  مير ,)الصغير

 "صفحة من الح ع الصغير .  (611),   ثر من " فاد يعب م لع 

 "صفحة.  (611)  ثر من  ",الدًات عن  راض  الم لمين  هع ًرو  ا عيان 

 "عبىىار  عىىن بعىى  الىىذ ريا  ال ىى    بفىىا اليىىيخ  يىىاع قواعىىد "مىىن القلىىب إلىىى القلىىب ...
ح ى ا  ضىين )وقد مير  عبر م لة ال فاد  ح  باب..  ردن,ً   غوار ا  الييوخ

 ,صىفحة مىن الح ىع الصىغير (611).. وعىدد صىفحا ه   ثىر مىن (ًل طين إلىى ا بىد
 ور ائل مو فة لالم فاضة الفل طيمية بذ ريا  الييخ ً  قواعد الييوخوماد ه   علق 

. 

 الصغير.عدد صفحا ه   ثر من مائة صفحه من الح ع  ", لحق بالقاًلة"إ 

 عدد صفحا ه   ثىر مىن مائىة صىفحة مىن الح ىع الصىغير,  ,اإل الع وم  قبل البيرية
 ,مفيىار  وروبىا بفرعيفىا اليىرق  والغربى وقىد  مبىأ ًيىه اليىيخ با ,اع ا ردن لفه الييخ  يى

 .ول مه  وقن  ن ي ون امفيار الفرت اليرق    رت من الفرت الغرب  
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 "لفه الييخ  ياع ا ردن ,صفحة (631) ثر من  ,"العقيد  و ثرها ً  بما  ال يل . 

 "ىفا اليىيخ ًى  ال امعىة ا ردميىة در  عبىار  عىن مىاد   ىان يد ",  فذيب العقيد  الطحاويىة 
( صفحة من الح ع 691يقارب) حيث طبع  على ي ل   يب ما ,و د  بين  وراقه

 الصغير.

 "ممىىىىىاطق   ىىىىىاب ي حىىىىىدث عىىىىىن خطىىىىىر اليىىىىىيوعية الىىىىىداهع علىىىىىى ال", ال ىىىىىرطان ا حمىىىىىر
صىفحة مىن  (691)وعدد صىفحا ه   ثىر مىن  , لفه الييخ وهو ً  ا ردن ,اإل المية

د  بىىين الم ىىلمين واليىىيوعيين,  ىىاب معر ىىة يىىديالح ىىع الصىىغير, وقىىد  حىىدث هىىذا ال 
 .خو  ً  الحر ة اإل المية ً  غز   اموا ًر اما  لفذا الميدانواإل

 "زمىة وملا بىين  وراقىه لزمىة و ىدماه, عبىار  عىن م"ا مر بالمعرول والمف  عىن المم ىر
إا  مما لع مضل هذه الملزمة ا خير   ,مفس الموضوتب  خر  )بغير خط يده(   علق 

 , ًخرج ال  اب على هذا الي ل. مما لع م أ د ممفا  مفا للييخ ؛لفذا ال  اب

 "ع 6391  بفىىا عىىاع  ,، عبىىار  عىىن وصىىية قيمىىة ومىىؤثر   ىىأثيرا  عاطفيىىا  "وصىىية اليىىيخ
ال بيىىر  وقىىد  ىىان لفىىا الىىدور ,  علىىى يىى ل   يىىب صىىغير يىىوع ا  يىىفاده مبايىىر وطبعىى

 الم لع  ر  ال فاد .ً  مفر  اليباب العرب  و 
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 "عبار  عن   اب   بىه اليىيخ خىالل رحل ىه إلىى يىمال  ًغام ى ان  ",يفر بين العمالقة
ا  يومىى (95)  ثىىر مىىن ال ىى  ا ى مر   ,ع6399قاصىدا    حمىىد يىىاه م ىعود  واخىىر عىىاع 

 .فدل  وحيد  فود القائد ح م يار من  فود القائد م عودب

 "اب مثير لل دل )ً  متر البع ( عىن  رامىا   ",آيا  الرحمن ً   فاد ا ًغان  
عدد صفحا ه   ثر من  د  يرما إليه ً  الصفحا  ال ابقة,وق ,اليفدا  ً   ًغام  ان

 الصغير. صفحة من الح ع (691)

 "صىغير, وماد ىه   علىق الح ىع ال   ثر من مائة صىفحة مىن ",و ح اع ً  ال فاد آداب
 بفقه ال فاد.

 " وهىىىذا ( صىىىفحة مىىىن الح ىىىع الصىىىغير651)  ثىىىر مىىىن  ",الىىىذبائح واللحىىىوع الم ىىى ورد ,
ا  مىىىن القىىىرن يثىىىر   والىىىه ًىىى  العواصىىىع ا وروبيىىىة ًىىى  ال ىىىبعيماب   بىىىه علىىىى إال  ىىى

مىا دًعىه  ,وع الم ى ورد اللحىه   ئلة  ثير  حول ح ع الذبائح و حيث و ف  ل ,الماض 
ن إلىىىى لبمىىىان الىىىذاهبيخىىىو  اإلوقىىىد  عطىىىى ال  ىىىاب  حىىىد  ,لل  ابىىىة ًىىى  هىىىذا الموضىىىوت
قد لعقد من الزمان دون  ن ي ون ً   ع, إا  ن ال  اب6399لطباع ه هماك  واخر عاع 

حيىث عثىر  ,ا يىبقى  ا مىر ه ىذا ح ىى  واخىر الثماميم, و ممىه خر  لد  الييخ م خة 
  يىىفاده بأيىىفر, وقىىد دًعىىه قبىل اممىىه ًى  رابطىىة العىىالع اإل ىىالم  اليىيخ علىىى م ىىخة 

  ه حيث  ع طباع ه بعد ا  يفاده.طباعإليما ل
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 " ىىىدماها ًىىى   وراق اليىىىيخ ًىىى  بي ىىىه عبىىىار  عىىىن ملزمىىىة و   ,"عمىىىالق الف ىىىر اإل ىىىالم 
وقد  ضفما إليفا موضوعا  مير  , علق ب يد قطب وم ير ه العلمية والف ريةومح واها ي

خر ميىر ًى  آوموضوعا  ,عيرون عاما  على اليفاد ؛ لة ال فاد  ح  عموانً  م 
علىى اليىيخ ا لبىام  الىذ    فىع اليىيخ رد ًيىه ع 6391 -6393الم  من عىاع  م لة
  يد قطب بأمه يؤمن بوحد  الو ود. ًيه

  ًىىة اإل ىىالمية   ثىىر مىىن مائىىة   يىىب ي حىىدث ًيىىه عىىن الخال ",الممىىار  المفقىىود "  ىىاب
 .صفحة

 "ممفىىا خطبىىىة عيىىد ا ضىىىحى ,  ميىىن لىىىبع  المواضىىين عبىىىار  عىىن ",ئر المصىىربيىىا, 
 ,عن ضيا  الحىق رئىيس با  ى ان  حى  عمىوان )رحىل ر ىل المرحلىة(و ذلك موضوت 

 ,بمما ىبة ا  يىفاد ضىيا  الحىقبخىط يىده حيث   بىه اليىيخ وهذا الموضوت له قصه, 
  الم لىىىىة خىىىىو  ًىىىىن اإلإا   ,ً  احيىىىىة لم لىىىىة ال فىىىىادالي ىىىىون  ,رئىىىىيس دولىىىىة البا  ىىىى ان

 الزمىىان يعدىىدًىى  هىىذا ن ال  ابىىة عىىن رئىىيس دولىىة ع رضىىوا علىىى ميىىره مبىىررين ذلىىك بىىأا
م ىىير  وبال ىال  يىىؤثر ًى   ,ممىا  ىىيثير ح ا ىية  بمىىا  الحر ىة اإل ىىالمية للح ىىاعمىدحا  

عليىىه مىىن قبىىل إدار   رح الموضىىوت لل صىوي لىىذلك طدىى وممف ىىه الف ىر  اليىيخ ال فاديىىة
مما   به الييخ, ًقد قم   بعاده من المير, وح ى ا يضين    ي    الم لة, و ع ا

 .و ضف  هذا الموضوت لفذا ال  اب
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 "ي حدث عن  ذور حماس من عفد عمر بىن  , (1) "حماس ال ذور ال اريخية والميثاق
 حىاد الطلبىة الم ىلمين الىىذين  ن بعى  يىباب ا   اب ىه,الخطىاب ح ىى اآلن, ومما ىبة 

 , ن ي  ىىب لفىىع مقدمىىة لميثىىاق حمىىاس وا لليىىيخ وطلبىىوا ممىىهؤ  ىىا يعييىىون ًىى  با  ىى ان
وقىىد  ,عبىىر الفىىا سإليمىىا  ر ىىله إلىىى ال ىىعودية و ً  ىىب اليىىيخ هىىذا ال  ىىاب خىىالل  ىىفره 

ب المعر ىىىة( يىىىو ىىىع  وزيعىىىه مىىىن الميىىىر  اإل ىىىبوعية )لف ,م ىىىخة آالطبىىىن ممىىىه خم ىىىة 
طبىن ممىه خم ىة وقىد  ,ًى   ميىن  محىا  العىالع والمرا ز اإل ىالمية للعلما  والمح مين

قىىة  (لفيىب المعر ىىة)الطريقىة مىىن ميىىر  بىىمفس ال  ىىاب  ر ىل  م ىخة  خىىر , و  آال مًر
و ىىل ذلىىك ح ىىب  هىىذا ال  ىىاب لصىىديق لىىه ح ىىى  عىىع الفائىىد . ن يعطىى معفىىا ر ىىالة بىىأ

  و يفا  الييخ مف ه.

 "ة ق ل الم لع بغير حق.  يب صغير يبين ًيه  ريم ",س الم لمة ريمة ق ل المف 
 "يب يبين ًيه بع   راما  اليفدا . ",وبصائر لل فاد ً  العصر الحاضر عبر   
 "إعالن ال فاد". 
 "إ حال العباد بفضائل ال فاد". 
 " ذ ار الصباح والم ا ". 

 
 

                                                 
 ن البد من ذكرهما باعتباري شاهداً على العصر الذي عشته بجوار الشيخهناك مالحظتان مهمتا ((1

 .الكتاب كان اسمه الحقيقي حماس جذورها التاريخية وميثاقهاأن  .1

ثاق( وكذلك كتب على الكتاب )إعداد( غضب الشيخ غضباً شديداً عندما رأى الشيخ تغيير العنوان إلى )حماس الجذور التاريخية والمياً, فن الطبعة األولى كتب عليها إعداد وليس تأليفأ .2

يكن عند األخ جواب شاٍف أو مبرر مقنع وإنما على األخ الذي قام على إخراج الكتاب وقال له : من وكلك بتغيير العنوان ؟ وكيف كتبت على الكتاب إعداد ؟ ألست أنا الذي ألفته ؟ فلم 

 ا أن نترك العنوان على حاله لعدم تمكننا من استدراك األمر خاصة بعد أن صدر الكتاب بهذا االسم, ووزع في أنحاء العالممنه وبالتالي اضطررن كان اجتهاداً 



                                                                                      

251  

  

 ـتـــالـــذي عــــرف يـخـــشـــيـ
 

 
 "ل  ىىاب المىىأثورا  لليىىيخ  قىىاع بىىه اليىىيخ قيىىعبىىار  عىىن  حق ",ورا  بثوبىىه ال ديىىدالمىىأث

 .ح ن البما
 " ًىىى   امعىىىة  -حىىىول الطىىىالق  –) بحىىىث  خىىىرج  ",مونالقىىىاامحىىىالل الىىىزواج ًىىى  الفقىىىه و

 .( 11دميق عاع 
 "را  و ضوا  على القومية العربيةمت". 
 " الفقه والقامونالمراًعا  ًاإل را ا  و  ". 
 "يىىىن م ىىىودا   امىىى  بىىىين  وراق عبىىىار  عىىىن   م ,4, ج6حاضىىىر العىىىالع اإل ىىىالم  ج

 الييخ.
 " خط ال حول ال اريخ". 
 "القواعد الفقفية". 

 
وذلك بجمع هذه السالسل  ,تتلخص هذه المرحلة باألمور التالية : املرحلة الثانية:ثانيًا

 -:بمجلدات بحجم رياض الصالحين

 م لدا . (49) ع  من  ل لة ال ربية ال فادية والبما  ال     ً   
 زا  ً  م لد واحد. (5) من  ل لة ً  ال آمر العالم  ال      
 زا  ً  م لد واحد. (9)د ال ع  من  ل لة ً  ال فاد ًقه وا  فا     
 زا  ً  م لد واحد. (9) ع  من  ل لة ً  الف ر  واإلعداد ال     
 زا  ً  م لد واحد. (9) ع  من  ل لة ً  خضع المعر ة ال     
 ( زا  ً  م لد واحد. 9 ع  من  ل لة  لما  من خط المار ا ول الى   ) 
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 مرحلة املوسوعة: ثالثًا: املرحلة الثالثة:

ة من  ربعة م لدا  بح ع م لدا  ع  من  ل ما   به الييخ وما قاله ً  مو وعة مؤلف 
 ح  ا ع" مو وعة )الذخائر العتاع ًيما  ثر عن اإلماع الفماع اليفيد  "القرآن تاللً  "

 عبد اهلل عزاع(، و ان على المحو ال ال "
وصل عدد صفحا ه   ثر من  ,عبر ال  يبا ,  من ًيه  ل ما   به الييخ بيده :اجمللد األول
  لل صفحة.

من والميرا   من ًيه  ل ما   به الييخ بيده عبر الصحل والم ال   :اجمللد الثاني
بلغ عدد صفحا ه   ثر من ومقابال  صحفية وغيرها,  -مير  لفيب المعر ة  – اً  احيا 

 صفحة.. 911

عبار  عن م موعة الم لدا  ) ا  من ًيه  ل ما ي علق بال ربية ال فادية والبم :اجمللد الثالث
ويح و  هذا الم لد على الخطب بلغ عدد صفحا ه  لل ومائ   صفحة,  ,(ال  

وه  عبار  عن  المحاضرا  والمدوا  والمؤ مرا  ال    ان يعقدها الييخ ً   ما ن مخ لفةو 
  فريغ  يرطة.

موان واحد, وقد يصل ال   ا  خضن لع , معما ًيه  ل ما  بقى من   ب الييخ :اجمللد الرابع
خطب  معة  و    ام عبار  عن  فريغ  يرطة  وا  ة,عدد صفحا ه إلى  لل صفح

 . و غيرها , و   ئلة و  وبة  فادية محاضرا 

مرحلة  من ما قيل ً  الييخ وما   ب عمه, وقد  ع ً  هذه  رابعًا: املرحلة الرابعة :
 ,عبد اهلل عزاع ً  عيون معاصريه ميماه اليفيد  ,المرحلة إصدار م لد بح ع المو وعة
 يخىصية اليىوقد  من ًيفا  ل ما قيل عن يخ ,عبار  عن مرحلة من المراحل الخمس
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وقد  ,الخطبا  و مرا  ال فاد وغيرهعدبا  واليعرا  و وحيا ه وما   ب عمه من قبل العلما  وا  
ثع ضممما إليه  صفحة (951)وصل  عداده   ثر من  , صدرما ال ز  ا ول بالح ع ال بير

صفحة  (151)صدرا ً  م لد واحد بح ع المو وعة وصل عدد صفحا ه إلى , ال ز  الثام 
  من الح ع ال بير.

 خامسًا: املرحلة اخلامسة: مرحلة الرتمجة..

 ان هماك  ف ير  د  ب ر مة   ب الييخ إلى لغة  خر  غير اللغة العربية، وقد وقن    
 دمما بواقعين"ية إا  مما اصطم ليز لى اللغة اإلااخ يار ع

, ً ما إذا و دما من ي يد العربية اد الم ر ع الذ  ي قن اللغ ين معا  ي عدع إ:  الواقع األوىل
 . بالع ساللغة اإلم ليزية و ي يد  م ده ا

م ليزية  ح اج إلى  صريل ومير، وهذا ا مر إن طباعة ال  ب باللغة اإل: الواقع الثاني
ماحية المادية خاصة إذا  طلب ا مر  رحيلفا إلى الخارج  عبر البريد، ي لل  ثيرا  من ال

  دون  ر مة   ب الييخ باللغة ً ان هذا الوضن من   بر العوائق ال   وقف   مامما وحال
 اإلم ليزية.

يق اهلل ًا ,وقد ً رما مليا    اه هذا الموضوت       قر الر   بعد اا  يار  واا  خار  و ًو
 ال  اليل ول فولة  وزيعفا ً  وذلك لقلة ,وع ب ر مة هذه ال  ب إلى اللغة الفار يةعلى  ن مق
، وبعد ال و ل على اهلل ا  طعما بإذن اهلل  ن م ر ع من هذه ال  ب إلى اللغة مف فاالممطقة 

 .% من م مل ما صدر من مؤلفا  الييخ 91الفار ية ما يقارب 
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 ام   وا ب هذا   و ما وا زلما ميعر  ن يد اهلل ، هذه خالصة ما ي علق ب  ب الييخ
يق اهلل وا  و خيرا  هلل  ا مر  له  العمل، الذ  ليس لما ًيه حول وا وقو ، وير ن , بعد  ًو

الذ  ضحى بدمائه ودما   بمائه من   ل هذه ا مة  ما متن لصدق هذا الر ل وذلك 
 وديمفا و رضفا وعرضفا...

  عن  راث الييخ الف ر  والعلم  ا بد من اإليار  إلى  ن عدد وقبل  ن  خ ع حديث   
 , يرطة  قريبا   911 يرطة ال ا ي  ال    خص الييخ من خطب ومحاضرا  وصل  إلى 

هلل  ن م معفا من  ما ن م عدد , إا  ن هماك  يرطة لع م م ن من  معفا ا  طعما بحمد ا
 خاصة ً  البلدان ال   زارها.

من خطب ال معة والمحاضرا  ال    ؛ب الخم ينًقد بلغ  ما يقدر  ,يو ما  يرطة الفيد
وقد  ما محرص  ن مضن خطبة  معة ومحاضر   , ماول  القضايا ال ربوية ال فادية وغيرها

 .على اليريط الواحد

ماك مرحلة خاصة  قوع على البحث  ان من المقرر  ن   ون ه سادسًا: املرحلة السادسة :
و و يه  بما  ال يل لميل در ة الما   ير ً ر الييخ عبد اهلل عزاع اا  م اج ودرا ة و 

 إا  ن الترول لع   عفما حيث عد  ,من هذا ال راث الضخع الذ   ر ه الييخ  والد  ورا
, ً  الف ر  الواقعة ما بف اما  (  مة زورا  و 64)  مباير  و  م   لق  القب  عل  إلى ًل طين و 

  فاع.اع, دون  فمة  و قضية  و ائحة 4113إلى مم صل  6339بين عاع 
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ومموه هما إلى  مر مفع  ن  مين ما صدر عن الييخ عبد اهلل عزاع  ان عبر مر ز اليفيد 

 (.1)عزاع اإلعالم 

العلما  والمثقفين ومرا ز الدرا ا   ن مدعو  وا يفو ما هما من خالل هذه الفرصة الذهبية إا
عملوا  اهدين على إخراج هذه ال  ربة العتيمة من بطون هذه و بما  الحر ة اإل المية  ن ي

 إن يا  اهلل  عالى. ,الم لدا        فيد ممفا ا  يال القادمة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                 
1
( صدر بعض الكتب عن مكتب الخدمات أيام كنا نعمل من خالل مكتب الخدمات ولكن بعد استشهاد الشيخ بفترة وجيزة رأينا (

 خاصاً بهذا التراث وذلك نظراً لضخامة هذا العمل. من المناسب أن ننشئ مركزاً إعالمياً 
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اليت فرغت كتابة داخل , أمساء معظم األشرطة اليت سجلت له مع ذكر بعض أرقامها وتوارخيها

 تراث الشيخ العلمي والفكري.

 رقمه تاريخه عهنو  اسم الشريط م
 3  محاضرة التربية النبوية للجيل األول. 4
 41  خطبة آفات تقضي على المجتمعات. 2
 44  خطبة الصدق مع اهلل. 3
 6  خطبة التقوى والورع. 1
 5 م8/44/4891 خطبة التضحية والفداء. 5
 22  خطبة الصبر عبادة. 6
 42 م28/3/4895 خطبة الجهاد ماض. 2
 22 م6/1/4896 محاضرة ى الجهاد.حاجتنا إل 9
 32 م44/2/4896 خطبة الجهاد والسلطان. 8
 452 م4/2/4899 محاضرة الجهاد طريق التوحيد. 41
 491 م4899 خطبة مبدأ السيف. 44
 2 م24/2/4895 خطبة أثر الحسنة والسيئة. 42
 42 م22/2/4896 خطبة أطب مطعمك. 43
 28 م49/1/4896 خطبة التوكل على اهلل. 41
 491 م4/2/4899 درس الزهد في الدنيا. 45
 495 م45/6/4899 درس الستعداد الحقيقي. 46
 211 م9/9/4899 خطبة العملة الصعبة. 42
 46 م9/44/4895 خطبة ضبط النفس. 49
 4 م9/44/4891 محاضرة حديث للشباب المسلم. 48

 

 

 

 21 م43/42/4895 خطبة حفظ اللسان. 21

 

 

 34 م21/6/4895 خطبة ألمارة بالسوء.النفس ا 24
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 31 م5/8/4896 خطبة الموازين الربانية. 22
 35 م42/8/4896 خطبة التوكل واإيمان. 23
 36 م48/8/4896 خطبة الحرص على الشرف والمال. 21
 435  خطبة بشرى للصابرين. 25
 444  محاضرة دروس مع النفس. 26
 438  محاضرة لجهاد.الشيطان على طريق ا 22
 429  محاضرة رسالة إلى العلماء. 29
 433  خطبة تعلمت من هذا الجهاد. 28
 454  محاضرة الجهاد ومدرسة التوحيد. 31
 38 م26/8/4896 خطبة الناس أصناف. 34
 481   الولء والبراء. 32
 486  كلمة وصايا للشباب. 33
 212  خطبة بين الحق والباطل. 31
 243  خطبة قيادة الناجحة.ال 35
 263   على أضواء التربية. 36
 33 م28/9/4896  األمل العريض. 32
 482  خطبة التحريض والتثبيط. 39
 212   التأدب مع الجهاد. 38
 268 م25/9/4898 خطبة قواعد حفظ المجتمع اإسالمي. 11
 221  خطبة حرب الشائعات. 14
 225 م43/41/4898 خطبة الغيبة وخطرها في المجتمع. 12
 9 م45/2/4895  الغرباء. 13
 8 م4895  الصبر على البالء. 11
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 31 م43/6/4896  الصبر على الرباط. 15
 453 م2/2/4899  الطريق إلى المجتمع اإسالمي. 16
 422   الطريق المرسوم. 12
 493   الستعالء اإيماني. 19
 494   إلسالم.ماذا يعني انتمائي ل 18
 41 م2/8/4895  الشجاعة والكرم. 51
 25 م41/2/4896 خطبة جمعة  وصية شهيد. 54
 11 م42/1/4892  أثر المجاهد العربي في الجهاد األفغاني. 52
 16 م49/41/4896  أبو حامد )مروان ذبيح اهلل(. 53
 81   القاعدة الصلبة للجهاد. 51
 443 م29/9/4892  الجهاد هو الطريق. 55
 442 م23/9/4892  بين مجتمع التوحيد ومجتمع النحالل. 56
 425 م22/8/4892  العقد والبيعة مع اهلل. 52
 426 م23/8/4899  التحمل على الشدائد. 59
 422 م25/8/4892  مباهج الصبر. 58
 459 1/2/4899  الستئذان في فروض األعيان. 61
 492   قضية اإيمان والكفر. 64
 423 م42/8/4892  نماذج خالدة. 62
 221 م22/4/4898  معالم في الطريق. 63
 429 م6/1/4896  ولية الكافرين )زاد المجاهد سابقًا(. 61
 268  محاضرة (.4األثر الحضاري للجهاد ) 65
 282  محاضرة (.2األثر الحضاري للجهاد ) 66
 241 م9/42/4899 بةخط الحاكمية المطلقة هلل )إن الحكم إل هلل(. 62
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 251 م2/1/4898 خطبة شهر الصيام والقيام. 69
 412   الجهاد وأثره في بناء الجيل. 68
 283   الرابطة اإيمانية. 21
 4 م9/44/4891 محاضرة حديث للشباب المسلم. 24
 458 م1/2/4899  الدعوة اإسالمية وكفاحها. 22
 341  خطبة ي له.ولكن حمزة ل بواك 23
  م4898-2-2 محاضرة معجزة القرون الثالثة. 21
  م4898-2-2 محاضرة المؤامرة العالمية على الجهاد. 25
 418  محاضرة (.4محاضرة في ألمانيا ) 26
  م4898 محاضرة خط التحول التاريخي. 22
  م4898 يتمحاضرة شريط فيديو الكو  تحقيق العبودية                           29
  م4898 محاضرة شريط فيديو الكويت (.4من كابل إلى القدس) 28
  م4898 محاضرة شريط فيديو الكويت (.2من كابل إلى القدس) 91
   محاضرة نهيار الحضارة الغربية.ا 94
   محاضرة الجهاد األفغاني. 92
كلمة تأبينية على روح الشهيد عابد  93

 الشيخ.
   كلمة

   محاضرة سالمية.حركة اإتاريخ ال 91
  شريط فيديو محاضرة انتصار الحق. 95
   محاضرة العمل واإخالص. 96
    أثر النماذج الحية على النفس البشرية. 92
    فضل الجهاد األفغاني في إحياء األمة. 99
   شريط فيديو الجهاد فرض عين. 98
  م4891  أفغانستان اليوم. 81
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  م4891 كلمة تحدوا.يا قادة الجهاد ا 84
  م4891 كلمة صرخة من القلب. 82
  م4898-41-44 كلمة نصائح إلى الشباب المسلم. 83
    دورنا في الجهاد األفغاني. 81
   محاضرة (.4لقاء مع أبناء اليمن ) 85
   محاضرة (.2لقاء مع أبناء اليمن ) 86

82 
لأليتام في  حفل مؤسسة المدينة المنورة

 بيشاور.
  م4892-4-48 كلمة

 328  خطبة .اتقوا اهلل حق تقاته 89
 434  كلمة .إنجنير بشير 88
 344  محاضرة .(4صورة مشرقة للجهاد ) 411
 342  محاضرة .(2صورة مشرقة للجهاد ) 414
 326  محاضرة .مقومات الوحدة اإسالمية )أ( 412
 326  محاضرة .(مقومات الوحدة اإسالمية )ب 413
 236  محاضرة .نظرات في التربية الحركية 411
 212  محاضرة .الجماعات اإسالمية ووجهة الصراع )أ( 415
الجماعات اإسالمية ووجهة الصراع  416

 .)ب(
 213  محاضرة

 239  محاضرة .الحركة المظلومة 412
فتتاح المركز اإسالمي في حفل ا 419

 .بيشاور
 12 م4896 كلمة

 265   .دعم الجهاد األفغاني إنقاذ البشرية 418
 253  محاضرة .في مسجد أبي بكر)أ( 441
 251  محاضرة .في مسجد أبي بكر )ب( 444
 221  خطبة .صمام األمان 442
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  م4891-42-41  .التربية والجهاد 443
 324   .صلة العبد بربه 441
 422   .الضجة اإعالمية 445
 215 م4899  .الزيارة األولى لبنجشيربعد  446
 226   .غرباء في عالم السياسة 442
 222   .الجهاد المظلوم إعالمياً  449
 15 4892-1-48  .كرامات المجاهدين 448
 218  محاضرة شريط فيديو .مؤتمر الطلبة في بريطانيا 421
  م4898 كلمة .كلمة الشيخ عبد اهلل عزام في لهور 424
 11 م4896-41-49 كلمة .ة للعلماءكلم 422
  م4898 كلمة .رحلة الشمال 423
   محاضرة .مسيرة الدماء 421
  م4895-8-43 خطبة .ميزان اهلل وميزان الناس 425
   محاضرة .أمسية فلسطين 426
 341 م4898-44-24  .خطر القومية على الجهاد األفغاني 422
    .مالمح تلوح في األفق 429
 219  محاضرة . بأمر الخارجعمالً  428
 248  خطبة .التجربة التاريخية الرائدة 431
 345  محاضرة .(4الدعوة اإسالمية وبشائر الغد ) 434
 346  محاضرة .(2الدعوة اإسالمية وبشائر الغد ) 432
 215   .اليهود بين أفغانستان وفلسطين 433
 214   .بداية الحركة اإسالمية األفغانية 431
 218   .نريد دولة اإسالم 435
 451   .توجيهات جهادية 436     
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 225  محاضرة .(4طبيعة العمل لهذا الدين ) 432

 226  محاضرة .(2طبيعة العمل لهذا الدين ) 439

 222  محاضرة .(3طبيعة العمل لهذا الدين ) 438
 416   .األفغان والتوحيد 411
 415   .صور من حياة األبطال 414
 246  خطبة .المستقبل لهذا الدين 412
 319   .تعريف بالجهاد األفغاني 413
 298   .الجهاد األفغاني إلى أين 411
 431   .الصدق والتقوى 415
 445 م4892-41-43  .نصائح جهادية 416
 261 م4892-8-8 خطبة .فتح الفتوح 412
 83   .يوم الشهداء 419
 424   .الشهداء 418
 413   .مشاهد من الجهاد 451
 229   .نفحات من الجهاد 454
 432 م4892-41-41  .من ثمرات الجهاد 452
 436 م4892-44-8  .أسئلة عن الكرامات 453
 21   .األفغان والسلفية 451
 411  كلمة .الشهيد سبع الليل اليمني 455
 269   .عبر من األيام 456
 425   .نطالقنقطة ال  452
 233   .اإيمان يربي األبطال 459
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 428  محاضرة .محاضرة عن زينب الغزالي 458
 488   .تاريخ الشيوعية األسود 461
 264   .تبعات الجهاد 464
 259 م4898-5-45 محاضرة .(4ودار الزمان دورته ) 462
 258  محاضرة .(2ودار الزمان دورته ) 463
 292  محاضرة .(4على القضية األفغانية ) أضواء 461
 299  محاضرة .(2أضواء على القضية األفغانية ) 465
 335   .الشباب والتضحية 466
 464   .لماذا أفغانستان؟ 462
 255  محاضرة .(4ثاره )ه آهذا الجهاد وهذ 469
 256  محاضرة .(2ثاره )ه آهذا الجهاد وهذ 468
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  . . .   حا ي  حيا   ومف   ومياعر  وقلب  و  لقد ملك حب ال فاد عل . 

  . . .ن يفىد  لمىا بىال " لى يىياعفع, علىى  مىهوا مري ىان و  ,واآلن محن مصىارح اليفىود و ذمىابفع
 .فاد ً  ًل طينح ى معود لل ولن يقر لما قرار 

 . . .وتلىىع بفىىا  صىىحابفا الحقيقيىىون ,بىىح ًيفىىا الف ىىارور  ,مىىا ر يىى  قضىىية  ىىا ر بفىىا ال  ىىار, 
 .مثل ًل طين

  . .  ح ىىى معىىود لل فىىاد ًىى  ًل ىىطين, ولقىىد آليمىىا علىىى  ,ولىىن يقىىر لمىىا قىىرار ,لىىن يفىىد  لمىىا بىىال
  مف ما  ا م را ن عن هذا الطريق الربام  الواصل بين  ابل والقدس.

 .. المو . اخ يار لقد  يقن  بما  اإل الع ً  ًل طين  ن طريق الحيا  هو 

  . . .ب  عيىىمفع, و ن ا بىىد  بمىىا  ًل ىىطين  ن ي علىىوا قضىىية  حريىىر الم ىى د ا قصىىى مصىى
  خالق يراها  ل ماتر.يحولوا العواطل والمياعر إلى  لوك و 

 . . . ثع حيل بيمما وبين  دا  هذه العباد , ًبد ما  ,لقد  ديما ًريضة عباد  ال فاد ً  ًل طين
 .ًو دما  ر   ًغام  ان -اد  ال فاد عب -  ًيهمبحث عن م ان معبد اهلل
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  . . .ا ال فاد يق رب من  لما ر وا هذ عامة واليفود خاصة ل ر عد هلعا   إن ًرائص  عدا  اهلل
 .المصر المفائ 

  . . .يبمون بأ  ادهع  م اد ذين يخطون بدمائفع  اريخ  ممفع, و إن ا بطال الحقيقيين هع ال
 .ب ما مفع حصومفا المميعةعز فا اليامخة ويييدون 

  . . .مىىع هىىو دا  ال ىىرل الىىذ  يق ىىل المخىىو  ويقضىى  د  بحيىىا  ا ر يىى   ن  خطىىر دا  يىىو  لقىىد
 على الر ولة ويخمد الغير  وي ب  المرو  .

  . . . رب مىىىن  ىىى ىىىالمية  ققضىىىية إلقىىىد عود مىىىا ال  ىىىارب  ن مىىىر  ال  الىىىب العىىىالم  علىىىى  ىىىل
 .   بين الدهرعلى  ل داعية  صبح يامة ً المصر,  و

  . . .  ا مع و مقذ اليعوب بفرد ًذ من  بمائفا.  يل  حمىر ي 

  . . .ادين المزال, ا ً  ممابر ا قوالإن مقادير الر ال  برز ً  مي. 

  . . .ا ًىإن الىذين يحملىون ور  ما ة قبل حمىل ال ىالح, و  ن ال ربية ضر   در   من ال فاد ا 
الم ىىىىلحة  ىىىىؤرق   فىىىىان المىىىىاس و فىىىىدد  مىىىىمفع  ابا يصىىىىبحون  العصىىىى ,ال ىىىىالح دون  ربيىىىىة
 .و روعفع ليل مفار
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  . . .  إن الذين يتمون  ن دين اهلل يم ن  ن يم صر بىدون  فىاد وق ىال ودمىا  و يىال  هىؤا
 .اهمون ا يدر ون طبيعة هذا الدينو 

  . . . اح صيامة  رو , ًفؤا  هع صماع ا مان لبد  ن   لع للمخلصين الصادقين ا إن القياد
 .الماس و عراضفع و موالفع

  . . .بلغون .. هؤا  ي بىرون الذين ي ,إن الدعوا   ح ب دائما  ً  ح ابفا  ن ال يل ا ول
 ... ً  عداد اليفدا  عليفع  ربعا  

   ىىى  ا  حيىىىا إا إليصىىىال ال لمىىىا  ال لل بليىىىغ, وزادا   إن ال يىىىل ا ول  لىىىه إممىىىا يىىىذهب وقىىىودا 
 .بالقلوب وبالدما 

  . . . امد  ا حراك ًيفا, ح ىى إذا مىا م مىا مىن  من اليموت,  لما ما   بقى مي ة  عرا ا  إن 
  .ام فض  حية وعاي  بين ا حيا  ..   لفا

ا حيىىا  ا , و , ًعايىى  بىىين ا حيىىا قلىىب إم ىىان حىى  اق ا ىى  ىىل  لمىىة عايىى   امىى  قىىد     
 ي بمون ا موا .

  . . .غفا إم ان بخطبىة مممقىة مرصىعة با لفىات يبل يتمون  ن المبادئ لعبة  و لفو  و م ات
لىع ي ىن هىذا  بىدا  طريىق  ال ميلة  و يد  ب   ابا  يدطبن ً  المطابن ويوضن ً  الم  بىا  ...

  صحاب الدعوا  ...!!
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  . . .علىى ا عىدا , وا  قبىل البيىن  و اليىرا  بد من  ربية الممىاذج الصىلبة ال ى     عصى  ا ,
 .ل ذين ا يقبلون الذوبان ً  حوام  الم  من ال اهوا بد من  ربية ا ًراد ال

  . . . قليىىل هىىع الىىذين يحملىىون هىىذه المبىىادئ, وقليىىل مىىن هىىذا القليىىل الىىذين يمفىىرون مىىن الىىدميا
 رواحفىع مىن   ىل بادئ, وقليل من هذه الصفو  الذين يقدمون دمىا هع و   ل  بليغ هذه الم
 وا يم ىن  ن يوصىل إلىى الم ىد إا عبىر..ًفع قليل من قليىل مىن قليىلهذه المبادئ والقيع, 

 . هذا الطريق, وهذا الطريق وحده ..

  . . .   إن ال ىىىاريخ ا  حيىىىا المبىىىادئ و م صىىىر العقائىىىد.. )اليىىىفدا (  قىىىاع ا مىىىع و بمثىىىل هىىىؤا
 . ل بمداده إا بدما  هؤا  .. إا بقصص هؤا  .. إا بأمثال هؤا  .ي 

  . . .لىىذ   مىىاع هىىذا المعىىين الثىىر ا ية العالميىىة  ن يقفىىوا طىىويال  ا بىىد  بمىىا  الحر ىىة اإل ىىالم
 ن الىىىىدعو  اإل ىىىىالمية ًىىىى   ؛حىىىىداث ًىىىىوق  ر   ًغام ىىىى ان يمفلىىىىوا ممىىىىها ً ر ىىىىه الىىىىدما  و 

  بعادا  ...عط  المصطلحا  الحر ية  عماقا  و  ًغام  ان  

  . . . يم يىر ًى  ا مىة  ابقدر مإمما  حيا ا مع بعقائدها و ً ارها, و مو  بيفوا فا ولذا فا, و
, و ر ىىل مىىا  ضىىرب ب ىىذورها ًىى   عمىىاق ا ر  عقائىىد صىىحيحة, بقىىدرمىىن مبىىادئ خيىىر  و 

مىن  ىعيرها المىاد  و م موعة  يقامفا و وراقفا يامعة   ى تل بفىا البيىرية مىن لفىح الحيىا  و 
 الح د وال ماًس على الم ات الحقير والعر  القريب.لتى الحقد و 
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  . . .ا مىىىام  وا وا  غىىىرم ع  ,صىىىوا علىىىى المىىىو   وهىىىب ل ىىىع الحيىىىا " احر يىىىا دعىىىا  اإل ىىىالع
يىىىىا ع  يغىىىىرم ع بىىىىاهلل الغىىىىرور, و  بمواًىىىىل  زاولومفىىىىا وا مفىىىىا و ن  خىىىىدعوا  مف ىىىى ع ب  ىىىىب  قرؤو ا 

 َتهااوَدُّ نَ أهن  يهِْاارَ اهاتِ الش ااوْله ِ    } :يحملىىم ع ااميىىغال بىىا مور المريحىىة عىىن ا مىىور العتيمىىة

 .(1){ تهكُونُ لهكُ ْ

 . .  يىىا ع وموائىىد الطواغيىى  ا لقيىىاد  ال يىىل الرا ىىن إلىىى ربىىه .. و . يىىا علمىىا  اإل ىىالع"  قىىدمو ا 
 . ع عن ال يل, و حول بين قلوبفع وبيم ع ح ز فا  تلع القلوب و مي  ا ًئد , و ًإم

  . . . ,و إن  ىان الىدًات  يروا على بر ة اهلل وقولوا" إن  ان اإلعىداد إرهابىا  ًىمحن إرهىابيون
ىىىىا   عىىىىن ا عىىىىرا  ن  ىىىىان ال فىىىىاد ضىىىىد ا عىىىىدا  طًر ىىىىون, وا   صىىىىولية ًىىىىمحن  ًىىىىمحن م طًر

 . صوليون

  عومىىك اللفىىع" ًىىإن الحمىىل ثقيىىل, وا مامىىة غاليىىة, والمىىؤامر   بيىىر , والىىزاد قليىىل, وال اهىىل...
  ليل, وح بما اهلل ومعع الو يل. 

   . . . مىىىل  بيىىىا  ومىىىا   ,  م ىىىر البغىىىا  ًىىى   رضىىى عايىىا  يفىىىا الم ىىىلمون" لقىىىد طىىىال رقىىىاد ع و 
  "الياعر

 

 

                                                 
1) )

 .7سورة األنفال آية 
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 ودــرة األسـأين زمجــف           ـوان ال المنام على الهــط
 دــن في ذل العبيـــونح      ستنسرت عصب البغاة        او       
 س من زرد الحديدــولي                 وع ــبيد من الخنــيد العــق

 ور على القيود ـــمتى نث                ور على القيودــــفمتى نث

 

 

 وبهذا نكون قد انتهينا من تناول جزء بسيط من بعض اجلوانب اليت ميكن أن تقتنص

 من حياة هذه الشخصية اإلسالمية احلركية القيادية الدعوية اجلهادية العاملية

 

 سبحانك اللهم وحبمدك 
 نشهد أن ال إله إال أنت
 نستغفرك ونـتوب إليك
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 اخلامتة
مقلما  ز ا  ب يطا  من حيا  العالع الربام  اليفيد عبد اهلل عزاع, الذ  مذر  وه ذا م ون قد

خاصة وقد  ان دائما  ي ممى  ن   ون الخا مة يفاد  ً   ,مف ه وما يملك هلل رب العالمين
  بيل اهلل.

ومحن مؤ د هما ً  هذه الخا مة على ضرور  ااه ماع ب  رب ه وا  خرا فا من بطون 
 ماه  لمة  لمة     مقل إلى ا  يال القادمة. راثه الذ   مع

ً  ال امعا  البا   امية  ياع  ما   خو      قدع الد  ورالقد حاول مع   ثير من اإل
مميغلين ب من هذا ال راث, إا  مم   م     د لفع  ن هذا العمل الذ  بين يد   ًضل 

يمما ممفج الييخ ًو ره ه  ًائد  يخصية ل , ب  ,  ن الد  ورا عمد  من مائة د  ورا
  ي ومان زادا  لأل يال القادمة إن يا  اهلل.

ومن هما آثر   ن ا   مله بال رعة المم مة وميره ً  ربوت العالمين قبل  ن  وضن  
 ه.ل قبل  ن يالحق ممف ه ًو ره ومحبو العقبا   مامه, ب

وا  مبية بعد  ن  خد  والحمد هلل  ع  معه ومير معتمه ً  معتع البلدان العربية واإل المية
 من  عصابما و فدما الي   ال ثير, ً ز  اهلل خيرا   ل من  اهع ً  هذا العمل خير ال زا .
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مما هو بفضل اهلل  وا  إذ  هما ومحن مؤ د بأن ما صدر عن الييخ لع ي ن بفضلما, وا 
 ما  ’بهصدق صاحلو خيرا , ومحن م  يعر بأن معية اهلل  ام  من هذا العمل, ولعل ذلك 

 متن واهلل  علع.

وهذه مفمة  ,م رر دعو ما إلى العمل على هذا ال راث وا  خراج ال موز الممثور  بداخله
إن  ,المف رين والعلما  والمثقفين و بما  الحر ة ومرا ز الدرا ا  لعلفا  فيد ا  يال القادمة

 يا  اهلل.

 املؤلف

 حممود سعيد عزام  " أبو عادل"

 فلسطني - غزة

 م2011 -هـ 1132
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 في أفغانستانخ عبد هللا عزام بيأ ثلوج جاجي يال 

 ال يخ عبد هللا عزام في إحدى جلسا  التدريس
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 ال يخ الزنداني في حديث خاص مع ال بخ عبد هللا عزام

 ال يخ يلري لقاياَ صحفيا مع القائد نلم الديأ لحساب مللة اللهاد
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 يافال هيدان عبد هللا عزام وتميم العدناني رحمهما هللا مع س

 ال يخ عبد هللا عزام مع أبنائه
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 ال يخ عبد هللا عزام يمتطي فرسه في الميدان

 ال يخ عبد هللا في صورة جماعية مع الملاهديأ
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 ال يخ عبد هللا عزاممأ مؤلفا  

 لحظا  ال هادة لل يخ عبد هللا عزام
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 هاا الكتاب

 

.. عصار  ً ر, وم ير  دع, و  ربة رائد  لر ل  ا  علىى قىدر عبىر ً ىر  مىن الىزمن,  حيىا 
 الم لمين.ًيفا ًريضة غاب  عن دميا 

 ىان اليىباب بىأمس الحا ىة  مثالىه, ييىق لفىع الطريىق محىو  ؛ ا  ًى  وقى  .. مموذج ًذ,
 العز  والم د وال ؤدد.

.. قائد ميدام  خا  الق ل والق ال معا , وعالع ربىام  قىرن القىول بالفعىل.. ر ىع مىن خىالل 
 م ير ه الطريق لعياق اليفاد  وصمات ال اريخ.

ن " إب قوط اليىيوعية واإللحىاد ًى  ا ر , وقىال عمفىا ذا  يىوع .. ر ل مرحلة,  مبأ ًيفا
ا حداث ال     ر  ًىوق  بىال الفمىدو وش  ى  ون بدايىة لخىط ال حىول ال ىاريخ  للعىالع  لىه, 

 ن  ديد.محو  د  الح ع موصعود اإل الع 
ً ر فىىىا الىىىدما  و عطىىىى المصىىىطلحا  .. ر ىىىل حر ىىىة, ر ىىىع الخطىىىوط العريضىىىة  حىىىداث 

 .قا  و بعادا  الحر ية  عما
 ا  .. محطا  عصيبة, ًو را  مخا   حقيقية عيماها  مبا  إلى  مب من مىن صىمن  اريخى

محىو لقيىاد  البيىرية  -إن يىا  اهلل- هبدمه, ل حيا ا  يال عزيىز   ريمىة مىن بعىده, مؤهلى ا   ديد
 رغع  مل الحاقدين... المية إ ةدول

ن حر ىىة.. يىى ل  بم موعفىىا مموذ ىىا  .. قائىىد ميىىدام .. وعىىالع ربىىام .. ور ىىل مرحلىىة.. وابىى
حيا  صب  فوده ً  محطا  مؤلمة م  الية, ًو ىرا  مخىا  م عاقبىة, يىفد فا  حىداث القىرن 

عفىدا   ديىدا , و اريخىا  مضىيئا  لديمىه  - مبا  إلى  مب مىن  بمىا  حر  ىه-العيرين ليصمن بدمه 
 و م ه. 
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 رقم الصفحة املوضوع م

 1 اإلهداء 1

 2 المقدمة 2

 1 قديم..أما قبلت 2

 أواًل: حياة الشهيد ما بني ميالده وزواجه.

 15 مولده ونشأته. 1

 15 دراسته الجامعية. 2

 15 تربيته وانتسابه للحركة اإلسالمية. 3

 16 مواقف مع أخته في صغره. 1

 11 مواقف مع والدته. 5

 21 موقف آخر مع والدته. 6

 22 ه.موقف واحد فقط يدلل على بساطة والدي 7

 23 زواجه وأوالده. 1

 ثانيًا : ما بني انتقاله إىل األردن وفصله من اجلامعة األردنية.

 27 انتقاله إلى األردن. 1

 27 م والقرار الحاسم.7691الشيخ في عمان  2

 21 قواعد الشيوخ. 3

 28 موقفين في القواعد. 1

 30 الماجستير أثناء القواعد. 5

 31 الشريف. الدكتوراة من األزهر 6

 32 فصله من الجامعة األردنية. 1

 33 وفد من الحكومة وآخر من الحركة. 8

 ثالثًا: ما بعد عمان حتى  أرض األفغان.

 36 الشيخ نحو السعودية. 1
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 36 مع األستاذ السنانيري. 2

 37 السنانيري إلى مصر. 3

 31 مه من قبل السادات.الشيخ يرثى األستاذ كمال السنانيري بعد إعدا 1

 38 الشيخ نحو األفغان. 5

 10 عودته من باكستان بعد الجولة االستطالعية والعكس. 6

 11 إنشاء مكتب الخدمات. 7

 18 الشيخ جسرا   بين العرب واألفغان. 1

 56 عرف قدره فوقف عنده. 8

 57 مكانة العربي لدى األفغان. 10

 58 م.7699الوضع عام  11

 58 حقته من قبل الحكومة الباكستانية.مال 12

 61 م.7699زينب الغزالي في باكستان في أواخر عام  13

 62 اشتداد الضغوط. 11

 65 الهجوم اإلعالمي الغربي على الشيخ. 15

 رابعًا: مناقب الشيخ فوق أرض اجلهاد وقصص ال تنسى.

 70 طرف من سلوك الشيخ. 1

 71 طرف من سلوكه بين الناس. 2

 75 طرف من حياته المعيشية. 3

 77 طرف من الهيئة الظاهرية للشيخ أثناء تحركه. 1

 78 نموذج من القصص في التعامل مع غيره . 5

 13 صلب المكسر لكن ليس لين المعصر. 6

 16 كلمة تقابل الماليين. 7

 17 ذكريات ال تنسى فوق أرض الجهاد. 1

8 
م بين قادة 7696 -7699الشيخ أواخر عام نموذج من اإلصالح الذي كان يقوم به 

 الجهاد.
81 

 102 دروس وعبر أخرى من خالل الدعوة اإلسالمية األفغانية. 10
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 خامسًا: رؤى الشيخ يف الدول القائمة يف الوقت احلاضر.

 110 رؤية الشيخ نحو الدول العربية واإلسالمية. 1

 111 مية على قيام الدولة.رؤيته حول قدرة أبناء الحركة اإلسال 2

 111 رؤيته نحو أمريكا. 3

 115 رؤيته في بريطانيا. 1

 115 رؤيته بالنسبة لفرنسا. 5

 115 رؤيته في أوروبا الشرقية والغربية. 6

 116 رؤيته نحو الرعب العالمي من الجهاد في سبيل هللا. 7

 118 اإلسالمية .رؤيته في الحركات اإلسالمية وتجربة بعضها على الساحة  1

 120 مدرسة جهادية ورؤيته في إقامة الدولة اإلسالمية. 8

 121 رؤيته في عقدة المخابرات. 10

 128 رؤيته  في العوائق التي تقف أمام المجاهدين. 11

 سادسًا: جوالت الشيخ عبد اهلل عزام.

 135 الشيخ وجوالته في العالم. 1

 136 رحلته إلى الكويت. 2

 137 الهور.مؤتمر  3

 138 كلمة للتاريخ .. صرخة من القلب. 1

 111 رسائل متنوعة. 5

 .سابعًا: حياة الشيخ اإلخوانية

 115 اإلخوان والشيخ. 1

 117 دفاعه عن العلماء والحركة. 2

 152 موقفه يوم إعدام سيد قطب. 3

 156 دفاعه عن منهج اإلمام حسن البنا. 1
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 لشيخ عبد اهلل عزام باألخ أسامة بن الدن.ثامنًا: عالقة ا

 160 المرحلة األولى: مرحلة التعارف. 1

 160 المرحلة الثانية: مرحلة االحتضان والتربية والشراكة الجهادية في أفغانستان. 2

 161 المرحلة الثالثة: مرحلة االستقاللية في دعمه وعلمه الجهادي مع الشيخ. 3

1 
ة ما بعد الشيخ, وهي مرحلة التباين الفكري واستقالل األخ المرحلة الرابعة: مرحل
 أسامة أسلوبا وعلما .

161 

 166 قضية مهمة ال بد أن ننبه إليها. 5

 تاسعًا: حياة الشيخ جتاه فلسطني.

 170 الشيخ وفلسطين. 1

 171 استشعار الشيخ بالظلم وقراره بالهجرة من األرض التي حرم فيها الجهاد. 2

 171 الكبير ومصارحة اليهود وأذنابهم واألمريكان واشياعهم. التحدي 3

 111 شعار الشيخ ألبناء فلسطين )ليس من متاع جديد في عالم جديد(. 1

 113 ثقل قضايا المسلمين في حياة الشيخ. 5

 117 إرهاصات جهاد االنتفاضة. 6

 117 حركة حماس برزت بشكل منظم. 7

 111 حماس في نظر الشيخ. 1

 118 الشيخ في نظر حماس 8

 182 وصايا ونصائح ألبناء حماس 10

 183 الحق التاريخي البشري للمسلمين في فلسطين 11

 عاشرًا: رحلة الشهادة.

 188 عشقه للشهادة. 1

 202 من هم الشهداء في نظر الشيخ. 2

 201 ما قبل الشهادة بأسابيع.. محاولة فاشلة الغتياله. 3

 205 أيام.ما قبل الشهادة ب 1

 201 لحظات الشهادة. 5

 208 ما بعد الشهادة مباشرة. 6
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 210 موقف قادة اجلهاد 7

 211 الشهيد يف نظر الشيخ د. يوسف القرضاوي 1

 212 برقية بنازير بوتو رئيسة وزراء باكستان يف حينها. 8

 211 رد فعل اإلعالم العربي الرمسي على استشهاد الشيخ. 10

 211 ملف اغتيال الشيخ. 11

 215 رؤى يف الشيخ بعد الشهادة وقبلها. 12

 211 البحث عن البديل. 13

 .حادي عشر: منهج الشيخ الفكري

 221 أسلوب الشيخ الخطابي. 1

 226 افتتاحيات خطبه. 2

 227 الكتاب المثير للجدل. 3

 232 صورة عن كلمات الوداع على أرواح الشهداء. 1

 235 لمعبرة الحاضرة في محاضراته.النكتة ا 5

 236 الرثاء والدعاء في منهج الشيخ 6

 231 فكره وعلمه. 7

 211 األسس التي قامت عليها تربية الجيل الفريد. 1

 212 تراث الشيخ الفكري والعلمي والمراحل التي صدر فيها. 8

10 
ها, التي أسماء معظم األشرطة التي سجلت له مع ذكر بعض  أرقامها وتواريخ

 فرغت كتابة داخل تراث الشيخ العلمي والفكري.
255 
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 لصالح الطبعة محفوظة لهذهالحقوق 
 

 ؤسسة إبداع لبأاحاث والدراسات والتدريبمل
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