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 اليوم اإلسالم ومعركة والطالبان أفغانستان

 
 آله وعلى املصطفى النيب حبيبنا على  والسالم والصالة ، اصطفى الذين عبادة على وسالم وكفى هلل احلمد

 كثريا . تسليما   وسلم وصحبه
 أهلي. من وزيرا   يل واجعل قويل يفقهوا لساين من عقدة واحلل أمري يل ويسر صدري يل اشرح اللهم

 . فآمنا بربكم آمنوا أن لإلميان ينادي مناديا   مسعنا إننا ربنا اللهم
 . األبرار مع وتوفنا سيئاتنا عنا وكفر ذنوبنا لنا فاغفر ربنا

 . امليعاد ختلف ال إنك لقيامةا يوم ختزنا وال رسلك على  وعدتنا ما وآتنا ربنا
 . وسلم وصحبه آله وعلى حممد سيدنا على وبارك اللهم وصلى

 
 

  : وبعــد
 لشاهر املوافا  هاا1111 عاام من الثاين مجادى شهر يف وحنن كابل من اليوم كتابته أبدأ الذي البحث فهذا    

 . م 1111 عام من اكتوبر
 للشااااريعة وتطبيقهااااا . حتكمهااااا الااااي الطالبااااان وحركااااة . ليااااوم ا أفغانسااااتان قضااااية حااااو  ياااادور املوضااااو  هااااذا   

 بياانهم الاادائر القتااا  .وقضااية وحكمهاام الطالبااان حااو  القائمااة والشاابه . فيهااا املوجااودة والفجااوا  . اإلسااالمية
 الطالباااان جانااا  إىل القتاااا  قضاااية مث . واخلاااارجي الاااداخلي وحتالفهاااا املعارضاااة األحااازا  مااان خصاااومهم وبااان

 كاالو  . الولياادة اإلسااالمية الدولااة هااذ  دعااائم إرسااا  أجاال ماان معهاام والوقااو  ذلااك حااو  لاادائرةا والشاابها 
 الشاع  جلهاد مثرة جا   الي الدولة هذ  . طويل غيا  بعد واجلماعة السنة وألهل للمسلمن سنحت فرصة

 ومتزقهاا ضاعفها علاى ةاإلساالمي األماة فياه ألقات والاذي . هاذا يومناا إىل سانة عشارين حناو استمر الذي األفغاين
 اجملاهاادين باان التطاااحن حاارو  وبينااه بينهااا حااا  الااذي األماال هااذا تنتظاار وجلساات وتليياادا   وماااال   شاابابا   بثقلهااا
  . اليوم ونلمسه نعيشه الذي بالواقع احلركة هذ  جا   أن إىل الزمن من ردحا  
 بصافي وذلاك . القضاية هباذ  مهاتم لكال هلل الشاهادة وأدا  عنهاا باالتكلم حتادني نفساي كانات األمور هذ     

 عديادة ألسابا  هذ  شهاديت وأخر  اليوم حىت تردد  وقد . ميدانية بصورة احلدث هلذا معايش عيان شاهد
 تباد  أو حتاو  الطالباان مان شاهدنا  الاذي اخلاري هاذا علاى يطارأ أن وخشاية أوال   الوضاوح مان مزياد انتظار أمهها

 ال أهنا عودتنا الي األلسنة هذ  . خاصة األخوة وألسنة الناس ألسنة رمحة تحت جيعلنا حتو  . ما لسب  مفاجئ
 مث ومان املواقف يف تغيريا   تنتج والي السياسية الظرو  متغريا  دواعي يستوعبون ال إخواننا ألن وذلك . ترحم
 زيااارة إناار الطالبااان عاان تقرياارا   كتباات قااد وكناات  الحقااا . هااذا ساالبن كمااا الشاارعية السياسااية األحكااام يف تغااريا  
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 اجلهاد جلماعة اإلعالمي املكت  مع بالتعاون التقرير نشر وقد عامن حنو قبل ألفغانستان هبا قمت استطالعية
 أبريال شاهر يف أخارى اساتطالعية زياارة يف عاد  مث صافحة 33 حنو يف ونشر ( الطالبان ) بعنوان وكان . مبصر
 أغساط  آ  شاهر يف قادمتها وقاد . أفغانستان إىل هنائيا   جرةاهل بعدها قرر  حيث 1111 املاضي العام من
 األحاداث فيهاا عايشات . سانة مان أكثار مناذ أي الوقات ذلاك مناذ أفغانساتان يف زلات وماا . املاضاي العاام من
 عليهااا اهلل أسااتعن الااي الشااهادة هااذ  ونشاار كتابااة ماان ميكنااي بشااكل الطالبااان وعايشاات كثاا  عاان بيااوم يومااا  
  . أمكن ما والصوا  احل  من قريبة تكون أن وأرجو
 بعاا  أن خالصااهم وأحساان عاانهم اهلل فاار  لناادن يف املقيماان األخااوة بعاا  طرياا  عاان علماات ماادة ومنااذ    

 وهااال أفغانساااتان عااان سااائل ! ( الصااااح السااالف ) علماااا  مااان للمتااالخرين مساااتقرا   أصااابحت الاااي لنااادن فقهاااا 
 ) فضاايلته فلجااا  . االعتبااار هبااذا إليهااا اهلجاارة ميكاان سااالمإ دار اإلسااالمية للشااريعة الطالبااان بتطبياا  أصاابحت

 أي حكومتهاااا يف الشااارعية احلكوماااة شااارو  وال اإلساااالم دار شااارو  فيهاااا تتاااوفر ال ( - أفغانساااتان أي - أهناااا
  . الطالبان

 قتاا ال عان ماخخرا   سائل أناه ( تاتشار مارجريات ) دياار نازال  من آخر عند بلغت الطامة بلن األخوة أخربين مث   
 ( النااار يف واملقتااو  القاتاال القتااا  هااذا يف أن ) مساحتااه فلجااا  . وخصااومهم الطالبااان باان أفغانسااتان يف الاادائر
 العماال دعاااة وبعاا  احلااديث وأهاال الساالف اتبااا  أدعيااا  وبعاا  واخلااب  العااو  هااذا مثاال عاان مسعاات وقااد !!.

  !! والفتاوى األقوا  هذ  مثل العر  بالد وبع  باكستان يف اإلسالمي
 آال  بعااد علااى وهاام علاام بغااري اهلل علااى التقااو  علااى أيااديهم كساابت مبااا عبااادة بعاا  جاارأ الااذي اهلل فساابحان
 وماان العامليااة اإلعااالم وسااائل علاايهم بااه جتااود مااا إال اللهاام شاايئا   عنااه ياادرون ال الااذي احلاادث موقااع ماان األميااا 
 أجاارمكم الفتااوى علااى أجاارمكم " : األناار يف جااا  وكمااا يرساال ماان هبااا يرساال تلفونيااة أخبااار ماان نتااف أو . ورا هااا
 يف أن واملصاايبة " فااد  أو فاشااهد الشاام  مثاال علااى " : يقااو  وساالم عليااه اهلل صاالى اهلل ورسااو  " النااار علااى

 رغام هناا. موقفاه أساساها علاى يقارر فتاوى مصادر باالواقع وجهلهام بعادهم علاى هاخال  يعتارب مان هناا اجملاهدين
  . بنفسه معايشته

 أن رأيات أفغانساتان يف هناا واقعهام عان املنعازلن بعا  مان شااهبها وماا اللندنياة الفتاوى هذ  مثل ا مس وبعد   
 . الياوم أفغانستان وتعيشه نعيشه الذي للحا  ميدانية واقعية توصيف شهادة أسجل أن فعال   علي   الواج  من

 الشابا  وتوجياه للفتاوى أنفساهم واصادر  الاذين هاخال  أمثاا  يسااعد ولعلاه . األمر حقيقة أمام املسلمن لوضع
 ومعرفاة الفتاوى أسااس وهاو جيهلوناه زالاوا ماا الاذي باالواقع علام وفا  وإمناا . علام بغاري اهلل علاى يقولوا ال أن على
 تبشاار واجلماعااة الساانة ألهاال ساانحت فرصااة أهاام باالحوا  عامااة املساالمن لنبصاار مث . النااواز  هااذ  يف اهلل حكاام
 علاى احلجاة ولنقيم . اليوم نعيشها الي املصريية املعارك هذ  يف وأعدائهم اإلسالم أهل بن القوى ميزان بتحو 
 حكام حتدياد يف اهلل حبا  للقيام مسخولياهتم أمام ونضعهم املسلمن علما  من تبقى ممن اخلري أهل من تبقى من
 . جتاهه املسلمن وواج  فيه حنن فيما اهلل
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 حملياة بلحاداث املاضاي األسابو  جا ناا أن إىل مادة عنهاا شاغلت مث األوراق بعا  وأعدد  فعال   هذا نويت    
 علاى أشاهر نالناة حناو مناذ عليناا األحاداث تتابعت وقد . الشهادة هذ  فرضية أمام لوجه وجها   وضعتي وعاملية
  : التايل الشكل

  علاااى ةالشاااريع وتطبيااا  سااايطرهتا وبساااطت الشاااما  حناااو متتابعاااة فتوحاااا  يف الطالباااان حركاااة انااادفعت فقاااد 
 الشارقي الشاما  يف بدخشاان والياة إىل كابال مشاا  مان ميتاد ضايقا     وادياا   خال ما األفغانية األراضي كامل

 .  بلفغانستان الشيعية األقلية يقطنها الي باميان مقاطعة إىل باإلضافة ألفغانستان
  الوسطى آسيا ودو  روسيا وحتركت أمريكا بزعامة إعالمه ووسائل الغريب العامل استنفر التحوال  هذ  بعد 

 إعالمهاااا وساااائل إياااران واساااتنفر  أفغانساااتان. يف بالتااادخل وهااادد  ملوساااكو اآلن حاااىت التابعاااة الشااايوعية
 رموس وحتااارك والطالباااان أفغانساااتان علاااى كلهاااا األرض تساااتعدي عاااادي غاااري ديبلوماساااي بنشاااا  وقامااات
 العاااملي الظاار  مسااتغلن متيااار(حك - ساايا  - دوسااتم - مسااعود - رباااين ) لطالبااان املعااارض التحااالف
 ضاد املسااعدة هلام قادم إن اجلدياد العااملي النظاام سياسة لتنفيذ مستعد األرض على كخيار أنفسهم لتقدمي

 يف الوساطى آسايا شائون يف يلتسان ماع للتباحاث موساكو إىل كلينتون  حضر األخرية األيام ويف . الطالبان
 املسااعدا  وتادفقت . اهلل شاا  إن األباد إىل روسايا بازوا  تبشر الي االقتصادية االهنيارا  من عاصفة ظل

 ، جاوا   طاجيكساتان مان سايا  مجاعاة وبقاياا ملساعود سايما وال لطالباان املناهضاة األحازا  علاى العسكرية
  أوزبكستان. إىل عاد مث استنابو  إىل أفغانستان يف البائد الشيوعي النظام رموز آخر دوستم وطار

  الغربيااااة اجلنوبيااااة احلاااادود علااااى عسااااكرية مناااااورا  بااااءجرا  موقفهااااا إيااااران وصااااعد  داثاألحاااا تتابعاااات مث 
 إباان إيارانين ديبلوماساين مقتال حاادث علاى الضاو  مسالطة احلر  طبو  بدق ذلك أتبعت مث ألفغانستان

 املعروفااة وهااي األحااداث خاا  علااى إساارائيل دخااو  أخبااار تلكااد  مث شااريف. ماازار ملدينااة الطالبااان اقتحااام
 وصاو  خارب األنباا  وكااال  ونقلات اإلقليماي ألمنهاا اساااتيجية تعتربها مناط  يف حضورها وسرعة شا بن

 ودساااتم لربااااين منهاااا مسااااعدا  ووصاااو  أفغانساااتان مشاااا  إىل اإلسااارائيلي الااادفا  جااايش جناااراال  بعااا 
 األجااوا  تلااك وخااال  أفغانسااتان. مشااا  يف اإلساارائيلي احلضااور هااذا عاان العامليااة اإلعااالم وسااائل وحتاادنت
 للمجاهادين معكسارا  إىل الكاروز صاواري  ضاربة بتوجياه أمريكاا قياام شاهرين حناو مناذ كثاريا   املوقف صعد
 حركاة حتمياه الاذي اإلسالمي اإلرها  قواعد مع مفتوحة احلر  بلن أمريكا هتديد مث . أفغانستان يف العر 

 الشاااامل الااادمار أسااالحة اساااتخدام أماااام حاااةمفتو  اخلياااارا  بااالن أمريكاااا لوحااات مث . أفغانساااتان يف الطالباااان
 لازم إن أفغانساتان يف وحلفاائهم ومالذهام اإلرهاا  قواعاد ضاد والنووياة والبيولوجياة الكيميائياة االسااتيجية

 يف املاااخمنن أماااري عمااار حمماااد املاااال وصااارح الطالباااان حركاااة صااامد  األمريكاااي التغطااارس هاااذا وإزا  . األمااار
 موقاف لاه وكاان األمريكياة للضاغو  يرضا  ولان العار  واجملاهادين الدن نبا أساامة يسلم لن بلنه أفغانستان
 قندهار. يف مقر  إىل وباكستانية وسعودية أمريكية وفود زيارة إنر مشر 
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  الغااريب اجلنااو  إىل الطالبااان قااوا  ماان كبااري قساام سااح  إىل إيااران حشااود أد  العسااكرية الناحيااة وماان 
 سااح  إىل عسااكرية وحتركااا  مناااورا  عاان واإلعااالن انوأوزبكساات وطاجكسااتان روساايا هتدياادا  وأد 
 ووصاو  بامياان يف الشايعة حتارك وأدى . بعاد يساتقر مل الاذي للشاما  الطالبان قوا  من آخر رئيسي قسم

 خطااو  إىل الطالبااان قااوا  ماان نالااث قساام سااح  إىل الشاايعي الوحاادة حااز  إىل إيرانيااة جويااة مساااعدا 
  . نباميا وجنو  مشا  الشيعة مع القتا 

 دفاعاا  يف عساكرية فجاوا  إحداث إىل أد  التوتر ملواقع للطالبان العسكرية التحركا  هذ  أن ويبدو       
 وكالن وبادا . وسايا  مسعود لقوا  املواجهة اخلطو  على العاصمة مشا  والسيما كابل مدينة حو  الطالبان
 قااد ممااا كاباال فيااه يسااادون مفاااجئ خاااطف جااومهب ليقومااوا الااداخل يف املعارضااة قااوا  مااع عامليااا   تنساايقا   هناااك
 الغاااريب اجلناااو  علاااى إيرانياااا   هجوماااا   ذلاااك رافااا  إذا سااايما وال . الشاااما  يف الطالباااان وضاااع زعزعاااة إىل ياااخدي

 ومذحبااة كيفااي النسااحا  هااذا يااخدي ورمبااا . للطالبااان األصاالي املعقاال جاورهااا ومااا قناادهار حيااث ألفغانسااتان
  . الشما  يف لبانللطا سابقا   حصلت بالي شبيهة

 قادمنا الاذي السايناريو هاذا رجحات فقاد املاضاي األسابو  يف كابال حو  دار  الي العسكرية األحداث أما   
  . إليه تشري وداخليا   عامليا   األخبار متابعة كانت والذي

 باالكا دفاعااا  مبهامجااة وساايا  ملسااعود تابعااة قااوا  باادأ  أيلااو  ساابتمرب ماان اخلااام  اخلمااي  يااوم ففااي   
 مااا   كيلاو عشار مخساة مان أكثار كابال مركاز عان يبعاد ال أحادمها رئيساين حمورين على العاصمة مشا  الشمالية
 واجلنااو  للشااما  سااحبت كاناات الااي والعاادة العاادد قلااة ماان تشااكو العاصاامة دفاعااا  أن فعااال   وباادا . فقاا 
 ماادخل علااى اهلامااة املرتفعااا  نماا عاادد علااى تسااتويل أن املهامجااة القااوا  واسااتطاعت . باميااان وخطااو  الغااريب
 ماااان واجملاهاااادين والباكسااااتانين العاااار  واجملاهاااادين الطالبااااان بعاااا  وباااان بينهااااا االشااااتباكا  واسااااتمر  كاباااال

 حااادة معركااة نشاابت حيااث ساابتمرب ماان السااابع اإلنناان ليلااة أشااد  اهلجااوم بلاا  حااىت أخاارى إسااالمية جنساايا 
 األخاوة مان معهام ومان العار  اجملاهدون الليلة تلك يف وصمد . اإلننن صباح حىت ساعة عشر نالنة استمر 

 املوجاودة الثغارا  ساد  الطالباان مان جديادة حشاود وصالت حاىت وغاريهم والاكساتان واألوزبك الباكستانين
 كبارية خساائر املنطقاة حاو  خملفاة اهلجاوم ذلاك أساس شكلت لسيا  تابعة قوا  وانسحبت اهلجوم وانكسر

 جنسايا  مان األخاوة مان عشرين وحنو رمحته واسع يف اهلل تقبلهم أحبا  مخسة ر الع األخوة من واستشهد .
 هاادد  الااي املفاجااآ  أكاارب ماان واحاادة والطالبااان كاباال وجتاااوز  . األفغااان الطلبااة لاابع  باإلضااافة متعااددة
  . أعلم واهلل سنتن من أكثر قبل الطالبان تسملها منذ كابل

 وحيتااوي خطاري احلاا  أن املوقااف لتقادير اجتمعاوا الااذين األخاوة إمجاا  كااان التاايل الياوم وصااباح الليلاة تلاك يف  
 ماان وكااان جاادا . ضااعيفة دفاعاهتااا كاناات أخاارى حماااور علااى بتعزياازا  املهااامجون دفااع لااو املدينااة سااقو  احتمااا 
 آسيا وس  من سيما وال خمتلفة بلدان من األعاجم إخواننا وبع  العر  لألخوة استنفار حبملة القيام الواج 

.  
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 التاابعن أحارض أفغانساتان يف القادما  اجملاهادين من العر  األخوة جتمعا  ألهم سريعة جولة يف وخرجت    
  كابل. مدينة عن الصائل دفع يف املسامهة على اجلهادية اجلماعا  ملختلف
 هااذ  يلتساج بضاارورة جازماة بقناعاة خرجاات والتجمعاا  األفاراد بعاا  ماع اللقااا ا  مان أياام عشاارة مار وعلاى
  : هامن جد آخرين سببن اكتشفت العامة األسبا  من أسلفت ملا فباإلضافة . عجل على املادة
 املنتمان مان أو هناا القادما  اجملاهادين مان العار  األخاوة معظام أن مان جادا   املخساف الواقع ملست أين : األو 
 وإماا . عليهاا املاتباة للنتاائج مساتوعبن غاري أو املعركاة هباذ  مباالن غاري إماا . املعروفاة اجلهادية اجلماعا  ملعظم

 املتصااادين بعاا  أطلقهااا الاااي املختلفااة والشاابه والفتااااوى األقااوا  تاالنري حتااات الطالبااان مااع القتاااا  ملباادأ رافضاان
 املشااااك القاسااام وكاااان . أفغانساااتان يف العاااريب التجماااع أو اجلهادياااة اجلماعاااا  أوساااا  داخااال والااارأي لإلفتاااا 
 الطالبااان مااع والاادويل اإلقليمااي السياسااي الصاارا  لطبيعااة الفهاام عاادم هااو بااه التقياات ماان ظااممع عنااد امللحااو 
 احلركا  وعلى بل آسيا ومنطقة أفغانستان مستوى على اهلل مسح ال الطالبان اندحار على سيات  وما وأسبابه
  . عموما   نفسها اجلهادية
 على واخليبة االنكسار وبوادر اهلجوم على أسبو  مضي رغم أمحله زلت ما الذي اعتقادي هو  : الثاين السب 
 اخلطار زوا  مان يبادو ماا ورغم طالبان قوا  أمام الشيعة واندحار باميان سقو  ورغم واألحزا  مسعود قوا 

 حماولاااة إال تكااان مل . خاااريا   يناااالوا مل بغااايظهم وظلماااوا كفاااروا الاااذين ورد اهلل أزاهلاااا الاااي اخلطااارة اجلولاااة تلاااك أن .
 والعربياة اإلساالمية اجلهادياة واجلماعاا  الطالباان مان فيهاا ومان أفغانساتان ضاد األساساية املعركة وإن . بسيطة

 وأهناااا . األوىل إرهاصااااهتا نعااايش وإمناااا بعاااد تبااادأ مل املصاااريية املعركاااة هاااذ  اجلدياااد العااااملي النظاااام مااان املساااتهدفة
 وإمناا الساذ  بعا  يتصاور كماا داخلالا يف خصاومهم وبعا  الطالباان بان لاي  وحامساة طويلاة معركة ستكون
 والرماااوز القاااوى مااان إلااايهم الالجئااان وحلفاااائهم الطالباااان حبركاااة واملتمثااال أفغانساااتان يف النااااه  اإلساااالم بااان

 النظااام أربااا  اليهااود ماان واضااحا   حتالفااا   ضاام الااذي اجلديااد العاااملي النظااام وباان اجلهااا  خمتلااف ماان اجلهاديااة
 سااايما ال املنطقاااة يف العميلاااة املرتااادة والقاااوى إياااران يف الااارواف  ونظاااام ليبينالصااا وحلفاااائهم واألمريكاااان الااادويل
 بقاياا مان غاريهم ودنياا بادنياهم لادينهم والباائعن واجلهاا  واملفسادين والبغااة املرتادين حللفائهم باإلضافة العربية
 رأساااهم وعلاااى اب السااا الشااايوعي النظاااام بقاياااا ساااائرهم يف انااادس والاااذين أفغانساااتان داخااال يف الفسااااد أحااازا 
  . أفغانستان يف البائدة الشيوعية وكوادر واالستخبارا  اخلاد وبقايا دوستم ميليشيا

 عايشانا  الاذي صاالحهم علاى الطالباان اساتمر إن أعلام واهلل حمالاة ال املقبلاة املعركاة هاذ  بلن اجلازمة وقناعي   
 حشادها املمكان اإلسالمية القوى لكافة وجاد حقيقي استنفار إىل حتتا  املعركة هذ  . سنوا  أربع مدى على

  األفغان أخوتنا على الصائل هذا ضد للدفا 
  . اهلل لشريعة تطبيقهم بسب  -1
  ونصرهتم اجملاهدين إيوا  بسب  -2
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 يتناوهلاا أن جادا   املاخمل مان وجاود معركاة فهاي . اجلدياد الصالييب اليهاودي العااملي النظاام علاى متردهم بسب  -3
 الواجاا  أولئااك رأس وعلااى . األحااوا  ماان هااذا غااري عاان فضااال   والالمباااالة الااربود هبااذا املخلصاان اأخوتناا بعاا 

 حبجام تواجاد هلاا الاي اجلهادياة اجلماعاا  مث . أوال   أفغانساتان يف القادما  العر  اجملاهدين األخوة . استنفارهم
 ورابعاااا   . مكاااان كااال يف اهلل سااابيل يف دوناجملاهااا : ونالثاااا   . أفغانساااتان اهلاماااة القاعااادة هاااذ  يف ومصااااح خمتلفاااة

  . املعمورة هذ  يف عامة املسلمون
 ماان عناادي املتااوفرة للمعلومااا  باإلضااافة هنااا األخااوة باان احلركااة تلااك ماادى علااى خرجاات فقااد اهلل وبفضاال  

 أعلام واهلل كاا  وبتصاور العاريب الوضاع عان أوضاح بصاورة اخلاار  ويف هناا العاام للوضاع املستمرة املتابعة خال 
 مجلاة عان كافياة أهناا أعتقاد وبءحاطاة املعركة هذ  يف للطالبان مشاركتنا موضو  حو  املثارة الشبها  جممل عن

 بااهلل مساتعينا   البحاث هاذا يف أمديهاا الاي الشاهادة هاذ  مان ميكناي مماا الطالبان حو  املثارة والشبها  املطاعن
 اجتناباه ويرزقناا باطال   الباطل ويرينا . فيه وحيببنا اتباعه ويرزقنا ا  حق احل  مجيعا   يرينا أن وعال جل وأسلله . تعاىل

  . عليهم حربا   ألعدائه أعدا  . هلم سلما   ألوليائه أوليا  وجيعلنا فيه ويكرهنا
 هلااذا السياسااي والتوصاايف بياانهم وواقعتااا أعاادائهم وواقااع الطالبااان واقااع وهااو البحااث جااوهر يف الشاارو  وقباال   

 القتاااا  هاااذا يف املشاااركة حاااو  املثااارة الشااابها  مسااللة مث احلاااا  هاااذا مثاال يف الشااارعي للحكاام ناااافهم مث الواقااع
  : وهي البحث هذا يدي بن جدا   وهامة أساسية نقا  لثالث أعرض أن املفيد من أرى عامة األخرى والشبه
 الطالبااان جاناا  إىل القتااا  اهااذ يف املشاااركة مسااللة باالن . أفغانسااتان يف هنااا لألخااوة وخاصااة التلكيااد أود : أوال  
 مساتوياهتم اخاتال  علاى هبم التقيت ممن كثريين لدى كثرية تسامال  حوهلا وأنري  شبها  فيها عرضت قد
 هااذا حااو  الاارأي يف املتخااالفن باان املوضااو  يُتناااو  أن يوجاا  وهااذا . اآلخاار الاابع  عنااد موجااودة تاازا  ومااا .

 اهلل ساابيل يف واجملاهاادين عامااة املساالمن باان املفاااض اإلسااالمي خلل وبااا أوال   والشاارعي الااواقعي بالاادليل األماار
 بان يثاري  أن الشيطان سيحاو  الذي التحريش من وحن ْذ ر مجيعا   حُنّذر أن وجي  . خصوصا   مرضاته يف الراغبن
 هاادجا الغالا  معظمهام فااءن . هناا عموماا   لألخاوة ومعايشااي علماي حادود ففاي . اخلااال  هاذا نتيجاة األخاوة
 علاااى مطعوناااا   فلاااي  . لاااه اإلعاااداد أو اجلهااااد بنياااة هناااا إىل حضااار أو . أخااارى أمااااكن يف أو أفغانساااتان يف هناااا

 القتاا  هباذا للمشااركة بااخلرو  القناعاة عدم يف سببا   نظنه مطعن بلي وال باجلنب وال اجلهاد عن بالقعود أحدهم
 يقتناع ومل فياه يشاارك ال مان يرماي أن عليه عزم أو تا الق هذا يف فشارك الشبه عند  زالت ألحد إذا   ينبغي فال .
  . اهلل سبيل يف واملهاجرين اجملاهدين عن فضال   باملسلمن تلي  ال بلسالي  مطعن بلي به
 أو دنياا أجال مان خر  القتا  هبذا باملشاركة اقتنع أو يشارك أحدا   أعلم ال أخرى ناحية من علمي حدود ويف   

 ساابيله يف والشااهادة مرضاااته وابتغااا  اهلل ساابيل يف اجلهاااد هبااذا قناااعتهم هااو ماانهم ملسااته مااا باال . اهلل لغااري إرضااا 
 ألحااد حياا  فااال األرض طواغياات خمتلااف ظلاام ماان باادينهم الفااارين عاان ودفاعااا   بشااريعته والقااائمن لدينااه ونصاارة
 هااذ  يف مالذاتنااا آخاار عاان ياادافعون الااذين اجملاهاادين إخوانااه يرمااي أن بااه يقتنااع ومل والقتااا  اجلهاااد هااذا عاان قعاد

 بالهنم شاعورهم بادافع الشايطان يساتجرهم وال . بعاد يقتنعاوا مل الذين وملوى ومعسكرا  بيو  عن بل األرض
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 غااري أو املقتنعاان بءخواننااا نظنااه مااا هااذا . إليااه خيرجااوا مل ملااا خاار  ماان وجتااريح بنقااد باملبادئااة بالتقصااري متهمااون
 . اهلل علاى اهلل خلا  مان أحاد وال إخوانناا وال أنفسانا نزكاي وال . اهلل سابيل يف واملهاجرين اجملاهدين من املقتنعن
  . السرائر يتوىل واهلل لنا ظهر ما وهذا
 علياه اهلل صلى اهلل رسو  أخربنا وقد . ( بينهم ينـزغ الشيطان إن أحسن هي اليت يقولوا لعبادي قل ) : تعاىل قا 

  . اهلدى اهلل فنسل  . بينهم التحريش يف زا  ما طمعه ولكن وناملصل يعبد  أن يئ  قد الشيطان بلن وسلم
 مثل مثلها الشرعية السياسية الفتوى أن وهو . اهلل شا  إن البحث هذا آخر يف به وأذكر هنا وسلوضحه : نانيا  
  . فيه هلل حكما   يقتضي واقع على مبنية اهلل دين يف قو  وكل شرعية فتوى كل
 . نابتاة ذلاك وساوى واملوارياث والبياو  والعباادا  الطهاارة كلحكاام اهلل دين يف لفتاوىا من كثري واقع كان وملا
  . ومفصلة نابتة أهنا والفتاوى األحكام تلك يف األصل كان
 السياسااية صااراعاهتم يف اهلل وأحكااام ومجاعااا  أفاارادا   وحااركتهم البشاار واقااع يف الشاارعية السياسااة أحكااام ولكاان

 كتاا  يف معروفاة نابتة أصال   والقواعد فاألحكام . فيه هم الذي احلا  حكم على ةمتوقف ومواقفهم والعسكرية
 كاناات ملااا ولكاان . تارخيهااا عاارب األمااة وفقهااا  والعلمااا  الثقااا  وأقااوا  وساالم عليااه اهلل صاالى رسااوله وساانة اهلل

 يتادر  البشار يف و والتح التبد  هذا كان وملا . يشا  كيف يقلبها الرمحن أصابع من أصبعن بن العباد قلو 
 قليال الادنيا مان بعارض دينه يبيع كافرا   ويصبح مخمنا   وميسي كافرا   وميسى مخمنا   يصبح الرجل أن إىل يصل حىت
 ماان مجاعااة أو فاارد جتااا  اختاذهااا علينااا املفروضااة الشاارعية السياسااية األحكااام كاناات . اجلااوهري السااب  هلااذا .

  . العباد ألحوا  تبعا   ذلك يتبع وما وبرا    وال    إليها أشرنا الي تةالثاب واملوازين القواعد وف  تتحو  البشر
 ويف بااا  أمساااكافرا   وإن ذلااك وغااري والنصاارة الااوال  ماان مساالم كاال علااى حقااوق ولااه أصاابح مخمنااا   أصاابح فماان
 هاو ملتحاو وا وأحكاماه اهلل ديان قواعاد فالثابات . وهكاذا ذلاك يتباع وماا له والعدا  منه الربا ة من واجبا   أعناقنا
 . دينه وح  اهلل ح  ألنه شرعيا   إلزاما   الناس من مواقفنا لذلك وحتولت األحكام فثبتت العباد وقلو  أحوا 

 أمثلتهااا مستفيضااة اليااوم واألهااوا  والتباااغ  التعصاا  بسااب  أو جهااال   إمااا الناااس نساايها الااي البديهيااة وهااذ    
 تعاااىل. اهلل ساانن ماان ساانة هكااذا وساايبقى هااذا يومنااا إىل فا  وساال ساارية   اإلسااالمي التاااري  ويف التاااري ، ماار علااى

 حكاام هلاام فكااان ( الغااالبن حناان كنااا إن ألجاارا   لنااا أئاان ) : لفرعااون يقولااون للكفاار رموسااا   جااا وا فرعااون فسااحرة
 السااالم علياه موسااى اهلل ورساو  فرعااون بان اللقااا  بعاد وأمساوا . فرعااوهنم ماع ومنابااذهتم مانهم الااربا  هاو شارعي

 أنـ   مـا  فـاق   فطرنـا  والـيي  البينـا   مـن  جاءنـا  مـا  علـ   نؤثرك لن ) : يقولاون احل  شهدا  أفضل من شهدا 

 إساالم قبال والصاحابة وحقوقاه الاوال  مان ماخمن كل حكم حكمهم فصار ( الدنيا احلياة هيه تقضي إمنا قاض

 والقتااا  الااربا  ح فاساات ارتااد اساالم ماان وبعاا  الااوال  مان حكاام إسااالمه وبعااد الااربا  ماان حكاام لااه كااان أحادهم
 عناه اهلل رضاي سفيان أيب بن معاوية فهذا وهكذا. والنصرة الوال  فاستح  إسالمه وحسن فلسلم عاد وبعضهم
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 واجتمااع عنااه اهلل رضااي احلساان صاااحله فلمااا الشاارعي اإلمااام ماع قتالااه جياا  عنااه اهلل رضااي علااي علااى باغيااا   كاان
 .. وهكذا واخلوار  البغاة من عليه اخلارجن قتا  جي  ا  شرعي خليفة صار عنه معاوية على اإلسالم أهل عموم
 وضاااد الاااروس ضاااد األفغااااين الشاااع  جهااااد تقاااود اجلهادياااة األحااازا  كانااات : أفغانســـ ا  فـــ  مـــ  ا  وهنـــا    

 وقاااادة اإلساااالم علمااا  إمجاااا  فكااان . الااابالد هااذ  يف واملسااالمن اإلساااالم علااى صاااائال   مثلااوا الاااذين الشاايوعين
 وجعلااوا اهلل رمحااه عاازام اهلل عبااد الشااي  وإشااهار  بتسااجيله واهااتم نقلااه والااذي الزمااان هااذا يف اإلسااالمي العماال
 فكاان اجلهادياة األحازا  زعماا  واقتتال الاروس خار  مث . مسالم كال علاى عان فارض الصائل ذلك ضد اجلهاد
 التوقاف فصاار للادو  والعمالاة الادنيا علاى واقتتاا  فان وصاار  األماور اختلطت مث احل  إىل وأقر  أبعد هناك

  .. أعلم واهلل احل  هو اهلل سبيل يف يعد مل الذي والصرا  الفن واعتزا 
 ماع طبقاتاه بكال العااملي النظاام وحتاالف . الناس بن األمن ونشر الشريعة بتحكيم وانطلقوا الطالبان ظهر مث    

 احللااف يف وصااار باادينهم الفااارين املااخمنن ماان هباام الذ ماان وضااد ضاادهم أفغانسااتان يف والشاايوعين املفساادين
 للغاار  وال   رباااين مثاال جهااارا   يعلاان ماان ماانهم وصااار . الااروس ضااد اجلهاااد يف رمسااا  كااانوا أناااس هلاام املعااادي
 أخبااار وصااار  . اإلرهااا  تقاااوم ألهنااا الكااروز بصااواريح لاابالد  أمريكااا ضاار  ويبااارك أفغانسااتان يف وخمططااه

 ولعا  الارواف  ماع والتحالف باللجو  اجلهاد رموس من آخر رأس اموق . علنية حقيقة له يهود بي مساعدا 
 الشرعي العلم طلبة الشيوعين جان  إىل اليوم يقاتل سنتن قبل للجهاد رمزا   كان ونالث أفغانستان يف ورقتهم
 .. هلذا تبعا   الشرعية واملواقف األحكام فتغري  يستطيع. ما بكل ويبهتهم
 الادويل التحاالف ضاد أفغانسـ ا  فـ  اليـم  اإلسـ   ومعركـ  الطالبـا  علاى هاذ  شاهاديت يف تردد  لقد      
 علاى اهلل يكتا  أن خشاية سانتن حناو املعايشاة عارب اخلاري مان الطالباان عان علمات ماا رغام الظاامل الكافر احمللي

 نصبح وعندها موجودون وهم الفساد أهل وخيلفهم فيهم اخلري أهل يذه  أن أو . يبدلوا أو يغريوا أن الطالبان
 احلاا  ولكان . حا  ودليال حا  بواقاع حقاا   كاان أناه رغام السااب  تلييادنا عليناا يعيباون وحاقد جاهل لكل هدفا  
 الناااااس، ألساااانة خشااااية يوجبااااه ومااااا احلاااا  نصاااارة عاااان السااااكو  مااااىت فااااءىل اآلن املعركااااة واقااااع ماااان ذكاااار  ملاااا آ 

 اهلل صالى اهلل ورساو  خنشاا  أن أحا  واهلل النااس خنشاى كياف نفساي ساا لت مث .. تادرك ال حاجاة وإرضامهم

 وال ) تعااىل اهلل ويلمرناا . ( مساي  بلناه املساي  وعلاى ، حمسان بلناه احملسان علاى وأشاهدوا ) : يقو  وسلم عليه

  . ( دُعوا ما إذا الشهداء يأب
 ( احلا  النااس يعار  فماىت تقياة يساكت والعاامل اجلاهال تكلام إذا ) ومنكرا   متعجبا   يتسا   أمحد اإلمام وهذا   
 اهلل بشااريعة متاردهم بساب  الطالباان ضاد أوارهاا ناذر وبااد  وبادأ  املعركاة احتادمت وقاد يادعونا هاذا فكال ؟!

 علاايهم احلاا  شااهادة نقااو  أن ياادعونا هااذا كاال الناااس. ماان ومنعنااا إيوائنااا وبسااب  وبسااببنا العاااملي النظااام علااى
 إال شاهدنا )وما تعاىل قا  كما أفواهنا مبلي  الناس كلل نقو  مث املعركة، هذ  من موقعنا وحندد أعدائهم وعلى
  . ( حافظن للغي  كنا وما علمنا مبا
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 غيــر أ  قــدر وال اهلل ســم  ال اهلل شــا  ولــم . اليــم  يــدور لمــا ممقفنــا هــ ا ونصــاه   الحــ  صــرا   وبكــ 
 اهلل شـر  زينمـما بممجـ  منـا ممايق ضـ  . وبـد  غيـر مـن صـالحيهم بعـد من خلف أو ، وبدلما الطالبا 
 لنـا غـداا  رجـ  يخـرجن فـ  الئـم. لـم  فيـ  نخشـ  ال اهلل شـا  إ  لفعلنـا ونبـد  مـنهم ممقفنا نغير أ  ال اب  
 بـ  اهلل رضـ  نطلـ  بمـا يعيرنـا .. بهـ ا ليعيرنا هقيرت  ويرفع منهم ممقفنا وبدلنا ذلك منهم  ص  إ  قرن 
 : األ زاب سمرة ف  هنهم تعال  اهلل قا  من أشباه إال يفعل  وال هق ، وال شر  يقره ال اه راض فه ا ..
 جـاء  فـذذا  علـيكم  أشـة   ، قلـي  ا  إال البـأ   يـأتون  وال إلينـا  هلـم  إلخواهنم والقائلني منكم املعوقني اهلل يعلم قد )

 حداد بألسن  سلقوكم اخلوف ذهب فذذا املو  من عليه يغش  كاليي أعينهم تدور إليك ينظرون رأيتهم اخلوف

  (. يسرياً اهلل عل  ذلك وكان أعماهلم اهلل فأحبط يؤمنوا مل أولئك اخلري، عل   أشة
 نلفات وحاديثا   قادميا العلماا  علياه اتفا  وقاد آخار معارو  بدهي أمر هناك املوضو  يف الدخو  بد  قبل : نالثا  
  . إليه النظر

 وم بساتها، و الها المسأل  اقع بم  هلم   األو  بعلمين إال ف ماه تص  ال المف   العالم أ  ذلك وخ ص 
 فيســد  المســأل  بماقــع هلمــ  هلــ  اهلل بحكــم هلمــ  يطبــ  ثــم المســائ  هــ ه م ــ  فــ  اهلل بحكــم هلــم ثــم
 . الطامـ  هـ  فهـ ه بكليهمـا أو األمـرين هـ ين بأ ـد جه  هل  الف مى بُِنيَت إ  وأما . ويصي  اهلل بإذ 
 واقـع تناسـ  ال أ كامـاا  يطبـ  ألنـ  ليصـي  يكـن لم هلمها هلل أ كاماا  هلي  وطب  الحا  واقع جه  فلم

  . خاطئ  أ كاماا  هليها وأطل  بها هلم  ينفع  لم  كم يعلم ولم المسأل  واقع هلم ولم المسأل 
 العلاام إىل املنسااوبن أو العلمااا  ماان املفتااون فيهااا أطلاا  الااي احلاااال  ماان صااادفي مااا معظاام يف نظاار  ولقااد    

 أو احلااا  بواقااع اجلهاال جهااة ماان كااان اخلطاال معظاام أن فوجااد  فيهااا وأخطئااوا فتاااواهم اطاالبب أو حباا  الشاارعي
 فعموماا   . آخار لواقاع هاي أحكاماا   علياه أنزلاوا أصاال   باالواقع هاخال  جهل فبسب  السائل، قبل من توصيفه سو 
 اهلل حفظهاا الاي لكتا ا يف املساطرة العلما  وأقوا  وسلم عليه اهلل صلى نبيه وسنة كتابه من معرو  اهلل حكم

 فـإ  . املساللة ومالبساا  الواقاع فهام يف فعال   هي املشكلة ولكن . وجودهم ندرة على العاملن بالعلما  أو لنا
 مخ لـف مـع الحـ  هلـ  المعاصرة صراهنا وقضايا السياس  ألممر مخلصيهم و    العلما  مخالط  هد 

 وال األخبـار يسـمع ال أ ـدهم ف ـرى العـالم  هـن فضـ ا  الـداخل  بماقعنا جاهلم  جعلهم أهدائنا صنمف
 فسـائ  .  الـ  بحسـ  فك    األ ما  ل  وصف سائ  جا ه فإذا .  مل  يدور ما يدري وال الناس يعايش

 .. معــرض وآخــر جاهــ  وســائ  الم صــاره  األ ــزاب مــن لحــزب تــابع وســائ  للحكممــ  تــابع مخــابرا 
 تكـا  ف ـاوى لنـا ف خـر  جا تـ  ال ـ  المـزورة المصـف  ههـ  هلـ  ويطبقـ  اهلل  كم يعرف الفاض  والشيخ

  .. هداا  الجبا  وتخر األرض وتنش  منها ي فطر  السمما 
 الفتااااوى يف بالئناااا ساااائر ولكااان ، عمااادا   العلااام رغااام بااالهوائهم النااااس هباااا ضااال الاااي احلااااال  هاااي كثااارية نعااام   

 وحاا  الواقاع جهال جهاة مان هاي إلياه يوفقاوا ومل وأخطلو  احل  قصدوا ممن الشرعية السياسة مسائل يف املنتشرة
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 النااااادر إال علمااااا  ال حيااااث اجلهاديااااة واجلماعااااا  اجلهااااادي التيااااار أوسااااا  يف ساااايما وال . املسااااللة يف الناااااس
 وال حاو  فاال . األحاوا  لواقاع فهام وال كاا    علام فاال الباا ، هذا اقتحموا للعلم طلبة بعضهم وإمنا ولألسف

 ولشاايوخهم هلاام وقفاات ماانهم أعلاام هااو ماان فسااللوا بعضااهم فيهااا اهلل اتقااى الااي احلاااال  يف وحااىت . باااهلل إال قاوة
 هلاام وقفاات املشاااكل وتااداخل الصااراعا  وأطاارا  الناااس وواقااع السياسااة بتااداخال  اجلهاال مشااكلة املسااخولن

 أرادوا معلاا طلبااة أخااوة علااى هنااا وكالمااي . اهلل رحاام ماان إال هباادي منهااا خاار  ماان وقاال باملرصاااد املشااكلة هااذ 

 منـاز  ف لـك اهلل أ كـا  تزويـر إليـ  ويمكلـم  الماقـع الحكـا  لهـم يزور ال ين العلما  بصد  ولست احلا .
  . العافي  اهلل نسا  الشياطين
 تطلا  أن الساتطعت املارض عرفات ولاو معارو  مرض كل دوا  الط  يف . واضحة املسللة : األكار  أخمت 
 ماا  ولكام التشاخي  أو املارض ناو  حتدياد يف هاي املشاكلة ولكن  طبي دون من حىت به عامل أي من دوا  
 .. مراض كل بدوا  علمه رغم خطل املرض شخ  الطبي  ألن أناس من
 911 ص الرابـع الجز  ف  الممقعين إه   النفيس ك اب  ف  اهلل ر م  القيم ابن أوجزه ما إل  وانظروا   

 الخلـع فـ  ك اب  ف  بط  بن اهلل هبد أبم ذكر : والعشرو  ل  ال ا الفائدة " اهلل ر م  قا  الفكر  ار طبع 
 أولهـا . خصـا  خمـس فيـ  يكـم      للف يا نفس  ينص  أ  للرج  ينبغ  ال " قا  أن  أ مد اإلما  هن
 هلـم لـ  يكـم  أ  : وال انيـ  . نـمر ك مـ  هلـ  وال نمر هلي  يكن لم ني  ل  يكن لم فإ  ني ، ل  تكم  أ  :

 مضـغ  وإال الكفاي  الرابع : . معرف   وهل  في  هم ما هل  قمياا  يكم  أ  : وال ال   . وسكين  ووقار و لم
 فــ  قالـ  مــا وننقـ  أ مـد اإلمــا  قـم  اهلل ر مـ  القــيم ابـن شــر  ثـم " . النـاس معرفــ  : الخامسـ  . النـاس
ـــاس  معرفـــ  )الخامســـ  وهـــم شـــاهدنا ممضـــع ـــ  أمـــاو  :  402) الصـــفح  فـــ  اهلل ر مـــ  قـــا  . الن  ) قمل
 فـ  فقيهـاا  فيـ  فقيهـاا  يكـن لـم فـإ  والحـاكم المف ـ  لـ  يح ـا  هظـيم أصـ  فهـ ا   النـاس معرفـ  الخامس 
 فـ  فقيهـأ يكن لم فإ  . يصل  مما أك ر يفسد ما كا  وإال . اآلخر هل  أ دهما يطب  ثم والنه  األمر
 المكــر ورا  المبطــ  بصــمرة محــ وال وهكســ  المظلــم  بصــمرة الظــالم لــ  تصــمر بالنــاس معرفــ  لــ  األمــر

 كــ  ولــبس ، الصــا   صــمرة فــ  والكــاذب الصــدي  صــمرة فــ  الزنــدي  لــ  وتصــمر واال  يــا  والخــدا 
 ال وهرضــاتهم وهمائــدهم وأ ــمالهم بالنــاس لجهلــ  وهــم والفجــمر والكــ ب اإلثــم تح هــا زور ثــمب مبطــ 
 وهمائــدهم وا  يــالهم وخــداههم نــاسال مكــر معرفــ  فــ  فقيهــاا  يكــم  أ  لــ  ينبغــ  بــ  هــ ا مــن هــ ا يميــز

 تقـد  كمـا اهلل  يـن من كل  ذلك واأل ما  والعمائد والمكا  الزما  ب غير ت غير الف مى فإ  . وهرفياتهم
  . اهلل رمحه القيم ابن كالم مت .   ال مفي  وباهلل بيان 
 ومنهااا مكااان كاال يف الصااائل هااذا ودفااع اهلل ساابيل يف اجلهاااد يرياادون الااذين معشاار األحااوا  هااذ  يف وحناان     

 يف اجلهااد در  سالكوا اهلل شار  مان متمكنان علماا  وجاود نادرة وهاو النااس كال يعرفاه مبا نعا  . أفغانستان
 اجتااااالتهم إمااااا ، بااااالعلم هلاااام املشااااهود املعاااارفن ماااان الشااااديد ولألسااااف الساااانة أهاااال علمااااا  فغالاااا  . اهلل ساااابيل

 فنااافقوهم والنصااارى لليهااود املااوالن املرتاادين ماان نعمااتهم ا وأولياا وسااالطينهم حكااامهم مااع ورمااتهم الشااياطن
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 مان نادرة وإماا . حمتاوا  عان البحاث هاذا خنار  ال حىت الشواهد بصدد ولست قذرة فانية بدنيا اهلل دين وباعوهم
 العزمياة عان ناكصاون أهنام فايهم يقاا  ماا أقال األعاوان وقلاة بالضاعف متالولن احل  عن ساكتن خائفن العلما 

 الاذي احلا  عان السااكت جملا  نفساه أجلا  بعضاهم أن فايهم يقاا  ماا وأقال الشاهدا  سيد مناز  يف دونزاه
 املناااافقن منااااز  يف نفساااه أجلااا  بعضاااهم أن عااادا هاااذا أخرسااااُ، شااايطانا   وسااالم علياااه اهلل صااالى الرساااو  امساااا 

  باهلل. والعياذ سالطينهم بدنيا لدينهم البائعن
 بلنفسااهم اجملاهاادين املنكاار عاان الناااهن باااملعرو  اآلماارين العلمااا  ماان اخلااري أهاال نماا النااادر إال لنااا يباا  ومل    

 يف اهلل أحكااام ملعرفااة لنااا يعااد ومل .. وتشااريدا   وسااجنا   قااتال   يااتخطفهم العاادو ياازا  مااا وهااخال  . ولساااهنم وعلمهاام
 مان الناادر الناادر مان تبقاى نملا حنيلهاا أن إال وقائعها تفاصيل ونفهم ونعر  بنارها ونكتوي نعيشها الي األمور
 اجملاهااادين مااان العلااام طلباااة بعااا  أن وإماااا أخباااارهم. ونكاااتم فيجيبونناااا نسااالهلم ، املساااتاين الصااااحلن العلماااا 
 الكتا  طياا  يف فيه حنن فيما الشبيهة األحكام عن البحث يف وسعهم يبذلون . جدا   يسري ندر فيهم واملخهل

 والبغااة واملرتادين األصالين الكفاار مان الصاائل قتاا  قضايا من فيها اهلل حكم املعرو  القراطي  أسطر وبن ،
 .. هذا وغري واخلوار 

 واقعناا . املساللة واقاع توصايف دقاة هاي فايهم الصااحلن وحاىت هاخال  كال أمام تبقى األساسية املشكلة ولكن   
 أهاال ماان واالهاام وماان معهاام نوماا الكفااار أعاادائنا وواقااع معنااا وماان األرض يف املستضااعفن باااهلل املااخمنن حناان
 الطالبان، مع أفغانستان يف اليوم قتالنا مسللة ومنها نعيشه الذي واخلل  اخلب  أصل هي املشكلة هذ  . بالدنا
  : يلي ما حمتوياته وفهرس فيه، جهدي كل واستقصي اهلل شا  إن البحث هذا يف سلفصله والذي
 . شام ا  تمصيفاا  المعرك  ه ه ف  اواقعن تمصيف : اهلل شا  إ  وفي  : األو  الفص 
  . هلم   س  هليهم وما لهم وأذكر للطالبا  القائم والحا  السياس  الماقع سأفص 

 . ورا هم ومن و الهم الطالبا  ألهدا  القائم والحا  السياس  الماقع سأفص  ثم
 و صـار الظـالمين ظلم ألجأنا وقد وغيرها أفغانس ا  ف  العرب المجاهدين بقايا نحن واقعنا سأفص  ثم

 بممجـ  وألم النـا لنـا الـدول  النظا  مطار ة وواقع ، الب   ه ه إل  الصائلين و لفائهم المرتدين كفارنا
  .. والنصارى اليهم  الزما  ه ا ف  فصملها يدبر أ  اهلل شا  ال   الدولي  اللعب 
  : قضايا ث ث وه  سي األسا المسأل  في  وسأطر  ال ان  الفص  يأت : ال فصي  ذلك وبعد
 إسـ    ار هـ  وه  اليم  أفغانس ا   كم ما وبال ال  أفغانس ا  ف  كحكمم  الطالبا   كم هم ما -9

  إليها الهجرة تج  أو تجمز
 مـن النـم  هـ ا هلـيهم صـا  وقـد فـيهم ما هل  مسلمين بصف هم الطالبا  جان  إل  الق ا   كم ما -4

 يجـمز ه  ، معهم الق ا  ف  هندنا الضرورة هن النظر بصرف المحليين  لفائ  هبر العالم  الصائ 
 . ال أ  معهم الدفا  يج  أو
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 مــن الكفــار صــائ  فقصــدهم ونصــرونا فآوونــا إلــيهم لجأنــا وقــد الطالبــا  جانــ  إلــ  الق ــا   كــم مــا -3
 أنفسـنا هن ندافع فه  . وإيمائنا نصرتنا أهمها من هديدة  ألسباب و لفائهم وشيع  ويهم  صليبيين

  . ال؟ أ  يج  أ  يجمر ه  الق ا  ه ا  كم وما بسببنا ُيحاربم  ألنهم وهنهم عهمم
 هلل بشاهاديت فسالديل ، بيانهم وحنن وأعدامهم الطالبان ، الثالنة أطرافها وواقع املسللة واقع توصيف عن وأما    
  . الشهادة ذ ه يل جييز أو ميكني الذي احلد إىل عليم اهلل شا  إن هبا أين وأزعم مفصلة فيها
 كماا اننتان بطاريقتن عنادي تشاكلت قناعاة وهاي فياه قنااعي فسلذكر املسائل هذ  يف الشرعي احلكم عن وأما
 مماان هبام أنا  مان عنهاا ساللت أين إماا الساابقة. وأشاارطي كتاباايت يف الفتااوى مان نقلات أو ذكار  ماا ساائر هاو
 حبثات أين وإماا فنقلتهاا، هبا واقتنعت أدلتهم وعلمت  واحل اهلل دين نصرة يف الصدق أو واجلهاد العلم هبم نظن
 فلخاذ  فياه حنان الاذي الواقاع تطااب  السالف لعلماا  وفتااوى أحكاماا   فوجاد  والقاراطي  الشرعية الكت  يف

 شابه بال ونادرة وقلاة القطيعاة حلالاة نظارا   . به ليستلنسوا إليه توصلت ما وللشبا  للناس وبينت لنفسي حبكمها
  يليت: مث ذكر  كما املسائل هذ  يف للهنس من انعدام
  س  هليها وأجي  معهم والق ا  الطالبا  ممضم   م  القائم  الشب  في  وسأس قص  ال الث الفص 

  . البحث خاتم  ثم ، المس عا  واهلل هندي ما
 بالقسـط  قـوامني  نـوا كو آمنـوا  الـيين  أيهـا  يـا  ) وجـل  عـز  ويقول ( دعوا ما إذا الشهداء يأب وال ) : تعاىل اهلل يقو 

ــو هلل شــهداء ــ  ول ــدين أو أنفســكم عل ــربني( الوال  واهلل ويســألون( شــهاد م ســتكتب ) : تعاااىل ويقااو  . واألق

  . املستعان
 هاذ  علاى الشارعي للحكام لإلجاباة االنتقا  قبل وفهمه معرفته الواج  األساسي الواقع أعترب  التوصيف وهذا

  األساسية. الثالنة األسئلة
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 الفص  األو  : 

 أفغانستان يف وأطرافه الصراع واقع

 
   ــ  هايشــناه كمــا واقعهــا " المــنمنين إمــارة إلــ  الحركــ  بــد  مــن " الطالبــا   ركــ  : أوالا   

  : الميداني  شها تنا خ   من هليها وما لها ما اآل .
 بعناوان عاامن مان أقال قبل نشر والذي نالطالبا وحركة أفغانستان عن كتبته تقرير أو  يف وفصلت ذكر  كما

  : أساسية نقا  يف ذلك بعد يل تبن ما اختصارا   أمكد فءين الطالبان
 يف حال الاذي املساتطري والابال  العاارم الفسااد حلالاة وعفوياة طبيعية كنتيجة قندهار يف طالبان حركة ولد  -1

 ومان ربااين حكوماة بان الصارا  سايما الو  السلطة على السالفة اجلهادية األحزا  تصار  نتيجة أفغانستان
 ماع الطارفن هاذين حتاالف مان ذلاك تبع وما السلطة نازعها الذي حكمتيار وبن األحزا  من معها دخل
 دو  دعاام ورائهااا وماان األوزبكيااة دوسااتم مبليشاايا  متمثلااة الشاايوعية بقايااا ومااع إيااران ورائهاام وماان الشاايعة
 االسااتخبارا  وبقايااا وبرشاام خلاا  بشااقيه األفغاااين الشاايوعي احلااز  بقايااا وكااذلك وروساايا الشاايوعية آساايا

 املااادنين مااان ألفاااا   أربعااان حناااو احلااار  تلاااك حصاااد  أن الااابال  وصااال وقاااد ( اخلااااد ) الشااايوعية األفغانياااة
 حركااة وتعطلاات ، كاااد  أو أبيهااا بكاارة عاان وأحرقتهااا حوهلااا املناااط  ماان وكثااري كاباال وهاادمت املساالمن
 والسال  والنها  الطريا  قطاع وانتشار السبل وقطعت للبلد التحتية البنية وهتدمت ةوالتجاري الزراعية احلياة

 والضااااال  والفجااااور رقياااا  وال حسااااي  بااااال والقتاااال وأمااااواهلم الناااااس أعااااراض علااااى والعاااادوان واالغتصااااا 
  …البعيد

 بعا  دةمبطاار  قنادهار يف األفغاان واملولوياة الشارعية العلاوم طاال  مان صاغري فريا  قاام عنادما احلركة بدأ  -2
 الطاال  فاساتوىل ، قندهار قر  النسا  بع  وخطفوا املسافرين من قافلة سرقوا قد كانوا الذين اللصوص
 اللصاوص فار مث . مقتاوال  النساوة بعا  على وعثروا اللصوص أسلحة على عمر حممد املال رأسهم وعلى
 عمر حممد مال وعينوا اللصوص على االحتسا  عن لعجز  لرباين التابع واليها فعزلوا . قندهار من أمامهم
  . عليها استولوا الي قندهار يف الشريعة تطبي  فلعلنوا . عليهم أمريا  

 اجلنوبيااة الواليااا  وأهااايل العلاام طلبااة ماان وفااود فحضاار  قناادهار يف احلاصاال واالرتياااح األماان خاارب انتشاار -3
 وأعاانوهم فيهاا الشاريعة وتطبيا  ياا الوال تلاك إدارة بتسلم هخال  الطال  وطالبت لقندهار اجملاورة الغربية
 أفغانستان مخ  حنو على الطالبان سيطر وبذلك الشريعة وحكم سلطاهنم حتت الواليا  تلك وضع على
  . واألمان بالشريعة األهايل من رغبة وإمنا قتا  بال
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 قبولاهو  ربااين حكوماة ماع الصالح إىل حكمتياار بتحاو  أفغانساتان يف أوراقهاا خسر  قد الباكستان كانت -1
 احمليطاة جباهلا من كابل قصف إال له حيلة ال معارضا   بقائه جدوى عدم رأي أن بعد واقع كلمر فيها وزارة
 رجاح الاذي القاوى ميازان يعاد  أن ميكان وبيادقا   جديادة قاوة الطالبان يف باكستان فرأ  مرجوة. هناية دون

 احلركااا  أمااام اجملااا  وفتحاات طالبااان حركااة فاادعمت املنطقااة يف رباااين حلفااا  وروساايا وإيااران اهلنااد لصاااح
 احملاذياااااة املنااااااط  يف األفغاااااان الطاااااال  مااااان كثاااااري فيهاااااا درس الاااااي الباكساااااتانية املااااادارس وشااااايو  الدينياااااة

 إىل الطااال  حركااة وسااهلت الطالبااان باادعم باكسااتان فقاماات ، وبلوشسااتان ساارحد واليااة يف ألفغانسااتان
 وغااري واحملروقااا  األغذيااة ماان طالبااان إىل اللااوازم لوصااو  احلاادود وفتحاات الطالبااان إىل لينضااموا أفغانسااتان

 يومناا إىل الطالباان خصاوم مث ربااين حكوماة وجاه يف ذلك بعد للطالبان املخيد املوقف علنا   وقفت مث . ذلك
 علااااى الاااارد وهااااو الثالااااث الفصاااال يف بالطالبااااان باكسااااتان عالقااااة وواقااااع أساااابا  تفصاااايل وساااالتناو  . هااااذا

  . اهلل شا  إن خصومهم وجه يف معهم والوقو  الطالبان ضيةق حو  الدائرة الشبها 
 تقاادم األفغاااين اجملتمااع يف الشاارعي العلاام وطااال  واملولويااة العلمااا  ملكانااة ونتيجااة الطالبااان كاارة تاادحرجت -3

 بالن لعلماه منه دها ا   منها موقفا   كابل يف احلاكم رباين يعلن ومل وشرقا   مشاال   األخرى الواليا  إىل الطالبان
 تقاوم شارعية كحركاة هلام  مسااعدته عارض بال وكابال منااطقهم بان تفصال الاي هاي حكمتياار غرمياه قوا 

 التسااااليم بعااادم لقواتااااه أمااارا   أصاااادر حكمتياااار ولكاااان ، املنكااار عاااان والنهاااي باااااملعرو  واألمااار باالحتساااا 
 تلااو الواحاادة عااهمواق سااقطت حيااث كاباال إىل وصااوال   مشاااال   مث غاازين منطقااة يف معهاام القتااا  وباادأ للطالبااان
 يف الطاارق وقطااا  الساراق وحااىت واألحازا  القااواد معظام تااردد حيااث خفياف بقتااا  أو قتاا  باادون األخارى
 منااطقهم حقااين وقاوا  خاال  ياون  حاز  مثال األخارى األحازا  وسالمت الشارعين العلام طلباة قتا 

 جاال  وعاصامتها نكرهاارن وسالموا الطلباة قتاا  عن سيا  قواد معظم وامتنع وخوست بكتيا يف للطالبان
 األماااان ونشااارهم املنكااار عااان وهنااايهم بااااملعرو  وأمااارهم الشاااريعة وتطبااايقهم الطلباااة سااالوك مااان رأوا ملاااا أبااااد

 ذلك. إخل .. للسبل وتلمينهم الطرق قطا  ومالحقتهم
  : أمهها عدة نقا  من بطل  رباين إىل وتقدموا كابل ختوم إىل الطالبان وصل  -6

  الشريعة. تطبي 
  احلكومة. من وأذناهبم لشيوعينا إخرا 
  الدولة دوائر من النسا  إخرا . 
 كابل يف انتشر  الي الفاسدة والفيديوها  واملوسيقى والسينما الدعارة ودور الفساد منع .  
 الساالح تساليم علاى عاهادهم أن بعاد دفاعاه وزيار مساعود ولكان ، معهام للتفاوض وفدا   منهم هو وطل      
 وفااد مان القارآن وحفظااة القارا  مان عااددا   وقتال التاايل اليااوم صاباح هبام غاادر معهام التباحاث وبااد  القتاا  ووقاف
 . الطلبااة ماان ومخساان مااائتن حنااو كااان املسااجد يف قتلااوا الااذين املغاادورين عاادد أن وذكاار جااا هم الااذي الطلبااة
 احلاازبن باان الثقااة عاادم بسااب  16 ساابتمرب 26 لياال حتاات كباارية بساارعة سااقطت الااي كاباال الطالبااان وهاااجم
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 بعا  ماع ضاعيف قتاا  بعاد كابال الطالباان دخال الفجار وقبال حكمتياار ومجاعاة مسعود مجاعة عنها املدافعن
 وبواباة السارا  جبال خا  عناد القتاا  ليتوقف مشاال   األحزا  وهربت وسيا  ورباين مسعود قوا  من حاميتها

 علااى الطالبااان ساايطرة وحتاادد  ساانتن، حنااو الطالبااان انطااالق علااى ماار قااد وكااان الشااما  وواليااا  سااالنج مماار
 مان %13 حناو يشاكل الاذي الشاما  معظم وبقي هرا  إىل الغريب والشما  والغر  واجلنو  الشرق واليا 
 فارياااا  إىل شاااريف مااازار وعاصااامتها بلااا  إىل مسنكاااان إىل ختاااار إىل بدخشاااان مااان واملمتاااد أفغانساااتان مسااااحة
 الطالباان ماع وقفات البشاتون مان وأقلياة قاواد لوجود الطال  عليها سيطر الي قندوز والية باستثنا  ، وبادغي 

 حااز  عليهااا ساايطر والااي أفغانسااتان يف الشاايعية األقليااة تسااكنها الااي باميااان واليااة املعارضااة حلااف مااع وبقااي .
 . إليران التابع الشيعي الوحدة

 الشاااما  واليااا  معظاام علااى ةخاطفااا حركااة يف واسااتولوا مشاااال   الطالباااان حتاارك 11 املاضااي العااام أواساا  -1 
 ولكاان أفغانسااتان يف األماار هلاام اسااتت  قااد أهناام العااامل وظاان بليااديهم شااريف ماازار املعارضااة عاصاامة وسااقطت

 مروعاة ملذحباة ذلاك وأدى هبام غادر  معهام التعامال وعرضات صااحلتهم الي األوزبكية امليليشيا  قوا  بع 
 حسا  الطالباان مان ألاف عشارة مخساة إىل آال  شارةع بان ماا ضاحيتها ذها  الشاما  يف قواهتم هلا تعرضت
 األوزبكياة امليليشايا  ياد علاى مجاعياة مقاابر يف أحياا  فيها منهم كثري دفن وحشية جمازر يف ذُكر  الي األرقام

 آنااااار وعليهااااا دفاااان دون العاااارا  يف اجلثااااث آال  وبقياااات ، فيهااااا الشاااايعة وحلفااااائهم شااااريف ماااازار يف الشاااايوعية
 . الزحف هذا قبل عليه كان ملا الوضع عاد مث والتمثيل القتلو  والتنكيل التعذي 

 أكااارب حباااذر مشااااال   الزحاااف الطالباااان عااااود حياااث 11 منتصاااف مااان هاااي كماااا القتاااا  خطاااو  اساااتمر  -1
 مااازار مث فارياااا  مث باااادغي  علااى فاساااتولوا أخااارى ماارة األخااارى تلاااو واحااادة الشااما  والياااا  بيااادهم وسااقطت
 ماااان مناااااط  إلاااايهم وانضاااامت لباميااااان الشاااامالية املماااارا  علااااى وساااايطروا نوبااااا  ج احناااادروا مث مسنكااااان مث شااااريف

 يف مساااعود إال أماااامهم عساااكرية كقاااوة يبااا  ،ومل أوزبكساااتان إىل فااار الاااذي دوساااتم قاااوا  واهناااار  . بدخشاااان
 معاه تقاف حياث الشامالية كابال بواباا  إىل تشااريكار إىل السارا  جبال إىل بنجشاري مان املمتاد الضاي  الوادي
 الشااهر مطلاع يف بامياان سااقطت مث . بامياان يف الشايعي الوحاادة حاز  لقاوا  باإلضااافة . لسايا  تابعاة قاوا 
 أقلياة وهام األغاخانياة اإلمساعيلياة قاوا  فياه تساتحكم الاذي كياان وادي قبله وسق  ، 1111 سبتمرب احلايل

 مل الساانة أهاال أن ذكاارواو  السااالح ماان احلصاار علااى تستعصااي غنااائم فيااه الطالبااان وغاانم أفغانسااتان، يف موجاودة
 طريا  عان مساعود قاوا  ورا  جنوباا   الطالباان وزحاف . مضات سانة 111 مناذ اإلمساعيلي الوادي هذا يدخلوا
 يف القاااوى ماااوازين وقلااا  خلطفهاااا حماولاااة يف كابااال مهامجاااة فرصاااة إال وسااايا  ملساااعود يبااا  مل حياااث غوربناااد،
  . أخرى مرة أفغانستان
 أنقاذ حياث ، 1111 سابتمرب الشاهر هاذا مطلاع يف كابال علاى املقدماة يف عناه تكلمات الاذي اهلجوم وحدث
 قاااوا  وبعااا  والباكساااتان والاكساااتان واألوزباااك العااار  اجملاهااادين مااان جمموعاااة تعااااىل اهلل فضااال بعاااد املوقاااف
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 مان التقريار هاذا أكتا  وأناا الياوم مناعاة أكثار تبادو الاي املديناة دفاعا  ودعمت قواهتم تنبهت أن إىل الطالبان
  . اآلن إىل املتوترة الساخنة اخلطو  هذ  من ماا   كيلو عشر مخسة حنو بعد على كابل ينةمد
 معهااا أفغانسااتان يف والعاايش احلركااة هلااذ  رصاادي خاال  ماان طالبااان علااى املالحظااا  بعاا  نااذكر أن أردناا وإذا

 الساالبيا  أهاام نماا جمموعااة بااذكر باختصااار ذلااك أوجااز فااءين ساانتن حنااو منااذ عمومااا   وبالبلااد هباام واإلحتكاااك
 . باإلجيابيا  وأبتدئ عنهم تسجيلها ميكن الي واإلجيابيا 

 : الطالبا   رك  إيجابيا  أهم
 ذلاك على اجلاد وعزمهم اإلسالمية للشريعة تطبيقهم شك بال وإجنازاهتم الطالبان إجيابيا  رأس على يليت -1

 أن وإىل قناادهار مبدينااة حماادودا   كااان منااذ عليااه اسااتولوا شاارب كاال علااى الشااريعة طبقااوا فقااد ، انطالقهاام منااذ
 يف سااالذكرها والاااي التطبيااا  هااذا علاااى املااالخوذة الثغاارا  ورغااام تقريباااا   الياااوم أفغانسااتان كافاااة علاااى ساايطروا
 وإقاماة الشاريعة تطبيا  يف جاادون أهنام ساوا  حاد علاى ومنااوئيهم حمبايهم عند عليه اجملمع أن إال السلبيا 
 املولوياة علاى القائماة احلركاة عمااد يشاكلون الاذي والعلماا  الشارعين قضااةوال الشارعية احملااكم عرب احلدود
 ماان طالاا  إعادام كاباال وشاهد  ، الطالبااان بعا  علااى حاىت احلاادود طبقات وقااد . الشارعي العلاام وطلباة
 وزناة سراق على احلدود إقامة عن مسعت وقد القصاص عليه فلقيم ح  وجه بغري رجال   قتل الطالبان حركة

 يف أعادما طريا  قااطعي علاى احلراباة حاد طبا  وقاد خوسات مديناة يف السارقة حاد تطبي  سيبنف وشهد 
 مشااهودة متااواترة للشااريعة اجلاااد تطباايقهم وأخبااار . الناااس بااه ليعتاارب أيامااا   معلقااا   اجلاااين وبقااي أيضااا   خوساات
  . أفغانستان يف أنرها مشهود

 نتيجاااة وهااو الساابل وتاالمن األمااان انتشااار ضاايةق اهلل شااريعة تطبياا  بعاااد الطالبااان إجيابيااا  راس علااى يااليت -2
 أفغانساتان أهل بشهادة السبل أمنت فقد واحلرابة السرقة حدود سيما وال واحلدود، الشريعة لتطبي  تلقائية
 امللااك زمااان وال الصااارم، الشاايوعي احلكاام زمااان وال حااىت الساانن عشاارا  منااذ حتصاال مل بصااورة فيهااا وماان

 وقااوة والاابطش بالشاادة العااربة فليساات اهلل شااريعة أساارار ماان وهااذا . نمكااا كاال يف للشاارطة ونشاار  وبطشااه
 عااودة عاان قصاا  روياات حااىت السااراق وفاار بااه والتنقاال محلااه ومنااع السااالح مجااع فقااد اليااوم وأمااا . القااوانن
 إىل الطااارق وقطاااا  الساااراق كباااار معظااام وفااار الطالباااان يالحقهااام ال حاااىت أهلهاااا إىل باملساااروقا  بعضاااهم
 خصاااوم باااه اعافااات الواقاااع وهاااذا أنااار. علاااى هلااام يعثااار ال اختفاااوا أو املعارضاااة بقاااوا  االتحقاااو  أو باكساااتان
 يف مضا  علاى ذلاك ياذكرون وهام واملنظماا . املتحادة األمم يف العاملن بع  من مسعته وحىت الطالبان
 كاارذ  وقااد . األحاازا  تعااود وأن أفغانسااتان ماان يزولااوا باالن الطالبان،ومتنياااهتم علااى ومحلااتهم تااذمرهم سااياق
 وشااهادا  أقاصااي  الطالبااان جمااي  زماان إىل األهليااة احلاار  سااي يف بقااوا الااذين العاار  اجملاهاادون األخااوة
 سااااعة ساااري وهاااو طاااورخم إىل أبااااد جاااال  بااان أن قاااالوا حاااىت ، األحااازا  عهاااد يف السااابل فسااااد عااان هاماااة

 الظاملاة كوسامل فيها يلخذون السفر طرق على وكذلك لألحزا  حواجز عدة هناك كان بالسيارة ونصف



 11 

 حياث من فاحلا  اليوم وأما . أهله أو متاعه أو ببضاعته السفر على جيرم أحد يعد مل حىت الناس فقرا  من
  . طري  وقطع قتل ديار دائما   كانت كما ُعهد  الي أفغانستان أنه يصدق يكاد ال األمان

 وزارة الغاارض هلااذا أسسااوا فقااد . املنكاار عاان والنهااي باااملعرو  األماار نشاار هااو الطالبااان فضااائل نالااث لعاال  -3
 بالساالوك والنسااا  والناااس الباعااة ويلزمااون الشااوار  يطوفااون ووعااا  وساايارا  وجنااود قااوا  وهلاام مسااتقلة
 وأشارطة التليفزيوناا  وُمنعات اجلماعاة وصالوا  املسااجد ازدهر  حيث للصالة الناس ويدعون الشرعي،
 عنهاا سالذكر ماا رغام – النااس يف وهيبة حضور الدوريا  وهلذ  . متاما   الفساد ومظاهر واملوسيقى الفيديو

 ذلاك غاري فارض كما اللحى حل  ومنع احلجا  فرض وقد أجيابياهتم أبرز من وهذا – الحقا   سلبيا  من
  . اإلسالم مظاهر من

 على أساسا   يقوم كان الذي للدولة الوظيفي اهليكل وأسلمة الناس وتعليم الدعوة ونشر الشيوعية آنار حمو -1
 بتصفية الطالبان قام فقد . بنفسي شهدهتا وقد جدا   ملحوظة املالحظة وهذ  ، والعلمانين الشيوعية قاياب

 الوقاات ففااي ، حمصااورين مااراقبن خااائفن صااغارهم واسااتا البلااد ماان معظمهاام فاار الااذين الشاايوعين كااوادر
 آصاااف اجلنااارا  ساااكرينالع قاااواد  أكااارب أحاااد وكاااان الشااايوعية بقاياااا مااان اساساااا   ربااااين قاااوا  كانااات الاااذي
 الدولاة دوائار يف الشايوعي واحلز  اخلاد موظفو وتوز  اإلسالم. حر  على موسكو من ختر  أمحرا   شيوعيا  
 وزارا  عااادة دخلااات وقاااد هااخال  ُجااالّ  مااانهم هاار  أو أبعااادوا أو وصااافوا الحقااوا قاااد الطالباااان أن اآلن جتااد

 املااوظفن كاال ماارة ماان أكثاار فوجااد  كذلاا وغااري رمسيااة أوراق تااراخي  ماان األعمااا  بعاا  لغاارض بنفسااي
 وزارة يف مارة شاهد  وقاد الادين يعلمهام قاعاة يف واإلرشااد الادعوة مساخو  مجعهام وإمنا مكاتبهم يف ليسوا

 ومـا  ) السبورة على كت  وقد قاعة يف جمموعن الوزارة يف العاملن كل املوظفن أحد أنتظر وأنا التخطي 

 تعياان هااي الطالبااان سياسااة أن يل فشاارحوا ذلااك عاان سااللتهم وقااد . ( ليعبــدون إال واإلنــ  اجلــن خلقــ 

 الطلباة مان مزياد تادري  حلان املوظفن هخال  واستبقا  األساسية واملديريا  الوظائف يف طال  أو مولوية
 الديبلوماساية والشاخون واألجنبياة العربية واللغا  اإلدارة يف دروس للطال  تعمل حيث الدولة، إدارة على
 أو اجلاهلن من طبقا  معظمهم يشكل الذين املوظفن على الدعوة ميارسون ذاته الوقت ويف .ذلك وغري

 فءناه الشايوعية يف عراقاة مناه عار  مان أما . واحلاجة للجهل الساب  النظام يسايرون كانوا والذين املنتفعن
 ماان فصاال وقااد ، ساارا   أو علنااا   ويصاافى يقتاال مل إن هااذا العماال ماان يفصاال األقاال علااى أو ويسااجن يالحاا 
 متاماا   اختفن فقد النسا  أما ، رواتبهم دفع عن الطالبان لعجز أو السب  هلذا املوظفن آال  العمل دوائر
 وزارة ويف الدينيااااة والشاااائون األوقاااا  وزارة يف حااااىت رباااااين عهاااد يف كااااانوا النسااااا  أن يل وذكااار الاااادوائر مااان

  . العد !!
 الاااذين الطالباااان عااادد ولرفاااع جهاااة مااان واإلساااالم الااادعوة لنشااار لدينياااةا املااادارس مئاااا  الطالباااان افتاااتح وقاااد   

 يدرساون طالا  سابعمائة فيهاا وكاان خوسات يف املادارس هاذ  إحدى زر  وقد . بلو  أوال   احلر  تستهلكهم
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 مان وطااقم جيادة ومكتباة والطعاام والناوم لإلقاماة مقارا  هلم ُجهز  وقد وعلما  مولوية أيدي على سنتن ملدة
 حساا  العربيااة اللغااة يف دروس إلعطااائهم دعونااا وقااد العربيااة واللغااة الدينيااة العلااوم يدرسااون وكااانوا ، املدرساان
  . شديدا   ترحيبا   بنا رحبوا ، إمكانياتنا

 . ذلااك وغااري املهدمااة اجلسااور وبنااا  املاادمرة الطاارق رصااف وإعااادة املصااانع وتاارميم التحيااة البنيااة بنااا  إعااادة-6
 واإلساالمية العربياة اإلغانياة املنظما  وبع  بل الصليبية واملنظما  املتحدة األمم وضعت اجلهاد انتها  وبعد

 حجام املتحادة األمام وقادر  دوالر ملياون وماائي ألف هلا رصد  أفغانستان إلعمار برناجما   تسمى ما حس 
 مااان مليااونن داعااا هااذا ، دوالر مليااار بسااابعمائة بلفغانسااتان والشااايوعيون الااروس أحلقااه الاااذي والاادمار اخلسااائر
 كحالناا أفغانساتان باالد يف واملساافر . املهااجرين مان ماليان مخساة وحناو والعجازة اجلرحاى من ومثلهم الشهدا 

 الكااامريا  تعجااز بال وقائعااه. تسااجيل عان األقااالم وتعجاز الوصااف علااى فعاال   يستعصااي الاادمار مان حاااال   يارى
 وانتشااار واألمااراض الاابال  أنااوا  بكافااة مزركشااة الفقاارو  بااالبخس ممزوجااة الاادمار ماان حالااة . تصااوير  عاان واألفااالم
 وحااو  بسااماهتم وحتاات األطفااا  وجااو  يف تشااهدها ، واملعاناااة العااذا  ومظاااهر ، العظاايم والتخلااف األوسااا 
 الرقاا  عليهاا تزامحات الاي والرجاا  النسا  مالب  من شي  كل يف والفاقة البخس باألسى.وتلمح املليئة عيوهنم
 ال حااا  إىل .. املهدماة والبياو  اجلادران إىل القماشاية، والقطاع الشامائل ألاوان فيهاا تاداخلت الاي خياامهم إىل
  . املستعان واهلل أمثالنا من املساكن هلخال  املعايش بعضه وحي  اهلل إال به يعلم
 كابال تسالمت والاي األحازا  عهاد يف اإلساالمية اجملاهادين حكوماة املساماة احلكوماة أن املفااض مان كان   
 هاذا اإلعماار مان شايئا   حققت قد تكون أن أعوام أربعة بعد منها وخرجت رباين مث جمددي برآسة 12 أبريل يف
 واألماام األمحاار الصاالي  رأسااها وعلااى الدوليااة املخسسااا  عليهااا تشاار  الااي الدوليااة الصااليبية املااخامرة ولكاان .

 املنظمااااة النهاااا  عمليااااة علااااى وأشاااارفت خسباااا علااااى بخسااااا   احلااااا  زاد  املختلفااااة التنصااااري ومنظمااااا  املتحاااادة
 املالحظاا  رغام الصاحة جمااال  يف شاكلية خادما  إال هلاا يكن ومل احلر  اهنا  فور خمط  لنه  والتخطي 

 حُيقا  ومل التنصاري ملنشاورا  باإلضاافة النسل منع وعقاقري اآلفا  بع  لنشر استخدم ذلك أن من ذكر  الي
 كابال دماار علاى أشارفوا حكمتياار مساعود رباين سيا  راسهم وعلى زا األح أن الطامة ولكن . أحد هذا يف

 مااا والفساااد الاادمار ماان وأحاادنوا الشاايوعين مااع قتااا  هبااا حيصاال مل حيااث سااليمة تساالموها الااي املناااط  وبعاا 
 وزارة فلحدنوا . احلا  هذا على البالد الطلبة تسلم وهكذا . الشيوعين مع احلر  من حصل ما فاق أو ساوى

 ماادى علااى آنارهااا بلنفساانا شااهدنا وقااد عناادنا العامااة( األشااغا  )وزارة تعاااد  وهااي ( عامااة منااافع وزارة ) وهااامس
 ، رئيسااية طارق رصااف وأعياد الطاارق علاى القااذائف خلفتهاا حفاار وساد  كثاارية   جساورا   أصاالحت فقاد سانتن،
 القوية بالسيارة هنقطع كنا كم 111 حنو يبل  الذي خوست - كابل طري  رصف إعادة بنفسي شهد  وقد

 طاارق يف العماال يسااري كمااا . الاازمن هااذا بنصااف اآلن تقطعااه الساايارة صااار  كاملااة، ساااعا  تسااع يف اجلبليااة
 أعااااد  وزارتااه أن طالباااان لاادى الصاااناعة وزياار حااادني وقااد .. وغاااري  كاباال أبااااد جااال  كطريااا  رأيناهااا أخاارى

 املناااجم بعا  واستصالحت وحاادها كابال يف مصانعا   231 أصاال مان مادمرا   أو معطااال   مصانعا   11 استصاالح
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 واليورانيااوم واملرماار الكرميااة واألحجااار والنحاااس كالااذه  املختلفااة املعدنيااة الثااروا  أفغانسااتان يف تكثاار حيااث
 والكهرباا  املاا  ووصالت السادود فاستصالحت ذلاك مبثال الزراعاة وزار  قامات وقد . كثري ذلك وغري والكروم
 او احمللياة البضاائع كمياا  مان األساواق يف ملماوس مشااهد وهاذا لاذلك تبعاا   التجاارة وحتركات األراضاي لبع 

  وهي: التالية اإلجيابية املالحظة إىل أد  السابقة العوامل هذ  كل املستوردة
 اللاااااوازم معظااااام الياااااوم فيهاااااا يتاااااوفر الاااااي األساااااواق يف مالحااااا  قلااااات كماااااا وهاااااذا : االقتصاااااادي االزدهاااااار -6

 حركاااة وأد  املواشاااي قطعاااان وكثااار  احلقاااو  الياااوم فياااه عمااار  . رعاااوي زراعاااي بلاااد فلفغانساااتان االساااتهالكية
 يعمال الاذي األفغانياة اخلطاو  طريان عرب اخلار  ومع احلدود إغالق قبل إيران ومع أساسا   باكستان مع التجارة
 أن الشااارا  علاااى النااااس وقااادرة التاااداو  حركاااة مااان ويبااادو ، واضاااح اقتصاااادي نشاااا  إىل وديب واهلناااد كابااال بااان

 املتسااولن فحااىت الناااس. بااه يشااهد مااا وهااذا الساانن عشاارا  منااذ مثياال لااه يسااب  مل بشااكل ازدهاار  أفغانسااتان
 مان كثاري يف األحوا  حتسن نتيجة يساعد  من وجد إال حمال   يدخل أو بسوق مير ال واحدهم أصبح واحملتاجن
 اهلل يسار إن أخارى سانن بعاد إال إزالتاه كانمي ال الذي العام والعوز الفقر حالة سيطرة رغم اليوم الناس قطاعا 
  . أعلم واهلل تعاىل
 الطالباان أعادم وقاد عليهاا وتضييقهم الصليبية للمنظما  مراقبتهم للطالبا  ت كر ال   اإليجابيا  ومن -7

 مث التبشاري. كتا  وينشاران للتنصاري يادعوان أهنماا ونبت صليبيتن ملخسستن مديرين كانا ردة   األفغان من اننن
 علااى وضاايقوا السااب  لاانف  بعثاهتااا وطااردوا احلكوميااة غااري الصااليبية املنظمااا  ماان كبااري عاادد مكاتاا  أغلقااوا
 األماام مااع مشاااكل للطالبااان أوجااد ممااا سااابقا   األحاازا  تفعلااه مل بشااكل العاصاامة خلااار  مكاتبهااا ونقلااوا أخاارى
  . الغربية واملنظما  املتحدة

 منهاااا باااالطبع ويتفااار  مبغضاااوهم حاااىت هباااا هلااام يشاااهد والاااي الطالباااان هااادع يف الرئيساااية اإلجيابياااا  هاااي هاااذ    
  . أعلم واهلل ذكر ما خال  من استنتاجها ميكن كثرية فرعية إجيابيا 

 : يلي فيما إمجاهلا فيمكن الطالبان حو  ذكرها ميكن الي السلبيا  أما    
 : الطالبا  سلبيا  أهم
 وانضاام األحاازا  ماان هباام حلاا  ماان إىل باإلضااافة القاادما  الدينيااة العلااوم وطلبااة املولويااة ماان خلااي  فالطالبااان   

 أو باكسااتان يف الدينيااة املاادارس خرجيااي اجلاادد للطااال  باإلضااافة السااابقن والكوماناادا  اجملاهاادين ماان إلاايهم
 يةاجلهاد األحزا  حا  كان كما اخللي  هذا حبكم وهم ، الطالبان سيطرة بعد أفغانستان داخل أفتتحت الي

 فباسااتثنا  ، فيهااا تعاملنااا الااي املاضااية الطويلااة الساانوا  ماار علااى عهاادنا  كمااا عمومااا   األفغاااين والشااع  سااابقا  
 املاااذاه  علاااى والتعااار  للخاااار  السااافر هلااام تساااى الاااذين سااايما وال علماااائهم وبعااا  الطالباااان كباااار مااان خنباااة

  : التالية السلبيا  عامتهم يف تنتشر اإلسالمية، والدعوا 
 البدهيـــ  الصـــمفي  إلـــ  نســـبياا  المقبملـــ  الســـلمكي  ال ربميـــ  مـــن مراتبهـــا بمخ لـــف الصـــمفي  ان شـــار : أوالا 

  المنحرف .
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 وينصاابون للزيااارة الناااس ويقصاادها اإلسااالمي العااامل بااالد معظاام كمااا واألضاارحة القبااور أفغانسااتان يف وتنتشاار
 يعلقاااون األفغااان مااان وكثااري والفقاارا  تهاخبااادم للقااائمن الصاادقا  جيمعاااون خاادم بعضااها وعلاااى األعااالم عليهااا
 وأرقاام طالسام فياه آخر وكثري القرآن فيها منها فكثري وفعال   قرآن فيها أن ويعتقدون واألحجبة والتعاويذ التمائم
 تعااىل اهلل ولادعا  الصااحلن بآناار للتاربك األضارحة يازورون األفغاان عوام مثل الطالبان وبع  ، ورسوم وحرو 

 هنـــدها الصـــ ة ويمنعـــم  هنـــدها يطمفـــم  وال القبـــمر يســـألم  ال أنهـــم هـــنهم ههـــد ولكـــن عنااادها وساااخاله
 أهنام الطالبان حكومة على األخوة بع  وينكر . كاب  ف   هند اس شهدوا ال ين الصحاب  لبعض وبعضها

 يف باااي بااال . واألحجباااة التعاوياااذ كااااتيب مينعاااوا ومل وزوارهاااا أصاااحاهبا علاااى ينكاااروا ومل واألضااارحة القباااور يلغاااوا مل
 الاابال  رغاام ذلااك ومااع . عهاادهم يف توفااوا الااذي واملولويااة والشااهدا  القااواد بعاا  علااى وأضاارحة قبااور عهاادهم
 البلااوى وعمااوم للجهاال وينساابه هااذا ينكاار الصااغار بعاا  وحااىت الكبااار ماان الطالبااان بعاا  وجاادنا فقااد املنتشاار

 الربكاااة والتمااااس والقباااور األضااارحة يةقضااا أن ويبااادو . املظااااهر هاااذ  بعااا  مكافحاااة يف اجلهاااد بعااا  وللطالباااان
 مان وهاو خاال  ياون  للشاي  جملساا   بنفساي شاهد  وقاد أفغانساتان علماا  كبار عند حىت مستساغة عندها
 العقيااادة كتاااا  تااارجم الاااذي وهاااو ، كاااذلك حنسااابه احلسااان والااابال  اخلاااري أهااال ومااان اجملاهااادين قاااادة أخلااا 
 حبااهم العار  لابع  زيارة جمل  يف مسعته . أفغانستان يف قناملرمو  العلما  من وهو البشتون لغة إىل الطحاوية

 خارس أصاهبا عمرها من الرابعة يف له بنتا   ألن التايل اليوم يف مسافر أنه حديثه معرض يف قا  وعطفه بكرمه فيه
 ساللوالي الصااحلن ألحاد الشاريفة املازارا  أحد إىل هبا سيسافرون أهنم فقا  تشف ومل األطبا  وعاجلها محى إنر
 نعتقد األفغان حنن ولكنا ، جتيزونه ال وأنكم هذا يف رأيكم أعلم وقا  إلينا ونظر تبسم مث . هلا الشفا  هناك اهلل

 ويتمسااحون القبااور ياازورون الااذين الاارواف  كالشاايعة لساانا وحناان الصاااحلن، بآنااار التااربك ماان وهااو ذلااك جااواز
 مناه شاي  وكال اهلل إال ويشافي ينفاع ال أناه نعلام حنان . مشاركون هبذا وهم حوائجهم املوتى ويسللون باألحجار

 أن نارى ألنناا صااحبه بصاالح املكاان بركاة راجان عنادها وحاد  لسخاله املباركة املزارا  ونزور وحد  نسلله وحنن
 يلااتم  ومل هجاار  ماازارا  هناااك ، عناادنا جماار  أماار وهااذا والربكااة باااخلري وأشخاصااا   وأمكنااة أزمنااة اخاات  اهلل

 منتشار فهاذا . املوضاو  وغاري تبسام مث صااحبها وكراماة لربكاة عنادها اهلل إجاباة مل  مزارا  وهناك كةالرب  عندها
 مئاا  مناذ تارخيناا أحقاا  معظام يف اإلساالمية شاعوبنا معظام حا  هو كما كشع  وغريهم الطالبان بن هنا

 باهلل. إال قوة وال حو  وال هذ  أيامنا وإىل السنن
  : الحنف  للم ه  ال عص  ثانياا 

 وتعصاابهم للمااذه  متعصاابون وغااالبهم كااذلك والطالبااان كااذلك وعلمااامهم ، أحنااا  كلهاام الساانة األفغااان
 ) يقولاون سائدا   مثاال   يعترب كالم ولديهم هبا يعافون أربعة مذاه  هناك أن يعرفون منهم فالعلما  مرات  على
 آسايا وسا  ويف حاوهلم ناادرا   لوجودهاا افعيةبالشا مسع وبعضهم . ح  األربعة املذاه  يعي ( ح  مذه  شار
 أصاال   باملاذاه  يسامع مل األفغاان وأغل  . مذهبهم يرجحون بالدنا يف املذهبين العلما  كل فمثل ذلك ومع
 يللفاه مل ماا رأى إذا مكاان كال يف العاوام وكحاا  والادنيا بالادين جها  عموما   األفغان وعوام هي، ما يعر  وال
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 ، بالتشاهد أصابعه يهز أو مرتفع بصو  يلمن أو التكبري يف يديه يرفع من يرى كلن نفسه ينالد يف ابتدا  يظنه
 إفهاام وحماولاة اهلل رمحاه عازام اهلل عباد الشاي  جهاود ورغم افغانستان يف العريب اجلهاد قدم معنا قدمية قصة وهذ 
 دفاع مان العصايبة الظارو  هاذ  يف عقباا  حيماد ال وشار فرقاة إحاداث وعادم الناس جهل مراعاة وجو  اإلخوة
 اإلشاكا  هاذا حال فهام يف اإلخاوة مان كثاري لادى مشكلة هناك تزا  فما خالفيا  أو سننن أجل من الصائل

 احلنفاي املاذه  إىل إلعادهتم سيلزم طويال   وقتا   أن ويبدوا حنفيتهم سياكون الطالبان وال األفغان أن يبدو وال .
 اقتنااعهم عان فضاال   أطاو  زمانا   سيحتا  الذي األمر جانبه إىل آخر مذه  بوجود إقناعهم قبل أوال   الصحيح
 . ذلااك ورغاام الظاارو  هااذ  مثاال يف أصااال   الزمااا   لااي  ورمبااا املنظااور املاادى يف ممكنااا   أرا  ال آخاار مااذه  باتبااا 
 ازالاو  وماا ونورساتان كاونر مثال السالفي املاذه  جادا   حمادود بشاكل فيهاا انتشار  أفغانساتان من حمدودة فقطع
 ماذهبا   تلقات النااس أن القاو  ميكان فاال هنااك الساعودية واألماوا  الادعم ورغم حوهلم من مع كثرية مشاكل يف

 ماال عان ونقل املذاه  حيامون ذكر  كما وكقادة كعلما  الطالبان فكبار أخرى ناحية ومن احلنفي غري آخر
 خاالفوا وقضاائية فقهياة إشاكاليا  يف مارة مان أكثار الادليل ماع وقاوفهم الطالباان كباار وبعا  نفسه عمر حممد
 رمحااة تعاااىل اهلل رمحااه حنيفااة أيب اإلمااام مااذه  علااى والقااوم متفرقااة أحااداث نظااري يف هااذ  ولكاان املااذه  فيهااا
  . أعلم واهلل للمذه  التعص  وإمنا احلنفي املذه  اختاذ لي  كسلبية يذكر أن ميكن وما واسعة
ــأممر العــا  الجهــ  : ثال ــاا   ماان املساالمن بااالد حكااام وأحااوا  واألقليميااة الدوليااة السياسااة ذلااك وماان الــدنيا ب

 السااعودية مثاال اخلائنااة الاادو  ودور عمومااا   الدوليااة السياسااة بلالعياا  العااام واجلهاال . العمااال  الظاااملن املرتاادين
 علااى عناادهم الشاارعية األحكااام علااى باال السياسااية املواقااف علااى ياانعك  اجلهاال هااذا ، خصوصااا   والباكسااتان

 هبام واعاا  معهام وقاف مان وبعا  واإلماارا  والباكساتان السعودية سيما وال منها واملواقف احلكوما   هذ
.  

 حااىت جياا  كمااا -بااه يقاوم أحاادا   أن أدري وال- بقلياال لااي  وجلهااد بقصاري لااي  لوقاات ساايحتاجون أهناام ويبادو
 باااد  إذا أفغانساااتان مااان واليهاااود األمريكاااان قتاااا  فكااارة فاااءن ولاااذلك باملساااللة املعنيااان وال هناااا العااار  وال اآلن

 قتااا  أن أرى فااال ، الضااعيف لااواقعهم نظاار حماال وهااذا مثنهااا معنااا يتحملااوا أن واألفغااان للطالبااان وأمكاان معقولااة
 الساعودية) أو اإلمارا  أو الباكستان مثل دوال   سيما وال معها والصدام واإلسالمية العربية البالد يف احلكوما 

 الرتباا  أوال   . أعلام واهلل واألمريكاان اليهود قتا  كما منه الطالبان موقف سيكون هنايسمو  كما احلرمن( بالد
 أن يتصااورون وال جاادا   عظيمااة بطريقااة األعاااجم يقدسااها الااي والعماارة واحلااج الساافر ماان هباام املباشاارة مصاااحلهم

 مقتنعان غاري وهام فجرة ةظلم مسلمون حكام أهنم يعتقدون ألهنم : ونانيا   األخرى. املصاح بسب  عنها مينعوا
 بعادهم ومادى وعامتهاا علمائهاا واقاع ويارون فيهاا ويعملاون يزوروهناا فهام أصاال   الابالد تلاك يف جهاد هناك بلن
 وغااري  نفسااه عماار املااال وعاان كثاارية بيانااا  عاانهم صاادر  وقااد . والقتااا  اجلهاااد عاان فضااال   أصااال   اإلسااالم عاان

 وقاد احلكوماا  مان وغريهاا للمملكاة عاام وشاكر العزياز عبد بن هدف املرتد اخلبيث احلرمن خلادم شكر برقيا 
 وقاا  باساتغرا  يل نظار مث برهاة فصامت األدلاة لاه وأورد  فهاد كفار عان مارة الطالباان املسئولن أحد ناقشت
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 ألهنااا خطاال أهنااا شاك ال أي !  وتعجاا  باناادها  قاهلااا شاريف نااواز حااىت هبااا يكفار فهااذ  األدلااة هااذ  كانات إذا
 عادم وبالتاايل والسياسة بالواقع اجلهل من هذا . فتلمل . ! شريف نواز احلصيف املسلم هذا تكفري إىل ستخدي
 هااذ  يفهمااون وأفاارادهم الطالبااان قااادة بعاا  أن اإلشااكا  هااذا ينفااى فااال ذلااك ومااع فيهااا الشاارعي احلكاام فهاام

 والااربا  الااوال  اياقضاا يف الوضااوح كاال عناادهم فوجااد  الطالبااان كااربا  بعاا  ناقشاات وقااد نفهمهااا كمااا األمااور
 العميلاة احلكوماا  هاذ  تقاف فااآلن هاذا سايحل الوقت أن وأعتقد ، الصحيحة املفاهيم من وغريها واحلاكمية

 تقادم أن وأعتقد الطالبان ممثل وطرد  مخخرا   السعودية فعلت كما . الطالبان من سيئا   موقفا   أسيادها من بلمر
 ووجااو  بااردهتم الطالبااان إقنااا  املمكاان ماان وساايكون احلكومااا  هااذ  ستكشااف الطالبااان مااع العامليااة املواجهااة
 هااذا عاان مسااخولون وهاام الطالبااان وغااري للطالبااان قضاااياهم شاارح يف جاادا   مقصاارين العاار  أن وأقااو  جهااادهم.

  . أعلم واهلل الطالبان من أكثر
 علمااااا  حااااىت موقااااف وهااااذا فيهااااا كحكمنااااا فيااااه وحيكمااااون الواقااااع يفهمااااون الطالبااااان قااااادة بعاااا  وجاااادنا فقااااد

 يسااتطيع ال ولكاان وغااري  خااال  يااون  والشااي  حقاااين الاادين جااال  الشااي  مثاال الطالبااان غااري ماان أفغانسااتان
 وحاىت والنجباا  العلماا  ومنهاا هاذا يقبال وشاعبها كاافرين يكوناوا أن ممكان احلرمن حكام أن يفهموا أن األفغان

  !! احلال  وحيرم احلرام حيل وهو ويطيعونه ملكهم يف يزكون الصاحلن من
  : الم حدة واألمم الدولي  المحاف  من ممقفهم : رابعاا 
 مشاااكل إناار فيهااا أفغانسااتان وبكرسااي املتحاادة األماام بعضااوية حبقهاام وطااالبوا ماارة ماان أكثاار الطالبااان صاارح    

 افاالاحمل إىل االحتكااام منااه يفهاام ومبااا األماار يف بااالتحقي  احملافاال هااذ  طااالبوا إيااران مااع مشااكلتهم ومنهااا متعااددة
 رمبااا وعناادي طالبااان ساالبيا  أكاارب ماان تعتاارب كباارية مشااكلة شااك ال وهااذا .. املشاااكل هااذ  فصاال يف الدوليااة
 معهام القتاا  مان موقفناا حاو  كثرية شبها  هذا أنار وقد واألضرحة القبور مشكلة على تزيد أو تعد  كانت

 األماار هااذا يف ونصااحهم  احلاا إبااال  أجاال ماان الطالبااان كبااار بعاا  االتصااا  يف جهاادي خالصااة وسلفصاال
 يف الثالاث الفصال يف اهلل شاا  إن األمار هاذا خالصاة وسلفصال . عديادون آخارون أخوة هبذا قام وقد وتنبيههم

 شاا  إن الحقاا   حمللاه التفصيل وأترك وموجودة عظيمة سلبية هذ  أن هنا أذكر ولكن القائمة الشبها  على الرد
  . اهلل

  : بحري  وهملها أفغانس ا  ف  بي الصلي المنظما  ان شار : خامساا 
 كماا أعتقاد أين إال ونشااطاهتا الصاليبية املنظماا  علاى الطالباان إجيابياا  يف ذكرته الذي التضيي  رغم فءنه    
 عليهااا ارتساامت الااي وسااياراهتا حركتهااا وحريااة املنظمااا  نشااا  ويبقااى كااا  غااري جهااد أنااه اإلخااوة ماان كثااري

 الوحيادة الدولاة يف حرياة بكال مكاتبهاا فاوق أعالمهاا ورفرفات جانا  كال مان الكفار وشاعارا  احلمر الصلبان
 ماع بالتهااون الطالباان بتهمة يبالغون اإلخوة بع  األمر هذا جعل وقد . كبرية سلبية اهلل بشر  فيها حيكم الي
 عان ي أقاصا وُنساجت األمار. هاذا يف والتهااون للجهال أو املادياة الدنيوياة املسااعدا  أجل من الصلي  أهل

 يعلاام مرتاادة عائلااة مائااة أهنااا اإلخااوة ماان العاار  بعاا  يل قااا  فقااد أباااد جااال  يف تعاايش منصاارّة أفغانيااة عااائال 
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 واألمكناة بالعنااوين يالتيي أن الاراوي من وطلبت وتتبعته لألمر فاهتممت ،  شيئا   يفعلون وال بوجودها الطالبان
 عشارين حناو وجاود هاو اخلارب أصال وأن لاه أصال ال األمار أن والتادقي  البحاث بعاد فتبان للمسائولن هبا ألذه 
 بفعال األو  اجلهااد أياام ( أفغانساتان عاصامة ) ابااد إساالم يف األفغاان لالجئان جتماع يف تنصار  أفغانياة عائلة
 باكساتان حكومة ظل يف ويدعمهم عليهم ينف  األمحر الصلي  وأن اباد، جال  ولي  أباد( إسالم ) يف الفقر
 يف هاااذا ملثااال وجاااود وال ، أبااااد إساااالم باااد  أبااااد وجاااال  عائلاااة عشااارين باااد  عائلاااة مائاااة الرواياااة فصاااار  طبعاااا  

 ماان أفغااان انناان وأعاادموا للتنصااري كتبااا   طبعاات هيئااا  طااردوا أهناام حبثااي خااال  اكتشاافته الااذي باال أفغانسااتان
 احلاجاة عاذر اساتمرار رغام  هاخال اساتمرار إن أقو  ذلك مع ولكن . آنفا   ذكر  كما ردة هلا امليدانين املديرين
 ولكااانهم الااابال  هاااذا مااان باااالتخل  مساااخوليهم بصااادق علماااي رغااام الطالباااان حااا  يف موجاااودة سااالبية واجلهااال
  يقولون. كما وعجزهم احلالية حالتهم باجيح يتعذرون
 والنهـ  بالمعروف األمر ف  الحاال  بعض ف  تعسفهم الطالبا  هل  ت كر ال   السلبيا  من : سا ساا 
 يشااكلون الااذين أفغانسااتان وجنااو  وساا  بشااتون ساايما وال والبااداوة الفظاظااة أو اجلهاال نتيجااة : المنكــر هــن

 العظيماة الشاعرية هاذ  ميارساون املنكر عن والنهي باملعرو  األمر مجاعا  فبع  ، للطالبان االساسية القاعدة
 أدخاال أن أجاال ماان تخفا واساا بلطااف كااان وإن كتفااي علااى بعصااا ماارة ُضااربت بنفسااي فلنااا . منفاارة بفظاظااة
 ملاا أكثار املوقاف وتعقاد . السافر أرياد وكنات دخال الوقات ألن صاليت قاد وكنات أبااد جال  يف اجلماعة لصالة
 قبااال صاااليت ألين الكباااائر أصاااحا  مااان أين فااارأى صاااليت أين الغليظاااة العصاااا صااااح  بااااملعرو  لآلمااار قلااات
 فلام الوقات قبال صاليت كياف أي مساتنكرا   يارى اكما هباا اجلاهال وأناا بالبشاتو يفهماي لساعته فلشار ، الوقت
 الطائرة. وأضعت سفري موعد عن وتلخر  أخرى مرة فصليت ودخلت ألخينا رصخت أن إال يكن
 املصالن من كثري أن إىل هذا أدى وقد اجلماعة صالة أجل من الطرق يف املرور يغل  أن آنذاك العادة وكانت   

 أي ، املوضو  هذا تركوا مث . أصال   شيوعين سكاهنا من كثري مدينة يف ةطهار  بال ورمبا وضو  بال يصلون كانوا
 تعارض كما . املرور وقف دون للصالة الناس وتوجيه احملال  بءغالق واكتفوا اجلماعة صالة على الناس إجبار

 وضاربوهن الباائع ماع حاديث إطالاة أو وجاه لكشاف النساا  لابع  املنكار عان والنهي باملعرو  األمر أصحا 
 أناه ظناا   الكمبيوترا  أحد وكسر حليتهم شعر استطالة بانتظار امللتحن بع  وأوقف . شرعية أظنها ال بطريقة
 ماا ورغام العمال مان النساا  وميناع . اإلشااعا  هباا ساار  ولكن قليلة كانت وإن األمثلة بع  هذ  . تليفزيون

 تعاااوهلم الاااذين واليتاااامى األرامااال آال  مئاااا  ملشاااكلة حااال دون مشاااكلة أناااه إال والصاااالح احليطاااة مااان هاااذا يف
 رواياا  عادة الطالباان علماا  كباار عان نقاال   هاذا يف مسعات وقاد التعليم من النسا  منع قانون ويسري ، النسا 
  : أمهها
 حماااذير دون النسااا  لنقاال وساايارا  مساالما  مدرسااا  نااوفر أن بعااد احلاار  بعااد املاادارس ساانفتح تقااو  مقولااة
 سان دون النساا  سانعلم تقاو  والثانياة ، صاحيح وهاذا وشايوعي فاساد النساائي تدريسيال اهليكل ألن . شرعية
  . البنا  يلزم ال وهذا عاليا   تعليما   نريد وال يكفي هذا والقرا ة والكتابة والقرآن العربية علوم الزوا 
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 جلا  أفغانساتان يف النساا  تعلايم بالن الطالباان شايو  وهام األفغان علما  من املسنن بع  عن نقلت والثالثة
 تعلايم سانلغي فءنناا ولاذلك ( املاضاي يف الشايوعيون باه قاام قاد ألناه صاحيح ماا حد إىل وهذا ) والديانة املفاسد
  . الدين امور لبع  البيو  يف هلن أوليائهن تعليم ويكفي هنائيا   النسا 
 الفظاظااة أو اجلهاال إماا نتيجااة لاةكلمث املنكاار عان والنهااي بااملعرو  لألماار اخلاطئاة التطبيقيااة النمااذ  بعاا  هاذ 

  . الطالبان جنود صغار بع  يف سيما وال والبداوة
 مان وكثاري ، النـاس مـن الخفيـف وربمـا والم مسـ  ال قيـ  السـ   جمـع قضـي  وهـ  ذكر  سلبي  : سابعاا 
 كااان الااذين القااادة بعاا  متاارد هااذا سااب  وقااد جبهااادهم أخااذوها غنااائم أو ألصااحابه ملكيااة كااان السااالح هااذا

 لضاامان الوحيااد الساابيل هااو هااذا أن قضااية إال هلااذا سااببا   الطالبااان يااذكر ومل . الطالبااان يسااتوعبهم أن باإلمكااان
 مسااا  ماان  مسااة هااي الااي واجلرميااة الطرياا  قطااع اختفااى السااالح اختفااا  بعااد فعااال   ألنااه صااحيح وهااذا ، األماان

 الطريا  وقطعاوا سرقو  حيث أفغانستان يف وراملر  عن ذكرياته يف بطوطة ابن قا  كما الزمان قدمي من أفغانستان
 " الطريا  وقطاع القتال فيهاا يكثار باالد وهاي األفغاان باالد وزر  " : قا  سرويب ممر يف ونيابه كتبه وأخذوا عليه
 اجلهااااد ملتابعاااة الساااالح بلخاااذ أيضاااا   الطالباااان احاااتج وقاااد ، صاااحيحا   الطالباااان قبااال ماااا عهاااد إىل هاااذا يااازا  وماااا

 ملاان يعطوهنااا ال ولكاان عاااملون جنااد وهاام عناصاارهم علااى غنااائم الطالبااان يااوز  وال . رورة  ضاا تنتهااي مل واحلاار 
 القتاا  أجال مان األمار هلاذا للتساهل اضطروا وقد . القتا  تشاركهم ال القبائل من كثريا   جعل مما القتا  يشارك
 األحازا  قتاا  أن يقولاون حان يف الغناائم بلخاذهم شارطا   إياران حلادود وتوجاه باه شاارك مان وأعطاوا الشيعة مع
 . ماهلم يغنم ال والبغاة بغاة، قتا  هو
 المــم و ي وتبــديع ب فســي  والهنــد والباكســ ا  أفغانســ ا  فــ  الطالبــا  شــيم  مــن الك يــر يقــم  : ثامنــاا 

 وقاد بعضاهم عناد لتكفاريهم أحياناا   ويصال املسالمن، اإلخاوان رمس ومعظام البنـا و سـن قط  سيد وك لك
 بااالد لعلمااا  قدميااة فتاااوى إىل نتيجااة هااذا ويااليت ، بيعهااا ومنااع وصااودر  اإلنتشااار ماان تاابهمك ماان كثااري منعاات
 أمااور يف واإلخااوان املااودودي أفكااار لاابع  نتيجااة وذلااك الطالبااان لاادى حمامااون وهاام والباكسااتان والسااند اهلنااد
 موقااف وأكااد  هااذا سااب  وقااد ذلااك وغااري الكااربى والفتنااة الصااحابة احلااديث كموضااو  هبااا شااطحوا قااد يااروهنم
 وإىل انطالقهم منذ األحزا  لصاح الطالبان ضد وأعالمهم اإلخوان ومجاعا  باكستان يف اإلسالمية اجلماعة
  . واحلديثة القدمية ورموزهم لإلخوان الطالبان من كثري بغ  رس  مما ، تقريبا   اآلن
 الرشـاوى مـن شـ   وظهمر ياإل ار  الفسا  بعض ان شار الطالبا  سلبيا  ف  اإلخمة بعض ذكر : تاسعاا 
 شاابه والرواتاا  الفقاار إىل مردهااا صااحت إن وهااي األقاصااي  بعاا  مسعاات ولكاان هااذا ماان شاايئا   بنفسااي أر ومل

  . واملهندسن لألطبا  حىت فق  دوالر 11-3 بن ما الشهري الرابت يااوح حيث للموظفن الرمزية
 إلجيابيااة املااوجزة الشااهادة هااذ  خنااتم أن قباال ونعااود . هبااا مسعاات أو شااهدهتا الااي الساالبيا  أهاام أمجاااال   هااذ     

 مماان ومحاايتهم واملسالمن العار  اجملاهادين إياوا  وهاي . مسااتقلة ناذكرها أن وجيا  مباشارة متسانا للطالباان كبارية
 باان أسااامة الشااي  هااخال  وماان أمريكااا رأسااه وعلااى الاادويل النظااام أو الظاملااة املرتاادة احلكومااا  ماان هباام يطالاا 
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 أفغانساتان هادد  الاي أمريكاا ولضاغو  لضغوطها يتعرضون الطالبان يزا  ال والي السعودية تطلبه الذي الدن
 هناااك وكااذلك ، أفغانسااتان يف اإلرهااا  معسااكرا  أجاال وماان اآلخاارين اجملاهاادين العاار  أجاال وماان أجلااه ماان

 انتقا  من الدويل للنظام ورع  قالقل مصدر إيوامها يشكل الوسطى آسيا مناط  من خمتلفة جهادية مجاعا 
 هلام الساابقة األحازا  مان وجاوارهم العار  األفغاان محاياة الطالباان ورنات وقاد آسايا، وسا  نف  ملناط  اجلهاد
 العر . بقايا كانت حيث حقاين الدين جال  ومجاعة خال  يون  حز  سيما وال
 شااهد  وقااد فيهااا وهااو أباااد جااال  الطالبااان دخاال مث خااال  يااون  جااوار يف نااز  الدن باان الشااي  جااا  وملااا   

 ومسااخولون وزياار وماانهم الطالبااان كبااار بعاا  فاادخل اهلل عبااد أيب للشااي  زائاارا   ضاايفا   قاادرا   وكناات جملسااا   بنفسااي
 وحنان املهااجرون أناتم قائال فمان تالنرا   العياون له ذرفت واحلمية اجلوار يف كالما   اجلالسن العر  وأمسعوا وأمسعو 
 نقاو  بال لكام خادم حنان نقاو  وال ضايوفنا أناتم نقاو  ال : وزيارا   وكاان جللسةا آخر يف قائل قا  حىت , األنصار

  . عليه متشون الذي الاا  خندم حنن
 اجليادة بعربيتاه يقاو  اجللساا  إحادى يف عجيباا   كالماا   شايوخهم مان وهاو خاال  يون  الشي  من ومسعت   

 نفسااك دون نفسااي ولكاان جاادا   عزيااز علااى وهااي نفسااي إال أملااك ال أنااا : اهلل عبااد أليب نقيلااة أعجميااة وبلكنااة
 أين رغاااام أخااااربين شااااي  الطالبااااان ماااان حصاااال وإذا إليااااك أحااااد يصاااال وال ضاااايافتنا يف وأناااات حناااارك دون وحنااااري

  . وسعي أبذ  ولكن قليلة وصوهلم بعد إمكانيايت
 ومسائو  انالطالبا خطيا  وكاان اهلل رمحه إحسان اهلل إحسان الشي  فيه زرنا لكابل زيارة يف جملسا   وحضر    

 وكااان أفغانسااتان يف إليااه يشااار وعااامل كبااري مااال وهااو عماار مااال بعااد فاايهم شخصااية أهاام نالااث وكااان املااا  بياات
 السافري لاه فلرسال . بشادة مارة بلمريكاا معرضا   عليهم رد ملا وذلك الطالبان يف السعودية و ألمريكا األو  العدو

 ، األرض يف العااايش يساااتطيع ال الزماااان هاااذا يف أمريكاااا يعاااادي مااان إن : لاااه يقاااو  العماااري سااالمان الساااعودي
 الشاريف واحلاديث القارأن قارأ  لقاد الساعودية سافري ساعادة ) : يقاو  إلياه أرسلها رسالة يف اهلل إحسان فلجابه
 وحنان ألمريكاا ولاي  تعااىل إلياه منصارفة الناافع الضار . واملميت احملي . الرازق . اخلال  أفعا  كل ورأيت مرا 
 مارة ذا  اجلمهاوري القصار يف مكتباه يف إفطاار علاى وكنات ، شديدا   عدا    له يكنون فكانوا اهلل(، إال خنشى ال

 حديثا   أسامة الشي  فحدث . وأصو  وسنن تفاسري من الشرعية العلمية الكت  بن األرض على جالسا   وكان
 علاى الشاهرية شاريف مازار مذحباة يف قتال وقاد – اهلل رمحاه – وأتذكر  احلاضرين كل وأبكى مرا  عدة فيه بكى
 اهلل صاالى للرسااو  خدجيااة املااخمنن أم قالاات كيااف يااروي باملثااا  مااذكرا   يقااو  والشاايعة. األوزبااك ميليشاايا  يااد
 للشاي  وقاا  الادهر نوائا  علاى وتعان املساكن وتطعام املظلاوم تنصار ألنك أبدا   اهلل خيزيك ال واهلل وسلم عليه
 مث . املستضاعفن ماع وجاهاد  املظلاومن نصار  ألنك أبدا   اهلل شا  إن اهلل خيزيك ال كذلك فواهلل : الدن بن

 قاا  ماا أقاو  الدن بان للشاي  إحسان الشي  قا  مث صوته عال حىت بشدة وبكى واستعرب ردائه على يد  وضع
 قاا  . هم خمرجي أو قا  . قومك خيرجك إذ جذعا   كنت ياليتي : والسالم الصالة عليه للرسو  نوفل بن ورقة
 . جي  كما الدن بن نصرة إمكانية عن بضعفهم يعرض ، عودي إال به أتيت ما مبثل يل  مل :
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 وكناات املتحاادة األماام قضااية حااو  معااه احلااديث أجاال ماان اجلمهااوري، القصاار يف مكتبااه يف اهلل رمحااه زرتااه مث   
 عاادة )وهاي رضاال علاى جالساا   املكتا  نفا  يف واملاوظفن املساخولن بعا  ومعاه صااحيب خالاد وأبو وحدي
 املكاتاا  ياكااون بباال السااابقن والظلمااة الكفاارة كراسااي علااى جيلسااوا ال كااي ووزرامهاام الطالبااان أماارا  هبااا يلتاازم

 عااان األو  لتقرياااري ماااادة أمجاااع وكنااات احلاااديث وأخاااذنا ( مااانهم رائعاااة لفتاااة وهاااي ، مهجاااورة خلفهااام الفااااخرة
 الكرساااي هااذا انظاار : يل فقاااا  عليااه جلاا  أر  ومل فااااخر خشاايب قاادمي مكتااا  ورا  كرسااي إىل فاشااار الطالبااان
 عليااه ماان ونااز  داود عليااه جلاا  مث باالمر  يقاام مل ملااا خملوعااا   مهانااا   اهلل أخرجااه مث شااا  ظاااهر امللااك عليااه جلاا 
 علاى خار  الاذي اهلل جني  إىل وهنايتهم( مصارعهم يذكر واحدا   واحدا   وعدهم ) بابراك مث اهلل حفي  مث مقتوال  
 احلجاارة دخلنااا حناان وهااا ، خملوعااا   ذلاايال   هاار  مث اجملاهاادين زعاايم رباااين عليااه جلاا  مث حاان بعااد مشاانوقا   أياادينا

 شااديدا   بكااا    وبكااى خملااوعن أذال  أو مقتااولن إمااا كااذلك اهلل ليخرجنااا الااه حباا  نقاام مل إن وواهلل عليااه وجلساانا
 على وأعدمو  اسرو  أهنم وقيل لشيوعينوا الشيعة يد على شريف مزار يف مبقتله ذلك بعد علمنا مث .. اهلل رمحه
 اهلل فنسل  مزار يف املعركة أننا  قتل أنه وقيل مزاري( ) وهو طالبان قتلهم الذين الرواف  الشيعة زعما  أحد قرب
  . واملغفرة الرمحة وواسع الشهادة له
 بنشاااطا  قماات عااامن حنااو أفغانسااتان يف فلااي . أطلنااا إن ذكرهااا املقااام عاان بنااا خياار  كثاارية شااواهد ولاادي   

 بالعدياد أحتاك أن اقتضات . ذلاك ساوى االقتصاادي للعمال ومنهاا دعاوي ومنهاا وإعالماي فكري منها عديدة
 أن تثبااات كلهاااا كثااارية قصااا  مااان وتونقااات ومسعااات عديااادة وقاااائع وشاااهد  الطالباااان مساااتويا  خمتلاااف مااان

 خاااري وكاااانوا املهاااجر حناااو ألنصااااريا وبواجاا  املساااتجري ماااع اجلااار بواجااا  قياااام خااري اآلن حاااىت قااااموا الطالبااان
 األفغانيااة الفلااوس حيماال عاملااه يرساال أن ماارة ذا  املعااوزون الفقاارا  وهاام املااخمنن أمااري عماار املااال وبلاا  جااريان.
 العاار  املهاااجرين بعاا  جممااع علااى البااا  ويضاار  القيمااة قليلااة كثاارية ألهنااا ( الكبااري القمااح كااي  ) بالشااوا 
 املاا  هاذا إىل أحو  أهنم املخكد ومن . العر  اجملاهدين للمهاجرين املا  بيت من املخمنن أمري أرسله هذا يقو 
 .. إليه هنا العر  حاجة من
 معساكرا  األمريكاان ضار  فقاد ، النااس كال ويعلماه آخرهاا ويكفاي كثرية والشواهد فالقص  قلت وكما   

 يبا  مل لاو عمار املاال وصارح . أمريكاا بادةلعر  رعبا   العامل واهتز الكروز بصواري  األفغان معسكرا  وأحد العر 
 ذلاااك بعاااد أمريكاااا وهااادد  أسااالمتهم وماااا العااار  واجملاهااادين الدن بااان أساااامة ملنعااات دماااي إال أفغانساااتان يف

 وتوقعناا قارارا   ليتخاذ أياام نالناة عمار ماال عناد الطالباان وزرا  كال واجتماع واجلرناومي الناووي السالح باستخدام
 الاوزرا  بعا  عن المسع وهرعت . معسكراهتم وإغالق نشاطهم جتميد والعر  هللا عبد أيب من يطل  إن كلنا
 اخلاو  اعاااهم ممان بعضانا وبا  أن علاى املاخمنن أماري يازد مل : أحدهم قا  ، عجبا   فعلمت . اإلجتما  نتيجة
 أقاوى هاو مان مأياديه علاى اهلل هازم أن بعاد أمريكاا مان اخلاو  وعدم اهلل على التوكل يف درسا   وأعطاهم والادد
 حااا  أحساان يف احلااا  بنااا زا  ومااا أقاو  . دولااتهم وأزا  الااروس وهاام أمريكااا مان جاارية إلاايهم وأقاار  أمريكااا مان
  . أوىل هنا االختصار ولكن الشواهد عشرا  لسجلت أرد  ولو الثبا  هلم اهلل نسل  ، جريان خري عند
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 وتركساااتان وبورماااا والباكساااتان البااانجالديش مااان جهادياااة مجاعاااا  العربياااة اجلماعاااا  غاااري مااان أفغانساااتان ويف
 العار  مثل والعون اجلوار نف  يلقون وكلهم ذلك وغري وأوزبكستان والطاجيكستان الصن حتتلها الي الشرقية
 املواجهاااة هاااذ  يف وحنااان علااايهم احلكااام يف أساساااا   تكاااون أن جيااا  الطالباااان هلاااخال  عظيماااة مزياااة فهاااذ  ، وأكثااار
  . العاملية
 ساانتن ماان يقاار  مااا ماار علااى أفغانسااتان وأحااداث معايشااتهم حساا  الطالبااان حااا  يف هاديتشاا خالصااة هااذ 

  . خلصومهم اآلن وأنتقل . حقها الشهادة أديت قد أكون أن اهلل وأسا  مباشرة ميدانية معايشة
 
  : لحكمهم المعارض  األ زاب و لف الطالبا  أهدا   ا  : ثانياا 
 هاذا ليكون هبم التعريف جيدر ورا هم يقف ومن ومزاعمهم للطالبان عارضامل التحالف واقع يف احلديث قبل   

 بالاتيا  الياوم العساكرية قاوهتم أمهية حس  هبم بالتعريف وسلبدأ أفغانستان وأخبار ألوضا  املتابع لغري مفيدا  
:  

 كاان .فقاد لسااب ا الشايوعي النظاام رماوز مان البااقي الوحياد الارأس وهاو :  وس م الرشيد هبد الجنرا  : أوالا 
 يشار  كاان الاذي اجلايش جانا  إىل السااب  الشايوعي النظام حتمى الي األوزبكية الشيوعية للمليشيا  قائدا  
 التساليح حسانة املليشيا  من ألف 11 من أكثر تضم دوستم قوا  وكانت . اهلل رمحه ال املشنوق جني  عليه

 جناو  يف املادن بعا  بساقو  علام فلماا ، الكباري يالسياسا واملكار الادها  الرجال هذا عن وعر  . والتدري 
 فاسالمهم الشاما  يف واجملاهادين مساعود ماع اتفا  حكمتياار بياد الساقو  علاى أوشاكت كابل وأن أفغانستان

 وأحضار املتحادة األمام مباى إىل وجلال جنيا  وفار عملياا   ساق  الاذي النظاام ضاد معهام وحتاالف قتا  دون املدن
 رأس فاااوق وأنااازهلم اهلليكاااوبا بطاااائرا  اإلساااالمي احلاااز  خصاااوم اإلساااالمية واجلمعياااة مساااعود قاااوا  دوساااتم

 الشيوعين وبقايا هو عمل يومها ومن ، اجملاهدين بن األهلية احلر  فاحتة هذا وكان كابل يف وقواته حكمتيار
 مجيعاا   هبام خسف حىت ، اجملاهدين بن األهلية احلر  أمد أطالت متناوبة أحال  يف للفريقن ينضموا أن على
 املعارضاااة أحااازا  قاااوة عمااااد دوساااتم قاااوا  صاااار  الطالباااان سااايطر أن وبعاااد . احلماااد وهلل الطالباااان ياااد علاااى

 أو سااايا  مااان كااال قاااوا  تزياااد ال حااان يف املنظماااة املليشااايا  مااان ألاااف نالنااان حناااو لدياااه كاااان إذ العساااكرية
 الشاتا  يف دوساتم قاوا  وقامات ودمساع لادى األحاوا  أحسان يف األلفان تصال وال املئا  مرتبة عن حكمتيار

 جااال  مولااوي الشااي  قااوا  صاادهتم حيااث كاباال علااى واملشاااة بالاادرو  هجااوم باالخطر 1116 املاضااي قباال
 يف اساتخدم دوساتم أن قوهتاا مان نعار  أن ويكفاي فادحاة خساائر وكبادهتم أعقااهبم علاى وردهتام حقااين الدين
 آساايا عان تاادافع روسايا أن )ليبيااد( اجلنازا  فيهااا صارح الااي روسايا ماان مادعوما   وكااان دباباة سااتمائة اهلجاوم ذلاك

 دوسااتم فااءن روساايا إفااالس بعااد أنااه حاليااا   الثاباات وماان . كاباال عنااد الساارا  وجباال سااالن  مماار وبوابتهااا الوسااطى
 الطالباان دخال ملاا أنقارة نظاام إىل بلهلاه فر قد وكان مباشرة تركيا يف وأمريكا الناتو حلف خمزون من دعمه يتلقى
 حتالفاه فااة يف إياران مان دعماا   تلقاى وقاد الطالباان مقاوماة ليتاابع دويل بتكلياف وعااد 1111 عاام شريف مزار
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 األمريكاي الادويل النظام خيارا  وأهم أقوى من كواحد أوزبكستان يف اآلن ويستقر شريف مزار يف الشيعة مع
 مااخخرا   األنبااا  وكاااال  تناقلاات دوقاا . والطالبااان أفغانسااتان ضااد وإيااران آساايا وساا  دو  مااع املتحااالف الروسااي
  . واملساعدة اخلربة وملليشياته له ليقدموا اليهود من اإلسرائيلي الدفا  جيش جنراال  بع  وصو  خرب
 مسااعود إمكانيااا  لتاادعم طاجكسااتان ماان أخاارى قااوا  مااع بغاارام قاعاادة إىل جااوا   قوتااه ماان جااز  وصاالت وقااد

 القاوا  هاذ  تازا  وماا احملاولاة تلاك يف اهلل أخازاهم وقاد كابال ىعلا أياام عشارة قبل األخري اهلجوم يف واألحزا 
 وطاجكساتان أوزبكساتان يف األن األساساي العساكري وعمادة ، كابل جهة على الطالبان خطو  مواجهة يف

 . إيران وأحيانا   تركيا يف السياسي ومرتكز 
  : مسعم  شاه أ مد : ثانياا 
 أبارز وقاد . ربااين الادين برهاان يرأساها كاان الاي اإلساالمية جلمعياةا حاز  لدى الساب  يف اجلهاد قادة من وهو

 ، اجلهاااد أيااام آخاار حااىت طويلاة هدنااة يف صاااحلهم مث احلصاان بنجشااري وادي يف الاروس قاااوم أنااه العاااملي اإلعاالم
 دقا كماا ، الاروس هاادن قاد كاان فيماا سانوا  لعادة الشاما  يف لقواتاه وقتالاه حلكمتيار الشديد بعدائه واشتهر
 بدعاياة حظاي قاد .وكان اجلهاد أيام الشما  يف اجملاهدين من خصومه مجيع تصفية يف والبطش الشدة استعمل

 وكااال  مان وكاذلك اجلهااد أياام لاه وغفار واساعة رمحة اهلل رمحه عزام اهلل عبد والشي  العر  قبل من هلا نظري ال
 حااز  مجاعااة ماان اجلهاااد قااواد لاابع  مذحبااة إناار بنجشااري أسااد حينهااا يف ومسااى الفرنسااية ساايما ال الغربيااة األنبااا 

 يضااااحكون وهاااام عنااااد  فرنساااايون ومستشااااارون صااااحافيون شااااهد  اإلعاااادام أن وروي ختااااار واليااااة يف حكمتيااااار
 األمار علاى لالطاال  عربياا   نالنان مان وفادا   أفغانساتان يف العاريب اجلهاد إدارة أرسلت وقد . السجائر ويدخنون

 ، مساعود على شهادة بلسوأ نالنة أو اننن باستثنا  الساحقة غالبيته ليديل شهور بعد الوفد وعاد . الشما  يف
 أحاد ال رجال عناد كناا لقد : قا  ، الوفد يف وكان الشام بالد من وهو أصدقائي من وكان أحدهم يل روى وقد
 أجاال ماان نااد ع عاطفيااة ألساابا  اهلل رمحااه عاازام اهلل عبااد الشااي  رد فقااد ذلااك ومااع . أتاااتورك بكمااا  منااه أشاابه
 بالكاذ  عر  الذي اجلزائري أن  اهلل عبد صهر  بشهادة وأخذ الشهادا  تلك كل اجلهاد مسعة تشويه عدم
 الشاي  دعاياة حادة فاا  حينهاا ومن . الشما  يف احلميم صديقه وصار سنوا  خلم  مسعود راف  قد وكان
  . خريا   واجلهاد اإلسالم عن وجزا  واسعة محةر  اهلل رمحه حينها ذلك يف أخطل قد كان وإن ملسعود عزام اهلل عبد
 معارو  هاو كماا اصطلحا أن إىل حوهلا وما كابل يف حكمتيار مواجهة وتوىل لرباين دفا  كوزير مسعود ملع مث
 جبال – بغارام خا  عناد الطالباان ماع املواقاع يتباد  ووقف . منهما عنوة الطالبان فتحها ملا كابل من معا   فرا مث

 قاوا  مان أقال قواتاه أن رغام مساعود يازا  وماا . كابل عن ماا   كيلو مخسن إىل عشرين حنو يبعد الذي السرا 
 النااادرة العسااكرية خلربتااه ونظاارا   اجلهاااد يف املاضااية لساامعته نظاارا   للطالبااان األساسااي العنيااد اخلصاام بكثااري دوسااتم

 كابال خا  يف الياوم قواتاه وتقاف . لباانالطا عان متتناع الاي املعاقل آخر تزا  ما الي بنجشري – كابل مناط  يف
 عسااكرية قاعادة مساعود ولادى . الطالباان أماام بااق خطار كالهم سايا  قاوا  مان مئاا  بضاع ومعهاا القريا 
 عالقااة تربطااه حيااث طاجيكسااتان جنااو  يف لااه قاعاادة عاارب روساايا ماان املساااعدا  فيهااا يتلقااى بغاارام يف هامااة
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 وتلقااااى املاضااااي األساااابو  علنااااا   إيااااران زار وقااااد يوعيةالشاااا طاجيكسااااتان حبكومااااة الطاجيااااك ماااان كونااااه محيمااااة
 أساتاذ  مثال مثلاه مباشرا   دعما   اليوم مسعود يتلقى كما الطالبان، مواجهة يف االساسي الدور ألخذ مساعدا 

 أمريكاي بتمويال وتركياا الوساطى آسايا دو  ماخخرا   إلياه انضام والاذي إياران – وروسايا اهلناد حلاف قبال مان رباين
  . اهلل شا  إن أفغانستان حو  الدولية اللعبة فقرة يف عنها سنتحدث الي  لالسبا مباشر
  : شريف ومزار باميا  ف  األفغا  والشيع  الشيع  الم دة  زب : ثال اا 
 مشااا  باميااان واليااة منطقااة هااخال  معظاام ويقطاان السااكان ماان %1-3 باان مااا أفغانسااتان يف الشاايعة يشااكل   

 والتجمااع أيضااا   الساانة مان كباارية نساابة معهاام ويساكنها وردك مياادان واليااة عنهااا يفصالها الااي كاباال واليااة غار 
 بعااد منهااا معظمهاام هاااجر كاباال يف أخاارى نساابة وهناااك بلاا  واليااة يف شااريف ماازار منطقااة يف هااو للشاايعة الثاااين
 الشايعية األحزا  أهم الشيعي الوحدة حز  طري  عن دوستم شلن شلهنم الشيعة لع  وقد . الطالبان دخو 
 علاايهم، اعتمااادا   أفغانسااتان شاائون يف للتاادخل الااروس انسااحا  إبااان أفغانسااتان يف إيااران شااكلتها الااي اخلمسااة
 يف احلكاام علااى املتصااارعة اجلهاديااة األحاازا  باان التحالفااا  علااى بااالقفز دوسااتم طريقااة علااى هامااا   دورا   لعبااوا
 طاو  علاى متناوباة بطريقاة األطارا  فاةكا دوساتم مثال ماثلهم وحالفوا . ( سيا  – حكمتيار – رباين ) كابل
  . اجملاهدين بن األهلية احلر 
 مااان كثاااري يف الشااايوعية احلكوماااة صااااح غاااالبهم ولكااان الاااروس ضاااد اجلهااااد يف شااااركوا قاااد الشااايعة بعااا  وكاااان

 يف العار  مان عاددا   اختطفاوا وقاد اجلهاد أيام اجملاهدين متد الي القوافل وسل  الطري  بقطع واشتهروا األحيان
 أياام بثقلهاا إياران نزلت فقد ذكرهتا الي الصغرية الشيعة نسبة ورغم . آخرون وافتدى بعضهم فقتل القوافل تلك

 فااار الطالباااان دخاااو  وبعاااد اجملاهااادين حكوماااة يف الاااوزارا  مااان %23 باااا وطالبااات اجملاهااادين حكوماااة تشاااكيل
 وضاااعف . وجااوا   باارا   إياااران ماان ةهائلاا مسااااعدا  وتلقااوا شااريف ومااازار باميااان يف وحتصاانوا كابااال ماان معظمهاام
 السااالح مان جااوي جبسار مااخخرا   إياران فادعمتها باميااان هلام وبقياات دوساتم ماع قتااا  إنار شااريف مازار يف شالهنم
 بامياان مان غناائم املسااعدا  هاذ  كال حصادوا الاذين الطالباان بياد بامياان وسقطت شيئا   عنهم تغن مل ولكن
 أفغانساتان خاار  أو اجلباا  رمس يف الوحادة حاز  قاادة بعا  روفا الشيعة حليف اإلمساعيلي كيان وادي ومن

  . الدويل واحللف إيران من بدعم الطالبان مع املنازال  من بقي ملا استعدادا  
 
 

  : سياف الرسم  رب هبد : رابعاا 
 ا مبسااعد ولكناه أنصاار وال حز  له يكن ومل . سابقا   اجملاهدين أحزا  احتاد أو  لرآسته مشهور رجل وهو  

 حزبااا   شااكل الوحاادة ترأسااه بعااد لااه وغااري  اهلل رمحااه عاازام اهلل عبااد الشااي  ودعايااة السااعودية وخاصااة العاار  أمااوا 
 قباال ماان ساايما وال ودعائيااا   ماديااا   أوجهااا مجاعتااه وبلغاات األحاازا  جملمااو  جااا   الااي األمااوا  علااى واسااتوىل
 كاناات فيمااا اجلهاااد أيااام رجاال آال  نالنااة تتجاااوز مل ذلااك ومااع خصوصااا   وإعالمهااا والسااعودية عمومااا   العاار 
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 واخلاادا  املناااورا  علااى ساايا  اعتماد صااغري وكحااز  . املساالحن ماان ألفاا   ومخساان املائااة جتاااوز أخاارى أحازا 
 طااوا  حكمتيااار وجااه يف وحكومتااه لرباااين هنائيااا   انضاام مث كاباال فااتح أو  الشاايعة مجاعتااه وقاتلاات األحاازا  باان

 باان والتفرياا  الفتنااة ساب  أنااه لااه األفغاان ماان كثااري وينسا  . والشاايوعين لشاايعةا ماع متحااالفن األهليااة احلار 
 ماااع الاااوزارة حكمتياااار وأدخااال اآلخااار يف صااااحلهم مصااالحته يف هاااذا وصاااار أراد ملاااا وأناااه ، ومساااعود حكمتياااار
 يف اآلخاار قااوا  مااع قواتاه وتاارك كاباال خااار  مساعود مااع ساايا  فاار الطالباان باادخو  مث . رباااين برئاسااة مساعود
 قائااد  بقيااادة ومنياات كاباال علااى أساسااا   األخااري باااهلجوم قواتااه قاماات وقااد ، كاباال خاا  علااى الطالبااان مواجهااة
 وهاادمت املاادنين ماان 231 وجرحاات وقتلاات بالصااواري  كاباال أيااام بعااد وقصاافت فادحااة خبسااائر حممااد تااا 
 علاى عموماا   قواتاه تزياد وال . املاضاي األسابو  باروان كارتاه يف الشامالية كابال أحياا  أحاد يف مساجد مان جانبا  

 ضااراوة الطالبااان خصاوم أشااد مان ساايا  يعتارب اليااوم هاذا وإىل . للصااوا  األرقاام أقاار  حسا  رجاال مخسامائة
 والتحاا  اجلهااادي حزبااه احناال وقااد . ملتحااون وشاايوعيون ألمريكااا عمااال  باالهنم يااتهمهم كتبااا   فاايهم ألااف وقااد
  . بالطالبان وجنود  قواد  بع 
  : المخلم  أفغانس ا  رئيس ربان  لدينا برها  : خامساا 

 اإلساالمية. اجلمعياة وهاو الاروس ضاد أفغانساتان يف اجلهااد يف للمجاهدين حزبن أكرب أحد يرأس رباين كان   
 يقطناون السكان من %21 حنو يشكل والذي أفغانستان يف األعراق أكرب ناين الفرسواين العرق أصل من وهو

 مصااااري حاااو  الدولياااة احملادناااا  مااان املتذبذباااة مواقفاااه ربااااين عااان عااار  رمبكااا وقااات ومااان ، الشاااما  والياااا 
 قااوا  حساامت كاباال سااقو  وبعااد ، الااروس مااع مفاوضاااته مث املتحاادة الواليااا  املبكاارة وزياراتااه . أفغانسااتان
 وعرفاات . الشاايوعي النظااام سااقو  بعااد اإلسااالمية للجمهوريااة رئيسااا   واسااتقر ، لصاااحله األماار ودوسااتم مسااعود
 النساا  واساتبقى علايهم واعتماد الشايوعين قار  فقاد . الفسااد ألوان أسوأ كابل فيها حكم الي سنوا  األربع
 باكساتان وجاه يف وإياران وروسايا اهلناد وحاالف ، األعذار بشىت متعذرا   اإلسالمية الشريعة يطب  ومل ، الدوائر يف
 وأشارطة الساينما ودور والادعارة الرذائال  عهاد يف وانتشار  ، عامل   عشر مخسة طيلة األفغان جلان  وقفت الي

 احلار  اساتعر  أن بعاد لكابال روسيا سفارة لعودة مغازال  وبدأ . الرئيسية واملدن كابل يف واملوسيقى الفيديو
 احنال الطالباان دخاو  وماع . والنسال احلارث وأهلكات ، األرض يف الفسااد ونشار  حكمتيار وبن بينه األهلية
 عسااكرية قااوة الياوم يعتاارب ال مسااعود قاوا  وباسااتثنا  ، البااقون وتفاارق الطالبااان ماع د قااوا ماان قليال ودخاال حزباه
 أجاال ماان انابطح وقااد . ودوسااتم واألحازا  املعارضااة وحلكوماة ألفغانسااتان كاارئي  الديبلوماساي امسااه إال تاذكر

 ساااعدا م طلاا  فقااد ، اإلسااالم ألعاادا  عجيبااة تنااازال  فاالعطى الطالبااان، ضااد الاادويل الاادعم علااى احلصااو 
 زلازا  إباان إسارائيل اليهاود دولاة مان ومسااعدا  وفادا   تلقاى مث ذلاك عان النقاا  وُكشف بالسالح إسرائيل من
 وتظااهروا مشارفا   موقفاا   الشاما  أبنا  وقف وقد . الطالبان ضد الرئيسية حشودهم أحد أننا  ضرهبم الذي ختار
 حكوماااة يف املتحااادة األمااام خلطاااة تبنياااه حياااا  باااال ربااااين ويعلااان هلااام اليهاااود مسااااعدا  رافضااان شاااريف مااازار يف

  . صراحة الصلييب – الصهيوين – األمريكي العاملي النظام مع والوقو  اإلرها  مبكافحة ويتعهد موسعة،
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 كاناات وإن صااحيحة خطااوة أهنااا عنهااا: وقااا  الكااروز بصااواري  لاابالد  أمريكااا بضاار  بتلييااد  أخااريا   صاارح وقااد
 يبا  مل أناه رغام املتحادة األمام يف مندوباه وجيلا  ألفغانساتان رئيساا   باه يعاا  عاامليال النظاام يازا  وال . متلخرة
 علااى جيلاا  يكااد مل إذ ، عجيبااة سااابقة ولرباااين !! أفغانسااتان مساااحة ماان %13 ماان أكثاار األرض علااى هلاام

 لاىع الاورد من إكليال   ووضع مصر إىل سافر حىت 1112 سنة كابل فتح بعد اجملاهدين حكومة رئاسة كرسي
 فيهماا اهلل باارك ال مباارك حكوماة ماع اجملارمن وتباد  اإلرها  ملكافحة معاهدة ووقع السادا ، أنور سلفه قرب
 مخساة علاى وقبضاوا األخارى، اجلنسايا  وبعا  املصارين اإلخاوة علاى تفتايش حبملة جنود  بعدها قام وفعال   .

 فالطل  الفضايحة وخاو  حكمتياار نما عساكرية وضاغو  خارجياة إساالمية ضاغو  لاوال يسالمون كادوا منهم
  اجمليد!! وواقعه املشر  تارخيه عن نبذة هذ  سراحهم
  :  كم يار الدين غل  : سا ساا 
 وصاال وقاد أفغانساتان، يف الااروس مث الشايوعين وجاه يف الساالح محاال فكارة طارح مان أوائاال مان حكمتياار كاان

 يف الباكساتان رجال وقتهاا مان وصاار وسالحه ادر كاو  ودر  حزباا   لاه وأنشال تبناا  الاذي بوتاو على أيام باكستان
 تبااد  علااى واسااتمر شااريف نااواز مث بوتااو، إبنااة بنااازير بعااد  وماان احلاا ، ضاايا  بوتااو بعااد وورنااه األفغانيااة القضااية
 توزيااااع يف األسااااد حصااااة وصاااااح  واملاااادلل األفغاااااين اجلهاااااد يف األو  الباكسااااتان رجاااال الباكسااااتانين الساسااااة

  . املساعدا 
 حااىت باه بعضاهم وفاان العار  اجملاهادون أحباه ولااذلك املبدئياة، ومواقفاه وتشادد  أصااوليته حكمتياار عان اشاُتهر
 عناه فانفضاوا اعوجاجاه هلام تبان إلاالن وأحالفهام وسايا  وربااين مساعود ضاد األهلياة احلار  يف صفه إىل قاتل

  . هلم وغفر خريا   اهلل جزاهم
 خصاومه وتصافية الشاديد بدهائاه وعر  اجملاهدين حزا أ أكرب حكمتيار يتزعمه الذي اإلسالمي احلز  كان
 أو اجملاهادين أو االعادا  خصاومه ضاد وأفغانساتان باكساتان يف اغتياال  عدة عليه وُسجل . مسعود مثل مثله

 وأخرجاه كابال قواتاه دخلات ملاا مث اجلهااد، طيلة ومسعود لرباين شديد عدا  ذا وكان . سوا  حد على مخيديهم
 أرباااع طيلاااة معهااام الوسااا  واحلااال املشااااركة ورفااا  املعارضاااة أخاااذ . ودوساااتم مساااعود يا سااا ربااااين حلاااف منهاااا

 هاااو والغاااا   فيهاااا كاملاااة ضاااواحي وحااارق تااادمري علاااى بكابااال احمليطاااة اجلباااا  خاااال  مااان خالهلاااا أشااار  سااانوا 
 مث . األبريااااا  املسااالمن آال  عشااارا  دماااا  يف عجيااا  تناااااو  يف والشااايعة الشااايوعين وحلفاااامهم وخصاااومه
 الااوزارة ودخاال لصاااحله، الباكسااتاين الاادور لعاا  ماان يلسااه بعااد ساانوا  أربااع ماادة رفضااه مااا علااى معهاام تصاااح
 حلفائاه مان وخلوفاه ، مساعود غرمياه ماع فخار  ، مجيعال   وأخرجاوهم الطالباان حضار حاىت باه املقاام يطل ومل معهم
 ماان عيااان شااهود روايااا  عاان ونقااال   . حمبيااه بعاا  يقااو  كمااا بالنااار الرمضااا  ماان كاملسااتجري إيااران يف اسااتقر
 حركتااه وقياادو األسااري، الالجااي  معاملااة اإليرانيااون عاملااه فقااد إيااران إىل بعضااهم وخاار  معااه قاااتلوا الااذين العاار 

 يف معاااه سااتمائة وحنااو الشااما  يف ألااف حنااو ماانهم ألفاان حنااو إىل مساالح ألااف مئااي ماان أنصااار  عاادد واخنفاا 
 شابكة يف فوقاع األهلياه احلار  مناذ ومشااال   مييناا   السياساة ائ مصا اجتالتاه وقاد . إياران ماع احلدود على معسكر
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 حزباه احنال وقاد . املصاداقية أفقاد  مماا وغاري  ودوساتم والشايعة الشايوعين ماع املعاكساة والتحالفاا  التحالفا 
 يف طار  أناه ورغام . العار  اجملاهادين مان املخلصون مخيدو  حىت وهجر  الطالبان حركة قواد  من كثري ودخل

 الشاما  يف الطالباان واجهت قواته ولكن األحزا  باقي مع ولي  مبفرد  يعارض أنه على يصر أنه إال عارضةامل
 إىل قناادهار مان زحفهاام أنناا  سااابقا   الطالباان واجااه مان أهاام مان قواتااه وتعتارب . والثانيااة األوىل الغازوة يف بشراساة
 األحاال  أقال العار  مان الابع  ويعتارب  اآلن وإياران طاجيكساتان بان يتنقال أنه املصادر بع  ويذكر كابل.
 لاه كانات مشارفة مواقاف لاه ياذكرون زالاوا وماا العاماة املواقاف صعيد على أو الطالبان مواجهة صعيد على سو ا  
  .  تالها وما اجلهاد أيام
  : يل  ما ه ا المعارض   لف هل  الم  ظا  أهم من
 كلهم أن إنبا  ميكن فرمبا والتقاتل والتخاصم  اخلال من عري  ماض بينهم متشاكسون حلفا  أهنم -1

  . األربع السنوا  طيلة كابل حو  األهلية احلر  تقلبا  مدى على كلهم قاتل
 الياوم حاىت اقتتااهلم عان ويسامع املكائاد لابع  بعضاهم يكياد بعضاهم مان وانقان غاري اآلن وحاىت إهنم -2

 مسااعود رجااا  باان حااىت آخاار، حينااا   ومسااعود دوسااتم وباان حيناااُ، والشاايعة دوسااتم باان احللااف رغاام
  . مجيعا   اآلخرين وبن نفسه رباين واستاذ 

 متماساكا   حتالفاا   مانهم تشاكل أن حتاو  الي اخلارجية اجلها  رئيسي بشكل التماسك عليهم يفرض -3
  . تركيا – أمريكا – آسيا وس  دو  – روسيا – إيران سيما وال

 إىل الشايوعين بقاياا مان األطارا  مجيع تضم موسعة حكومة تشكيل على اليوم احللف مطال  تاكز -1
 الاذي القادمي املخطا  نف  وهو وسواهم الطالبان إىل املهاجرين من الغربين التكنوكرا  إىل األحزا 

 جهااد نتاائج وإجهااض خرياهتاا وهنا  أفغانستان احتال  تعاود أن املتحدة واألمم والغر  أمريكا تريد
  . خالله من املسلمن

احللف املسااعدا  مان اجلهاا  املاذكورة ولكان بصاورة عاماة تشار  إياران علاى دعام الشايعة  يتلقى -3
األفغااان وحكمتيااار وتشاار  تركيااا وأمريكااا علااى دعاام دوسااتم وتشاار  روساايا ودو  آساايا الوسااطى 
علاااى دعااام مساااعود وسااايا  وانضااامت الساااعودية ماااخخرا  لقائماااة الااادافعن املماااولن ، وال سااايما أن 

العر  وأسامة بن الدن خصم آ  ساعود واسايادهم األمريكاان ، ولكان مان املخكاد  الطالبان قد آووا
أن أمريكاااا نفساااها تااادفع فاااواتري دعااام روسااايا املنهاااارة اقتصااااديا  إىل مساااعود والبااااقن إلنقااااذ املخطااا  
الاادويل رغاام أن أمريكااا مااا تاازا  تاازعم حياااد سياسااتها يف أفغانسااتان ، ويتااوىل اإلعااالم الاادويل ترديااد 

دعمها الطالبان . هذ  املسرحية الي انتهات اآلن بقصاف صاواري  الكاروز األمريكياة علاى  مسرحية
 أفغانستان وبانضمام أمريكا لتلييد إيران ضد طالبان علنا  
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 : والطالبان أفغانستان على اليوم الدولية واملؤامرة األحزاب

 سابقا   أفغانستان على اجلديد العاملي الصلييب اليهودي والنظام الدولية املخامرة تلخي  اإليضاح يف زيادة وميكن
  : التالية املوجزة بالنقا  اليوم الطالبان وعلى
 أمريكااا تبناات األفغااان للمجاهادين املتوقااع غااري والثباا  األفغاااين اجلهاااد انطااالق علاى ساانتن ماارور بعاد 

 تلات الاي عشار اإلناى اداجلها سنوا  وعرب ، السوفيايت اإلحتاد لتدمري واستخدامه اجلهاد هذا دعم سياسة
 ساايما وال اإلسااالمية والاابالد العربيااة احلكومااا  يف عمالئهااا وجاار  ورائهااا ماان والغاار  أمريكااا تولاات ذلااك

 العساكرية للمساعدا  البا  وفتح اجلهاد هذا دعم يف لسياستها وسواهم مصر – باكستان – السعودية
 وصالت منهاا لكال حماددة مالياة خمصصاا  حلفامهمو  واليابان الناتو ودو  أمريكا وقدمت ، له واإلعالمية
 كانااات وإن معااارو  وهاااذا األفغاااان، للمجاهااادين ذلاااك وغاااري وأسااالحة وعينياااة مالياااة مسااااعدا  بشاااكل

 معظام بادفع وألزمتهاا والساعودية اخللايج دو  مان األماوا  هاذ  معظام أخاذ  أمريكاا أن املخكدة املعلوما 
 ومسحاات واجملاهاادين اجلهاااد أخبااار وتليفزيوناهتاا إذاعاهتااا ردد فاا العربيااة للادو  البااا  وفااتح ، الفااواتري هاذ 

 ومسحاات وفاار  الااذين واملساالمن العاار  واملتطااوعن للمجاهاادين التلشااريا  بءعطااا  الباكسااتان لساافارا 
 مارا  القتاا  يف الباكساتاين اجليش وشارك اراضيها على واملعسكرا  بل واملرور باملضافا  الباكستان هلم

  . اإلطالة هنا ويغي  معلوم هو مما ذلك آخر إىل . املختلف الدعم نع فضال   عديدة
 دحرجتاااه ومواصااالة الساااوفيايت االحتااااد اهنياااار اساااتثمار إىل سياساااتها أمريكاااا حولااات الاااروس خااارو  ماااع 

  : يلي ما على تاكز سياستها فكانت األفغاين الصعيد على وأما . بزواله انتهت الي للهاوية
 . مشر  جهاد إنر الميةإس حكومة إقامة منع -1
 . دموية أهلية حبر  اإلسالمية األمة خميلة من اجلهاد آنار حمو -2
  األهلية احلر  تلك يف والذخائر األسلحة خمزون استهالك -3
 بعااد الشاايوعي النظااام ضااد املتمااردين إىل امسهاام اإلعااالم وسااائل حولاات الااذين اجملاهاادين مسعااة تشااويه -1

  . الروس خرو 
 مبطااردة والساعودية الباكساتان عرب نفذهتا الي سياستها يف أمريكا استمر  وعيالشي النظام سقو  مع 

 عارب أمريكاا جهاد كل وتركز ، العر  اإلرهابين األفغان امسهم صار الذين العر  اجملاهدين وجترمي وتصفية
 ، األطاارا  كاال تضاام موسااعة حكومااة إنشااا  فكاارة حااو  األماان وجملاا  املتحاادة األماام املفضااوحة وسايلتها
  : يلي ما تعي األطرا ( كل وكل)مة

 أخاارى غربيااة ودو  واسااااليا وأملانيااا ألمريكااا هاااجروا الااذين وهاام : األفغااان العلمااانيون التكنااوكرا  -1
 يف ماانهم كثاري وجناد واختصاصااا  علياا شاهادا  علااى بعضاهم وحصال جنسااياهتا علاى وحصالوا
 كمااا بالنيابااة، أساايادهم لصاااح أفغانسااتان احااتال  فرصااة ليعطااوا الاادو  تلااك اسااتخبارا  أجهاازة
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 االساااتقال  حركاااا  إنااار الثالاااث العاااامل ومساااتعمرا  العااار  باااالد يف املساااتغربن جيااال يف حصااال
  . العشرين القرن من الثاين النصف يف الشكلي

 . اخلاد واستخبارا  الشيوعي احلز  وبقايا دوستم أمثا  من الشيوعين من الساب  النظام بقايا -  2
 سااااعودي أمريكااااي بءشاااارا  الباكسااااتان معظمهاااام رباااات الااااذين الساااابعة اجلهاديااااة  األحاااازا رمسااااا  -  3

  والباكستان. بيشاور يف والقصور الفنادق يف والقاطنن امليدانين قوادهم من كثري ذمم وأفسد 
  أكثر. تدفع الي اجلها  مواقفهم حتدد الذين اجلها  من ومعظمهم القبائل زعما  -  1
 سارعان ضاعيفا   عنصارا   سايكونو ألهنام احلكوماة تلاك يف اجملاهادين بع  حضور إشكا  كبري يكون لن وهكذا

 الصاااحلن أمريكاا عماال  أن سايما وال ، أفغانساتان يف إنشاام  واملزمااع الغاريب الادميقراطي النظاام ظال يف يازو  ماا
 هلاذ  للوصاو  بادال وكان . املخط  تنفيذ على متاما   يشرفان والسعودية باكستان السيما املنطقة يف لالستعما 
 خيااارا   هاذا يكان ومل فيهاا األقاوى املركااز علاى األحازا  رمساا  تسااب  ظاال يف أهلياة حلار  تاخدي أن مان النتيجاة
  . ألمريكا سيئا  
 الباكسااااتان واسااااتخدام باااالخرى أو بصااااورة األطاااارا  خمتلااااف دعاااام تغذيااااة خااااال  ماااان أمريكااااا سااااعت 

 األماام حاال لقبااو  األفغاااين الشااع  تخهاال بصااورة قااذرة مرياارة شرسااة األهليااة احلاار  تكااون ألن والسااعودية
 آفاااق فيااه وانتعشاات آمااا  ماان عاشااته مااا اإلسااالمية األمااة قلااو  ماان تااذه  اخاارى ناحيااة وماان املتحاادة،
 نتائجهاااا وعااارض الفريضاااة هاااذ  تشاااويه علاااى املثااال مضااار  األفغااااين اجلهااااد ليكاااون ، اهلل سااابيل يف اجلهااااد
  ورائه. من والعريب اإلسالمي والعامل الغر  حكوما  تلفزيونا  تولته ما وهذا ، الصور بلبشع

 األفغاان املرتزقاة مان جايش تشاكيل عان تعلان املتحادة األمام وكااد  ينفاذ أن املتحدة األمم خمط  كاد 
 وذهااا  الطالباااان بظهاااور عااااجلهم اهلل ولكااان . املتحااادة األمااام حااال بفااارض ليقاااوم للفااارد $(311) براتااا 
 املتحاادة واألماام للغاار  تتعهااد الااي األحاازا  بعااودة إال إنفاااذ  يف أماال هلاام يباا  ومل . التاااري  ملزبلااة املشاارو 
  . املنشودة املوسعة احلكوما  تلك حتقي  على بالعمل

 يف أفغانساتان مسااحة مان %1 إال األرض على هلا يب  مل املمزقة املنتهية املعارضة هذ  أن ورغم واليوم 
 األرض علاى قاوة مان هلاا يعاد مل أناه ورغام كابال قار  إىل بنجشري وادي إىل بدخشان من ممتد ضي  لسان
 عاارب والصااليبين واليهااود أمريكااا برعايااة سااافرة خطااة إىل الاادويل النظااام حتااو  . الرجااا  ماان قليلااة حفنااة إال

 عاان وحنسااها القتااا ، خطااو  يف وأمامنااا حولنااا ماان نراهااا مكشااوفة خطااة وضااع إىل الدوليااة واهليئااا  الادو 
  الشكل: هذا على الدولية القوى فيها تضافر  وقد ، خمترا وامل اإلذاعا  عرب بعد

 – طاجيكسااااتان ساااايما وال الشاااايوعية الوسااااطى آساااايا دو  مث -روساااايا مث – اليهااااود ورائهاااام وماااان أمريكااااا -
 للغار  املوالياة والادو  الساعودية مث – األفغاان وأعدا  السنة أهل وأعدا  الرواف  دولة إيران مث أوزبكستان

  التايل: الشكل على السيناريو وصار . املنهارة املعارضة فلحزا  داخليا   وأما ند،واهل تركيا مث –
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 إنار القاوى ماوازين لقلا  ذكار  كماا خلطفها حماولة يف كابل جتا  عسكريا   تتحرك أن للمعارضة أوكل -1
 حاااادود علااااى عسااااكري بتحاااارك مصااااحو  أفغانسااااتان وساااا  وشاااايعة الغااااريب اجلنااااو  يف إيااااراين حتاااارك

 كفااااروا الااااذين اهلل ورد " بالفشاااال بااااا   املاضااااية األسااااابيع حماولااااة ولكاااان وزبكسااااتانوأ طاجيكسااااتان
 بياد بامياان ساقطت فقاد أساوأ   مواقاع مان أخارى حملاولاة اآلن حيشادون ولكنهم " خريا   ينالوا مل بغيظهم
 مشاهلااا ماان وساايا  مسااعود قااوا  مااخخرة وهااددوا قناادز إىل للشااما  بريااا   طريقااا   فتحااوا الااذين الطالبااان

  . شريعته وأهل دينه نصر اهلل نسل و 
 ملحقان يعتاربون هاخال  أن رغام دولية ملشكلة لتحويلها اإليرانين الديبلوماسين قضية إيران استغلت  -2

 الطالباان جتااو  ورغام للمعارضاة. شاريف مازار يف امليدانياة املسااعدة يقدمون كانوا وأمنين عسكرين
 يف للوقااو  العمياال واإلسااالمي العااريب العااامل حكومااا  ةوكافاا األماان وجملاا  والعااامل أمريكااا انضاامت
 وسااح  األفغاااين باألعمااا  للقااائم السااعودية طاارد املواقاف تااداعيا  ماان كااان والبارحااة . إيااران صاف
  الرمسي. الرافضية احلكومة ناط  عرب فورا   بشدة إيران امتدحته الذي األمر أفغانستان من سفريها

 ممثلااوا املتحاادة لألماام العامااة اجلمعيااة اجتماعااا  هااامش لااىع 22/1/11 األحااد أماا  أو  اجتمااع -3
 قارارا  الختااذ وإياران الوساطى آسايا مان دو  سات ماع الصان – روسايا – املتحادة الواليا  من كل
 موجاودة، شاك ال وهاي السارية املقاررا  نعار  وال ، اإلساالمية أفغانساتان وإمارة الطالبان مواجهة يف
 الوضاع يازا  وماا احلاايل الشاهر هناياة ماع أفغانساتان إىل احلقاائ  تقصي نةجل ابتعاث عن أعلنوا أهنم إال

 وقاد أفغانساتان، ماع حادودها طاو  علاى جنادي ملياون لرباع إياران نشار ظل يف التوتر حنو عمليا   يسري
 ، الطلا  تادرس أهناا إياران وأعلنات ، عنادها مقيمان أفغااين ملياون بتساليح إيران املخلو  رباين طال 
 أراضيها عن الرحيل أو الطالبان حماربة األفغان املهاجرين من األخبار حس  األيام هذ  انإير  وتطل 

 موساعة حكوماة لفارض بالضاغ  الادويل اجملتماع فياه طالا  خطاباا   إياران روافا  رئي  خامتي وألقى .
 مان ةموساع حكوماة بتشاكيل هو العامل يطالبه ال ملاذا أدري وال ، املعارضة أحزا  تضم أفغانستان يف

 واألقليااا  والعاار  األكااراد وماان . السااكان ماان %33 يشااكلون الااذين املضااطهدين اإلياارانين الساانة
 يشاااااكلون الاااااذين اإليرانياااااة املعارضاااااة مااااان وغاااااريهم خلااااا  وجماهااااادي والشااااايوعية العلمانياااااة واألحااااازا 
 خارجياة فاوزير هلل واحلماد !!. املتعصابة اآلياا  حكوماة يف إيران يف ساحقة سياسية غالبية مبجموعهم

 ألغااي مث أولرباياات الشاامطا  العجااوز اليهوديااة أمريكااا وزياارة مااع لالجتمااا  خطاا  خاارازي كمااا  إيااران
 ضااد مخيااي فتااوى ليسااحبوا اجنلاااا خارجيااة وزياار مااع اجتمااع ولكنااه إيااران يف املتشاادين ماان خوفااا   اللقااا 
 علاى اإليرانيون أنى باحل  ص واليوم اخلليج يف اخلارجية وزرا  بع  مع األيام هذ  لقا ا  وله ، رشدي
  ذكر . كما أفغانستان ممثل بطرد السعودية خطوة

 ومـن وشـعبها اإلسـ مي  أفغانسـ ا   كمم  الطالبا  إخمتنا وأ  الدول  الحلف أبعا  لنا ت ض  وهك ا   
 األ ـزاب كغـزوة غـزوة يماجهـم  آسـيا وسـ  مـن والمسـلمين العـرب المجاهـدين من جمارهم وف  معهم
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 – وهجـــم هـــرب مرتـــدين – روافـــض – شـــيمهيين – صـــليبيين – يهـــم  . األرض كفـــار فيهـــا هـــمل اج مـــع
 بـدنياهم لـدينهم البـائعين والفسـق  الجهلـ  ومـن والمرتدة الشيمهي  األ زاب من أفغانس ا   اخ  هم  
  . غيرهم و نيا
 األمريكياة الكاروز بصاواري  ا جا الاذي هلل واحلماد ، أفغانساتان يف الياوم وأطرافهاا الدولياة املواجهاة خالصة هذ 
 مجاع الاذي هلل واحلماد . مسعاه يف انفجاراهتاا أخباار تادوي حاىت بصار، وال لاه بصارية ال ملان الصاورة وضوح ليثبت
 واقعهاا حقيقاة تكشاف أن األطارا  هاذ  كال وأهلام األفغاان، ممثال طرد سعود آ  وأهلم ، األمريكان مع خرازي
 .  هذا من غفلة يف كنا قد قائل يقو  ال وحىت . عينن لذي بحالص وليتضح خلقه على اهلل حجة لتقدم
 والــركن األســاس وهقــ  شــرها يع بــر الدوليــ  والمــنامرة ، خلفهــا يقــف ومــن لأل ــزاب ال مصــيف هــ ا    

 وضع ف  إلي  سنس ند النم ، ه ا من واقع ف  الشره  الحكم هل  الشرهي  اإلجاب  تحديد ف  الركين،
 الشــره  والحكــم للف ــمى الم صــدين أولئــك يــدي بــين أمانــ  ونضــع  ، إخماننــا صــرةن فــ  و كمنــا رأينــاه

 سـتكتب ) وقـا    رهني كسب مبا امريء كل ) تعال  قا  فقد رأيهم، ليقملما ذلك غير أو    بمج  سما 

 تمصـيفنا نكمـ  البحـث هـ ا فـ  ال ـان  الفصـ  وهـم الممضـم  لهـ ا ان قـ  أ  وقبـ    ويسـألون  شـهاد م 

  . أفغانس ا  ف  العرب المجاهدو  وهم المعرك  به ه المعن  ال الث الفري    ا بشر 
 . أفغانس ا  ف  العربي  الجها ي  الجماها  وهناصر العرب األفغا  المجاهدو  : ثال اا 

  : رئيسية فقرا  يف أيضا   التوصيف هذا أسجل واختصارا   وإجيازا  
 واحلركا  العر  للمجاهدين اجملن ظهر أمريكا قلبت فقد عامليا   معرو  هو وكما سابقا   أوجز  كما -1

 كوادرهاااا وإعاااداد أفغانساااتان يف املسااالمن جهااااد نصااارة يف اإلساااالمية مصااااحلها التقااات الاااي اجلهادياااة
 أمريكاا فطاارد  . قادرا   الساوفيي االحتااد إزالاة يف والغار  أمريكاا مصالحة ماع اجلهااد هاذا يف اجلهادية
 العربياة الادو  وبعا  والساعودية ومصار باكساتان األساساية مسخوليتها تولت أمنية محال  عرب هخال 

. 
 ماان اجلنساايا  خمتلااف ماان ألفااا   األربعاان عااددهم جاااوز أو بلاا  والااذين العاار  اجملاهاادين تقساايم ميكاان -2

  : معرو  مشهور أيضا   وهذا التايل الشكل على تفرقهم حيث
 مثاال لاابالدهم فعااادوا فيهااا، اإلسااالمين وباان بينهااا حااادة مشاااكل ال بلاادان ماان كااان األعظاام القساام - أ

 اعتقاا  أو الساتجوابا  تعرضاوا قاد كاانوا وإن . ذلك وسوى واليمن اخلليج ودو  السعودين اإلخوة
  . حمدودة مشاكل لبعضهم طرأ أو العامة الطبيعية للحياة عادوا ولكنهم رقابة أو

 حياتاااه تاااابع اآلخااار والقسااام يهااااف تااازو  وبعضاااهم مااادهنا يف وتوزعاااوا باكساااتان اساااتوطنوا مئاااا  عااادة -  
 عادة واطلقاوا واعتقلاوا كثيفاة أمنياة حلماال  تعرضاوا أهنام ورغم ، مستقرا   واختذها ما بعمل االقتصادية

  . الباكستانية السلطا  مع واجلْزر املد هذا وألفوا فيها واالستقرار للحياة عادوا ولكنهم مرا ،
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 باال األبااوا  فتحاات قااد فكاناات السااودان فلمااا منالااي أو السااودان إىل معظمهاام ذهاا  الثالااث القساام -  
 طاريان خا  وافتتحات علاي، وبشاكل بيشااور يف قنصاليتها عارب هلا العر  األفغان قدوم على شجعت
 والساعة، الرحا  علاى وشبابه وفلوسه الدن بن أسامة الشي  واستقبلت واخلرطوم كراتشي بن مباشر
 علااى للضااغ  ورقااة واختااذهتم علااي، بشااكل املصاارية اإلسااالمية واجلماعااة اجلهاااد مجاعااة اسااتقبلت كمااا

 املصرية اجلماعا  ومن الشي  من احلركة هلذ  وتبعا   السودانية املعارضة وتخيد تخوي الي مصر حكومة
  . السودان يف واستقر أخرى جنسيا  من آخر قسم كنفهم يف مشى

 الاايمن، اسااتوطن فيهااا والقبائاال يناإلسااالم ونفااوذ الاايمن يف واملتفلتااة املرحيااة للظاارو  ونظاارا   آخاار قساام - ث
 باالد  إىل الرجاو  يساتطيع ال الاذي الناو  مان والايمن السودان شطر ميموا الذين الصنفن هذين وكان
 األخااارى اجلنسااايا  مااان حكمهااام يف كاااان مااان أو العاااراقين أو الليبيااان أو اجلزائااارين أو املصااارين مااان

  . سابقا   بالدها كوما ح مع مواجها  هلا جهادية جلماعا  ينتمي ومعظمهم
 بريطانياا أمهلهاا كاان أوربياة دو  لعادة فتوجهاوا السياساي للجاو  أورباا شاطر وجهاه ميام اخلام  القسم -  

 الاااادو  ومثلهااااا ، االجتماعيااااة والظاااارو  املاديااااة املساااااعدا  ماااان تتيحااااه ومااااا ، اللجااااو  قااااوانن حبكاااام
 مانهم واألغلا  اللجاو ، علاى مانهم قسام حصال وقاد .. أورباا وس  دو  وبع  وكندا االسكندنافية

 واإلزعا  املراقبة طائلة حتت إليها جلل الي الدولة إطار يف احلركة عن التجميد من حالة يف االنتظار قيد
 للجهااااد املخياااد النشاااا  عااان فضاااال   اإلساااالمي، العمااال اشاااكا  مااان شاااكل أي ماااارس إذا ماااا حاااا  يف

  . إرهابا   بالطبع هناك يسمى والذي
 مادياة السابا  هلام يتيسار ومل فيهاا أمنياة ظارو  هلام أو باكساتان يف اإلقاماة يتحملوا مل األخري القسم - ح

 يتوجهاوا أن إال مكاان مان هلام يكان فلام أساالفهم حتارك فيماا يتحركاوا أن والوناائ  املاا  مان الغال  يف
 انسااتانافغ يف بقاي ضائيل وقسام ، للضارورة باكساتان وبان بينهاا ويتنقلاوا فيهاا ليساتقروا أفغانساتان إىل

 يف ينقطاع مل ولكان جمالاه ضااق الاذي والتادري  املعساكرا  بعا  اساتمرار أماناة على للحفا  أصال  
 لاابع  باإلضااافة كاباال حااو  الصاارا  مناااط  عاان بعياادة املعسااكرا  مناااط  ألن األحاازا  حاار  ظاال

 الاذي ألو ا اهلاد  علاى فيهاا والصامود أفغانستان يف هنايته إىل اجلهاد يف املضي قرروا الذين الشبا 
 يف غايااة ومعيشااية أمنيااة معاناااة هاخال  ويااروي أفغانسااتان، يف إسااالمية دولااة إقاماة وهااو أجلااه ماان جااموا

 مااع أصااال كااان هااخال  ماان صااغري وقساام ، أفغانسااتان يف اخلاا  علااى صاامودهم مساارية خااال  الصااعوبة
 ماع املارو ة وقلة انةواخلي واخلزي العمالة أنيا  عن حينها يف كشر الذي رباين مع صراعه يف حكمتيار
 بعد شهدامهم دما  جتف ومل تسليمهم فعرض وعرضه أرضه عن دافعوا الذين العر  اجملاهدين إخوانه
  األفغاين. اجلهاد ساحا  أراضي من
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 بقليل كابل على الطالبان ظهور قبل أي 16 أواس  إىل كابل وسقو  12 بن ما عموما   السيناريو هذا كان
 مبا حصل ما إجياز ميكن ؟! املهاجر هذ  يف األرض يف املشردين الغربا  علااحل  لظاهرينا هلخال  حصل فماذا ،

  : يلي
 التعساافي واالعتقااا  حلظااة أي يف اإلهتااام وطائلااة واإلرهااا  الرقابااة حتاات فهاام لاابالدهم عااادوا الااذين أمااا 

 منااع باال سااوأ،أ مصاار غااري ويف ، أفغانسااتان( ماان )العائاادون باساام عسااكرية حماااكم هلاام فتحاات مصاار ففااي
 والعقيادة التوحياد باالد يف الساعودي الشابا  حاىت هاخال  من ينج ومل ، كاألردن لبالد  العودة من بعضهم

 ويل وإذن أمريكاا رغباة وفا  جاهادوا ممان شاا  ألاف عشار اخلمساة كال تقريباا   االعتقااال  مشطت فقد .
 بكافاااة وعاااذبوا الساااجن، لهااامك يكااان مل إن جلهااام وأدخااال االشااااوس، العلماااا  كباااار هيئاااة وفتااااوى األمااار

 حاااىت ، العزياااز عباااد بااان ناااايف خماااابرا  وغريهاااا والتونساااية املصااارية املخاااابرا  عليهاااا دربااات الاااي األساااالي 
 املعروفاة الديكتاتورياة للادو  عااد مبان بالاك فماا . اآلخارين وهتدياد الابع  أعراض بانتهاك األخبار جا  
  املشتكي. اهلل فءىل املظلومن ال هخ  أحوا  رواية حمل هنا احملل ولي  . بطغياهنا

 بياوهتم غاريوا ماا وكثاريا   شرساة أمنياة محاال  ألرباع اآلن حاىت تعرضاوا فقاد باكساتان استوطنوا الذين وأما 
 أحناا  لكافاة العمال عان والعااطلن العما  تصدر بالد يف والكفا  الفقر طائلة حتت هناك وهم منها وفروا

 أو السياساي للجاو  بالاذها  اآلخارون فااز مبا يفوز أن عظمهمم هم وقصارى عددهم، نق  وقد األرض
  . البالد من الناس نز  حيث النزو 

 واملشاتهر هلام، اهلل ييسار ملاا بروايتهاا أوىل وأصاحاهبا تاروى أن مان أشهر فالقصة للسودان ذهبوا الذين وأما 
 اهلل شاار  علااى واملفتئاات السااالم، معلاايه األنبيااا  شااامت الاااايب تالميااذ األشاااوس السااودانين أن منهااا املعاارو 
 للحار  دفعا   أعر  ما أروي أن يل لي  ورمبا عظما ، ورموهم ، حلما   الناس أكلوا وسلم عليه اهلل صلى ورسوله

 مان معاه مبان أفغانساتان شاطر وجهاه وميام قلايال ، إال عناوة خُير  أن وبن بينه يعد مل ملا أسامة الشي  خر  مث .
 لادى أماناة ومشااريع، اقتصاادية مسااعدا  مان الساودان يف واملسالمن لإلساالم قادم ماا خملفاا   واألتبا  األسر
 أخاار  فقاد املصارية اجلهاااد مجاعاة وأماا . املساالمن أماوا  علاى يخمتنااوا حاىت ورساوله اهلل دياان علاى يخمتناوا مل مان
 فري  وصو  قبل قسرا   اورحلو  واألطفا ، والعجزة للنسا  بالبقا  يسمح ومل التهديد وحتت عنوة عناصرها آخر

 أخاارى جنساايا  وحاىت . هناااك حااال   أحساان تكاان فلام اإلسااالمية اجلماعاة وأمااا القاااهرة، حكوماة ماان تفتايش
 أن الدن باان السااودانين ألازم أن وبعااد وبالتهديااد قسارا   مجيعااا   رحلااوا بعادما احلااا  بلاا  فقاد الليبياان إخوتنااا مثال
 الاذي الساوداين الاوزير الازبري أن األمار بلا  ، للقاذايف إرضاا    ساودانال يف الليبيان من كان من مجاعته من خُير 
 اجملاهادين اللبيان اإلخاوة مان مخساة بياد  محال قاد كاان رباه، إىل مبوبقاتاه ومضى طائرة حتطم حادث يف هلك
 ئاتالفا قبال العاام الفطار عياد ليلاة يف للقاذايف هدياة وسالمهم الساودان، يف أوقفوهم قد وكانوا اخلاصة بطائرته
 قاد هاذا بالن القدس جريدة مع صحفية مقابلة يف البشري واعا  . بالقذايف العالقة حتسن أجل من 1111
 !! اجملرمن تباد  معاهدة وف  فعال   حصل
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 والنصاارى لليهاود إرضاا    فيهاا مان كال أخار  املهام . احلزيناة الساودا  الساودان قصاة عان النمااذ  هاذ  وتكفي 
 ( ملاتهم تتباع حاىت النصاارى وال اليهود عنك ترضى ولن ) األزيل اهلل وعد للسودان ق وحت واملرتدين واألمريكان

 لتاادمر الكااروز صااواري  وحلقااتهم السااودانين، علااى تااز  مل اإلسااالم مساامى رائحااة ألن النصااارى هااذا ياارض ومل
 معلوم. كثري هذا وغري الدوا  من السودان احتيا  نصف يغطي مصنعا  

 علاى يلاوي ال معظمهام وخار  ومشاادا  واعتقا  أمنية محال  لعدة تعرضوا فقد لليمن ذهبوا الذين وأما 
 ملاا الساودا  الصاورة عانهم دفعاوا الاذين القبائال مان النخاوة أهال بعا  جاوار يف اليساري الناذر إال يبا  ومل شاي 
  . أيضا   اليمن من الغالبية خر  وقد السودان يف حصل

 مل أين واحلقيقاة معهام كنات ألين اآلخارين كال مان بالحواهلم أعار  أنا فهخال  أوربا إىل خرجوا الذين وأما 
 الاذي هلل واحلماد قسارا   إليهاا آويناا الاي الكاافرين باديار الساكى عان وسالم عليه اهلل صلى اهلل رسو  هني أفهم
 وهاذا . املعاناة هذ  ورأيت عشت عندما إال ذلك أفهم مل إليها ذريتنا من أحد وال نعود أال ونسلله منها جنانا

 مان األهام هنا أذكر ولكن العرب من فيه ما لكثرة منفصل شري  يف اهلل شا  إن الحقا   فيه حتدنت رمبا موضو 
  : املهم

 بانتظااار واحلركااة الساافر عاان جمماادون والباااقون اإلخااوة ماان يسااري نااذر إال السياسااي اللجااو  علااى حيصاال مل -1
 مساااااعدا  علااااى حيصاااال اإلسااااكندنافية، لاااادو ا أو بريطانيااااا يف كماااان ماااانهم طلباااااهتم،واحملظو  يف الباااات

 ومعظاام ساايئة ظاارو  ذا  بااالد إىل قااذ  ماان وأمااا . بقلياال والكفااا  الفقاار خاا  فااوق تضااعه اجتماعيااة
 معهام كاان إن عاوائلهم مع حىت وضعوا منهم فكثري -السيئة الظرو  حنو اللجو  بقوانن اآلن تسري الدو 
 أمريكااا وأهاال والفيتنااام والفلباان الزنااو  مااع السياسااي اللجااو  لطااال  التجميااع معسااكرا  يف وضااعوا أساار،

 هلاااام وصاااارفت والرجااااا ، النسااااا  باااان مشاااااكة واحلمامااااا  املطاااااب  حيااااث الالجئاااان ماااان وغااااريهم الالتينيااااة
 حياااث مااان هاااذا اآلدميااان حقاااوق مساااتوى دون أحاااوا  يف وهااام الفقااار خلااا  الوصاااو  تكفاااي ال مسااااعدا 
  . الظرو 

 دار ، عقااار هنااااك فاااالكفر حمرقاااة، مطحناااة وهاااي األوربياااة احليااااة دواماااة دخااال فقاااد أحوالاااه تيسااار  مااان أماااا -2
 لوصاااف حتتاااا  جانااا  كااال مااان باملسااالم احلااارام وإحاطاااة العااايش وكسااا  واملااادارس، األوالد تربياااة ومشااااكل
 للرخصاة العزمياة من ينق  فالدين . ساعة كل ضمري عذا  يف يعيش إخواننا من الطي  واملخل  طويل،
 مان واملسالمون حبسابه، كل استثنا ، بال اجلميع دين ورق وخف البع ، فن ولقد للتساهل، الرخصة ومن

 اجلاليااة وباااقي مساااجدهم، منعااوهم ورمبااا معاااملتهم ويساايخون للجهااادين مناااوئن هناااك اإلسااالمية احلركااا 
 إال هامذراري فكفار كفارهم يكن مل إن للكفر، تسري أكثرهم أو أحواهلم الديار تلك يف القدما  املسلمن من
 ليال اهلل يسل  أحواله وتيسر  الضمائر أصحا  من هناك وصل من وكل . القليل النادر وهم اهلل رحم من
  . البالد تلك من خير  أن هنار



 12 

 حبسا  والتحقيا  لالساتجوا  تعرضاوا وقد بشدة البالد كل يف مراقبون فاإلخوة األمنية االحوا  عن وأما -3
 الااي اإلرهااا  قااوانن طائلااة حتاات ياادخلوا باالن حلظااة كاال هااددونم وهاام وماارا ، ماارا  ونشاااطهم أمهيااتهم
 ويهااددون , وآخاار حاان باان الاابع  ويعتقاال الاادويل النظااام مااع الصاارا  حالااة حساا  يااوم، بعااد يومااا   تشااتد

 بعضاااهم اصاااطياد حماولاااة عااان هاااذ  الااادو  تلاااك خماااابرا  تكاااف ومل لإلعااادام، لااابالدهم والتساااليم بالاحيااال
 يف املقيمان األخارى اإلسالمية اجلماعا  أتبا  من عديد مع فعلت كما هلا وجواسي  كعمال  لتجنيدهم
 كانات الاي الضايقة اهلاوامش تلاك وأماا . والاغيا  واإلرهاا  النفساية الضاغو  عارب طويال زمن منذ بالدها
 السياساا  توحياد حبكام انتهات أو لالنتهاا ، طريقهاا يف فهاي الادو  تلاك سياساا  تضار  بسب  قائمة
 األخارية اآلوناة ويف . اإلساالمية اجلهادياة احلركاا  باه يقصاد ماا وهاو اإلرهاا ، مكافحاة يف واألمنية الدولية
 وإعاااادة قوانينهااا تعااديل إىل  اإلسااكندنافية، والاادو  بريطانيااا مثاال دميقراطيااة وأشاادها كلهااا الاادو  عمااد 
 اآلن تشاامل الاي اإلرهااا  هتام الئحااة ولتعاري  السياسااي اللجاو  دائاارة لتضايي  برملاااهنم يف عليهاا التصاويت
 بوصاف طبعا   احل  أصحا  وهم إرهابا ، يسمونه ملا األديب التلييد حىت أو الدعوة او املساعدة أو التخطي 

 املتحادة األمم مبى يف واألطفا  للنسا  إسرائيل قصف أن فيهم ويكفي . ذلك! غري هو وما إرها  هو ما
 غاري  أو زروا  إسقا  إىل بالكتابة الدعوة وأن . مشرو  عمل واهموس األمريكان بعد اإلجنليز اعترب  قانا يف
 أولئاك عناد إنساان حقاوق يسامونه ماا حباا  النااس أدرى وهام إرهاباا   تعتارب القتلاة اجملارمن األرض فراعناة مان

 اجملرمن!
 هاذا آخار ومان . القانون هذا طائلة حتت بوضعهم أوربا دو  خمتلف يف اإلخوة من كثري وهدد اعتقل وقد -1

 واسااتجوابا   حتقيقااا   اإلخااوة معظاام اإلرهااا  مكافحااة خمااابرا  مشااطت بريطانيااا الدميقراطيااة بااالد أعاارق ويف
 ساابعة بيااو  واالسااتخبارا  البااولي  قااوا  دامهاات الفجاار مااع 23/1/1111 والبارحااة املاضااي.. الشااهر
 ومل للتفتايش كااهتمممتل وحجاز  للساجن واساتاقتهم وغريهاا والساعودية مصار مان الجئاون بينهم اإلخوة من

 مان أوربا يف من أحوا  عن نبذة ..هذ  التحدي( )عملية معترب ليعترب أمسوها عملية يف بعد التفاصيل تصلنا
  . مكان كل يف الظاملن ظلم من بدينهم الفارين الفتية هخال 

 والفقاار مااياأل والتفلاات األحاازا  صاارا  مرحلااة ماان علاايهم ماار مااا علااى فهاام أفغانسااتان يف بقااوا الااذين وأمااا -3
 ، وأماااانهم وكاااارامتهم دياااانهم حفاااا  يف حاااااال   الناااااس أحساااان كااااانوا فيهااااا، وماااان ألفغانسااااتان املااااالزم واملاااارض

 إىل العااودة باادأ قااد السااالفة الفئااا  ماان كثااري كااان حيااث . الطالبااان جمااي  مااع علاايهم االحااوا  وانفرجاات
 .. بادينهم الفاارين مان مثااهلمأ إليهاا يلجال مان أفضال حبا  ووجدها غريها، جحيم جر  أن بعد أفغانستان،

 النظار نلفات أن عموماا   اجلهادياة واجلماعاا  العار  األفغاان اجملاهادين حاا  نساتعرض وحنن بالذكر وجدير
 أحلااااك مااان 1111 الصاااليبية اخللااايج حااار  منااااذ ورمباااا كانااات 1116-1112 احلرجاااة الفااااة هاااذ  أن

 مريار واقاع وهاذا يعار  فالكال .. واإلساالمي العاريب العاامل يف اجلهادياة اجلماعاا  علاى مار  الاي السنوا 
 بااالد حكاام مان الاردة قاوى مااع املتعااون الصالييب اليهاودي الادويل املخطاا  أن . الياوم والصادي  العادو يعرفاه
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 األمنية مخمتراته عرب املاضية العشر السنوا  مدى على جنح قد والعمالة النفاق قوى من املدعومن املسلمن
 والنكااا  الابطش وعارب .. مااذا أدري ماا وأمان املتوسا  وأمان املوحاد العاريب األمان ا وماخمتر  الادويل وتنسايقه
 معظااام فوصااالت املناااابع جتفياااف خمططاااا  يف جناااح املخمناااة النخباااة هاااذ  يف الفراعناااة ياااد كلاااه العاااامل وإطاااالق

 األرض يف ومالحقتهااااا تشااااريدها يف والسااااجن القتاااال عاااارب وجنااااح كاااااد  أو لإلفااااالس اجلهاديااااة اجلماعااااا 
 مان اإلخاوة تسليم وأخبار يسجنوهم أو ليعدموهم ظاملهم إىل اإلخوة تسليم يف الدو  تلك خط  حتوجن
 حركااا  وانتهاات واناادنر  حاااد بشااكل اجلهاااد موجااة الحنسااار ذلااك وأدى معروفااة الاابالد لكاال الاادنيا كاال

 رمحاة تتاداركها مل إن واالنادنار التشرذم طري  على اهلل مسح ال الباقية وتسري أخرى وتفتت بكاملها، جهادية
 رماااوز وتفااارق النااااس، أماااام السااابل وساااد  بااااجلزائر، باجلهااااد دولياااة أقليمياااة حملياااة ماااخامرة وعصااافت .. اهلل

 وال ملجال جيدون ال األرض يف وكوادر  وشبابه اجلهادي التيار ومفكرو وقادهتا ورموسها اجلهادية اجلماعا 
 العار  األفغاان واقاع هاو هاذا .. وحادة بقساوة هذ  ناأيام إىل اخلليج حر  بن ما هذا كل حصل .. مالذا  

 مث أفغانساتان يف اإلساالم أهال هبام فارحم بالطالباان اهلل جاا  . الظار  هذا ويف .. بءجياز اجلهادية واحلركا 
 املطااردين الكاوادر هاخال  مان لكثاري نانياة عاودة بادأ  1116 فمناذ املشاردين.. هاخال  مان كثاريا   هبام رحم
 زكياة دماا  مان أرضاها ساقت مباا املباركاة رجاهلاا. بلنفاة والكرمياة العزيازة جبباهلاا الشاما  املنيعاة ، أفغانستان إىل
 رمااوز ماان عديااد عااودة 1111 -1116 أعااوام شااهد  فيهااا بقياات الااي للثلااة فباإلضااافة ، الشااهدا  ماان

 مااان إليهاااا لجلااا مااان إىل باإلضاااافة هاااذا واملطااااردين، العااار  األفغاااان وقااادما  وكوادرهاااا اجلهادياااة اجلماعاااا 
 .. وغاريهم والباكساتان وبانغالديش وأوزبكساتان وطاجكستان الشرقية تركستان من الوسطى آسيا جماهدي
 ملجال خاري أفغانساتان يف ووجادوا جاار خاري الطالباان يف بادينهم الفاارون واملهااجرون اجملاهدون هخال  فوجد
  .. هوا  أصفى واحملرما  الفواحشو  والربا الدن  أشكا  من النقي هوائها يف ووجدوا مستقر، وخري

 هااخال  ماان وجادو  ومااا والاادنيا النااس ماان وجاادو  وماا وتوصاايفه اليااوم املهااجرين املطاااردين حااا  احلاا . هااو هاذا
 الشارعي احلكم يف للبحث االنتقا  قبل احلا  توصيف يف أيضا   أساس هو أفغانستان يف والكرما  األعزا  القوم
  . ذلك جواز عدم أو الطالبان مع ا القت وجو  أو جواز مسللة يف

                                                                    
 
 

  : ال ان  الفص 

 الشرعية واملسائل أعدائهم ضد معهم والقتال الطالبان تأييد قضية

  املوضوع بهذا املتعلقة
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 ضااااد للقتااااا  واملساااالمن العاااار  اجملاهاااادين اإلخااااوة لتحااااري  هبااااا قماااات الااااي التحااااري  جولااااة خااااال  ماااان     
 يريااد ماان هناااك أن العدياادة احلااوارا  خااال  ماان وجااد  . املاضااي األساابو  كاباال اسااتهدفوا الااذين األحااال 

 يف هال : املساللة جيعال  فلحادهم الفرعياة. األسائلة مان جمموعة  وحيوهلا املطروحة املسللةُ  مييع أن عمدا   أو جهال  
 تااارون وهااال . ؟ ال أم والتعاوياااذ واألضااارحة القباااور إلزالاااة فعلاااي برناااامج عنااادهم وهااال ؟ ال أم شاااركيا  الطالباااان
 انتقاال املسااللة هااذ  لنبحااث جئنااا وإذا ؟ ال أم املتحاادة واألماام الاادويل للكفاار واإلنضاامام التحاااكم يرياادون كيااف
 ومعااض ؟ ال أم صاحيح اهبا أوىل وحنان أجلهاا مان جئناا أهام جهادياة قضاايا لادينا حنان يقو  فمعاض . احلوار
 السااااعودية يوالااااون إهناااام : يقااااو  وآخاااار العاااار  اجملاهاااادين ماااان عشاااارا  بضااااعة اجلهاااااد يف ساااايزيد وماااااذا يساااال 

 ال وماا يساتلهل ما يطرح وآخر املرتدين!! من املسلمن وبالد العر  حكام يكفرون وال إعالمهم يف ويداهنوهنا
 فعلات كماا اإلخاوة نطالا  فءننا اجلدية من املسللة تستلهله ام وبكل للح  وحتريا   واحلقيقة .. البحث يستلهل

 ناود ، الشابا  توعياة و الشارعي والتعلايم والعلام للفتاوى املتصدرين وبع  بعضهم، مع جر  الي احلوارا  يف
 األساائلة وساا  نضاايع أن لنااا ولااي  حمااددة شاارعية أساائلة عاارب مباشاارة بصااورة الشاارعي جوهرهااا يف املسااللة طاارح

  .. آخر إىل موضو  من والقفز املتضاربة
  .. آنفا   ذكر  كما مسائل نالنة هي بصددها حنن الي املسللة
  : التوفي  وباهلل أقو  معهم وحالنا خصومهم وحا  الطالبان حا  توصيف وبعد ابتدا   
 ورمبااا عمومااا   األفغااان حااا  كمااا . سااابقا   األفغااان اجملاهاادين حااا  كمااا معهاام وماان بعمااومهم الطالبااان 

  الزمان.. هذا يف حركاهتا من وكثري األمة هذ  مسلمي من الغال  املعظم حا  ماك
 الصااحابة ماان القاارون خااري أهاال حااا  علااى والتطبياا  والاادين العقياادة ماان عليااه هاام مبااا بعمااومهم هاام هاال : أوالا 

 .. ال قطعا   اجلوا  ؟! وتابعيهم والتابعن
  طياااا ، للكااااذ .. التعصاااا  يقااااود  متعصاااا  إماااااو  حباااااهلم جاهاااال إمااااا الوصااااف هبااااذا يصاااافهم أن يريااااد وماااان
 عقائااادهم يف مسااالمون، هااام هااال اهلل؛ لااادين الصاااايف األصااال عااان واالحنرافاااا  الباااد  مااان عنااادهم مباااا هااام هااال

 مشاركون أم ؟. اهلل إال إلاه ال أهال حكام هلام يبقاى مسالمون ، آلخار واحاد مان متفاوتاة بنسا  دخان وتطبيقهم
 ماع القتاا  يارى ال مان فايهم مبان ساللته مان كال حاىت وعناد هلل احلمدو  عندي اجلوا  ؟ اإلسالم ملة من خرجوا
 واحنرافااا  وبااد  دخاان آلخاار واحااد ماان تفاااو  علااى فاايهم .. اهلل إال إلااه ال أهاال ماان مساالمون أهناام الطالبااان
 أحسان هام هال : يفياد ساخاال   هاذا على زد  وقد . املاضي التوصيف يف أومسعته عرفته ما كل ذكر  ونقائ 

 اجلاوا  ؟ أساوأ أم والشايوعين الاروس معهام جاهادنا الاذين األفغاان ومان وزعماائهم اجلهادية األحزا  من دينا  
 دفعناا الاي األحازا  مان ديناا   وأفضال أحسان أهنام معهم القتا  يرف  من فيهم مبن سللته من كل وعند عندي
 يف ميدانياة كشاهادة اهلمحا عان فصالته الاذي التفصايل يخكاد  التوصايف وهاذا .. والشيوعية الروس صائل معها

 حممااد اهلل إال إلااه ال أهاال حكاام هلاام يبقااى مساالمون ولكاان وفاايهم فاايهم مساالمون إذن فهاام .. الساااب  الفصاال
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 اإلساالم أماة عماوم حاا  كماا بااخلريا  والسااب  واملقتصاد لنفساه الظاامل فايهم وسالم علياه اهلل صالى اهلل رسو 
 .  األمة هذ  سواد من كثري من حاال   أحسن بعمومهم أهنم أقو  بل ملغرهبا مشرقها من

 خصاومهم توصيف حو  الطالبان مع القتا  يرف  من مع وال أحد مع أختلف مل .. خلصومهم نليت :ثانياا 
 واجلهاا  واملرتادين والشايوعين الارواف  والشايعة والنصاارى اليهاود مان: مكون وحملي دويل حلف أهنم: من

 مااان اجلمياااع لااادى ماااا وحسااا  بااال جهااال.. عااان أو علااام عااان لااادينهم الباااائعن واملرتزقاااة والضاااالن والفسااااق
 ألعادا  الساالف والتوصايف وصافنا ماا هام أعادا هم أن علاى متفا  فكلهام الدولياة املاخامرة ومعرفاة الشواهد
  . جيهله ملن هذا يفصل الطالبان

 مرتااادين شااايعة ، روس ، أمريكاااان  هاااخال  الطالباااان أعااادا  هااال .. لالساااتئناس يفياااد آخااار بساااخا  زد  : ثال ـــاا 
 وضاررا   شارا   أقال أم واألحازا  األفغاان أولئاك ماع جاهادناهم الاذين الروس من ضررا   وأشد شر . إخل .. وضال 

 العاااملي النظااام اليااوم موجااود آساايا وسا  يف والشاايوعين الااروس فااوق ألنااه وشارا   ضااررا   أشااد هاام قااا  فالكال .. ؟
  إخل. .. املرتدين +  الرواف  + األمريكي

  : األساسية االسئلة إجياز قبل الثالث السخا  : رابعاا 
 فهال . نعام اجلاوا  . أعادائهم؟ مان فرارا   الطالبان وحكومة أفغانستان إىل العر  واملهاجرون اجملاهدون جلل هل

 إجااااارهتم منهااااا الساااابا  الطالبااااان العاااادو قصااااد فهاااال . نعاااام اجلااااوا  ؟. جااااوارهم وأحساااانوا الطالبااااان أجااااارهم
  : أساسية أسبا  لثالنة قصدوهم نعم اجلوا  . هخال ؟ سموني كما لإلرهابين

  الدول . النظا  هل  وتمر هم للشريع  تطبيقهم  : أولها
 هليـ  يسـيطر الـ ي األقليم  األمن وتهديد المسط  آسيا لمسلم  المف رض و همهم إجارتهم : وثانيها
 أمريكا. اليم 
 مساائل نالناة لناا تتحادد هاذا بعاد إذن   : الـدول  النظـا  يقلقـم  الـ ين العـرب المجاهـدين إجارة : وثال ها
 هاي هاذ  . أساساه علاى معهم والعالقة العام حاهلم لتوصيف ونالث جانبهم إىل القتا  مبوضو  متعلقتان اننن

 جييبنا أن ، عليها إجاباتنا يرف  من على مطروحا   ويبقى . عليها لدينا الي اإلجابة ونضع نطرحها الي املسائل
 الباطال ويريناا اتباعاه ويرزقناا حقاا   احلا  ويريناا للصاوا  يهادينا أن تعااىل ونسالله عناد  الاي الشارعية باألدلاة عنها
  اجتنابه. ويرزقنا باطال  
  مل واحنرافاااا  بااد  لدياااه ماان فااايهم مساالمن بصااافتهم الطالبااان جانااا  إىل القتااا  حكااام هااو مااا : أوالا 

 اليهاااود مااان األصااالين الكفاااار مااان األعااادا  مااان صاااائل علااايهم صاااا  مسااالمن كاااوهنم حكااام عااان ختااارجهم
 والفساااق والضااالن املنااافقن ومااع البلااد أبنااا  ماان املرتاادين ومااع الشاايعة  الاارواف  مااع املتحااالفن والنصااارى
  . واهلوى الدنيا وأصحا  واجلاهلن

 وضاارورتنا القتااا  هااذا يف مصاالحتنا عاان النظاار بصاار  هااذا ؟ جيااوز ال حماارم أم جااائز؟ أم ؟ واجاا  قتااا  هااو هال 
 فيه. مقصودين بصفتنا إليه
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  مل واحنرافاااا  باااد  لدياااه مااان فااايهم مسااالمن بصااافتهم الطالباااان إلاجانااا  القتاااا  حكااام هاااو ماااا : ثانيـــاا 
 األعادا  هاخال  فقصادهم . واملرتادين الكفاار أعدائنا من أجارونا . وقد مسلمن كوهنم حكم عن خترجهم
 أو خيرجونناااا أن بااان وخاااريهم عليناااا القضاااا  أجااال مااان علااايهم القضاااا  يرياااد إجارتناااا رأساااها علاااى ألسااابا 
 ووفا  . وخنوة   دينا   . البال  على وصربوا األعدا  هتديد رغم وأجارونا فآوونا . يقاتلهم

 مان عااملي حلاف هاو الصاائل هاذا أن علما   وعلينا عليهم الصائل هذا ضد جانبهم إىل القتا  حكم ما 
 املهام موضاوعنا هام املساللتن هااتن . واجلااهلن والضاال  والفسااق رتادينوامل والرواف  والصليبين اليهود
 وقاد األباوا ، علاى والعادو مقصاودين ألنناا والتلخري التهاون حتتمل مخجلة فقهية مسللة ولي  اآلن وامللح
 نايتهادد اآلن حنان حياث مان بالسايارة سااعة رباع بعد على اليوم وهو . أسبو  قبل املدينة علينا يدخل كاد

  .. ورائهم من كله والعامل ويتوعدنا
  لاه أماري وهلام الشاريعة، يطبقون أهنم باعتبار اإلسالمية، أفغانستان وإمارة الطالبان دولة حكم ما : ثال اا 

 مااان علاااى اجلزياااة ويضاااعون اهلل، سااابيل يف وجياهااادون اإلساااالم، وشاااعائر احلااادود ويقيماااون وأعاااوان، شاااوكة
 نقاائ  وللشريعة لإلسالم تطبيقهم ويف املعروفة، البد  فيهم قوم أهنم راعتبا وعلى الذمة. أهل من عندهم
 ممكنان فيهاا وهام قائماة، ودولتهم األرجا  واسعة ومملكتهم .. الشريعة تطبي  أصل هذا ينق  وال معروفة

 وجيا  إليها اهلجرة جتوز أو جي  وهل ؟ ال أم إسالم دار هذا حكمهم حتت أفغانستان بذلك تكون هل .
 ال أم شارعية إساالمية حكومة الطالبان حكومة أي حكومتها وهل . ؟ عنها والدفا  إليها اإلنتما  جيوز أو
 احلاااكم حقااوق لااه مساالم حاااكم الطالبااان حركااة وأمااري أفغانسااتان يف املااخمنن أمااري عماار حممااد مااال وهاال ؟

 يقاايم ممكاان شاارعي أمااري وأمريهااا إسااالم دار أفغانسااتان كاناات وإذا ؟ ال أم ذلااك وغااري الطاعااة ماان املساالم
 مل أهناام علمااا   ) ؟ ال أم بيعتااه اإلسااالمية واحلركااا  املساالمن ماان أفغانسااتان يف ماان علااى جياا  هاال الشااريعة
 هباذ  املتعلقاة الفرو  من ذلك آخر إىل ( املستجريين الضيو  معاملة يعاملوهنم زالوا وما ذلك أحدا   يسللوا
  . املسللة

 معركااة نتيجااة مسااتعجلة قضااية متسااان ألهنمااا ملحتااان منهااا األوليااان . للبحــث المطرو ــ  المســائ  هــ  هــ ه
 ذلاك قبال يعرفاوا أن املفاروض ومان تبعاهتا أمام أنفسهم الناس وسيجد تكاليفها وتكثر ستطو  أهنا نتوقع قائمة
  . حاهلم يف املتحق  الواقع على املبي الشرعي احلكم

  : يلي ما فوجد  املسللة هذ  يف يل اهلل يسر ما قدر حبثت وقد 
 أو البااد  ماان فاايهم كااان مااا علااى اهلل رسااو  حممااد اهلل إال إلااه ال أهاال املساالمن ماان أيااا   فااءن : األوىل املسااللة أمااا

 فءناه فاستنصارو  مسالم ملسااعدة واحتااجوا الكاافرين من صائل عليهم صا  إذا النقائ  او الفجور أو الفسوق
 علاى يقادم أن معهام اجلهااد يرياد ملسالم جااز احلاجاة عنادهم تقاع مل وإذا . معهام واجلهاد نصرهتم عليه يتوج 
 التوصايف حبكام الطالباان يف متحقا  وهذا الكافرين ضد املسلمن إخوانه جان  إىل شرعيا   جهادا   لكونه ذلك

 . قدمنا  الذي الواقعي
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 ماان فاايهم مااا علااى املساالمن ماان جبماعااة أعدائااه ماان مستضااعف مساالم اسااتجار إذا فءنااه : الثانيااة املسااللة وأمااا
 ُقصاادوا ألهناام عاانهم والاادفا  معهاام نفسااه عاان الاادفا  عليااه  جياا  فءنااه ويرياادهم يريااد  العاادو فقصاادهم نقااائ 

 لااه جااائزا   ذلااك كااان معهاام وقوفااه عاان غااى   يف املساالمن هااخال  كااان وإن . كااافرين قباال ماان بسااببه كمساالمن
 حسا  بيانهم وحالنا وخصومهم الطالبان يف حق مت وهذا . الكافر عدوهم على املسلمن من نصر  من لنصرة

  . قدمنا الذي التوصيف
 واهلل وجهاادا   علماا   به نث  من سخا  عرب أو لدينا املتوفرة املراجع عرب عليها عثر  الي األدلة يلي فيما وسلبس 
  . املستعان

  : األوىل املسللة ففي
  سااورة يف تعاااىل قولااه منهااا نااذكر لماملساا نصاارة وجااو  علااى عدياادة شااواهد الكــريم القــرآ  فــ  فــإ 

 وهـاجروا  آمنوا اليين إن ) الارجيم الشيطان من باهلل أعوذ بعد والسبعن والثالثة والسبعن الثانية اآلية األنفا 

 ومل آمنـوا  والـيين  بعـ .  أوليـاء  بعضـهم  أولئـك  ونصروا آووا واليين اهلل سبيل يف وأنفسهم بأمواهلم وجاهدوا

 قـو   علـ   إال النصـر  فعلـيكم  الـدين  يف استنصـروكم  وإن يهـاجروا  حتـ   شـيء  مـن  اليتهمو من لكم ما يهاجروا

 األرض يف فتنـ   تكـن  تفعلـوه  إال بعـ   أولياء بعضهم كفروا واليين . بصري تعملون مبا واهلل ميثاق وبينهم بينكم

  كبري(. وفساد
 فعلاايكم الاادين يف استنصااروكم وإن ) 316 ص الثاااين اجلااز  يف تفسااريها معاارض يف اهلل رمحااه كثااري اباان قااا      

 هلااام عااادو علاااى دياااي قتاااا  يف يهااااجروا مل الاااذين األعااارا  هاااخال  استنصاااركم وإن تعااااىل يقاااو  . اآلياااة ( النصااار
 يف قاا  أن إىل عبااس ابان عان مروي وهذا .. الدين يف إخوانكم ألهنم نصرهم عليكم واج  فءهنا . فانصروهم

 وإال املاخمنن وتوالاوا املشاركن جتاانبوا مل إن أي ( كباري وفسااد األرض يف تناةف تكان تفعلاو  إال ) اآلياة نف  آخر
 طويال عاري  منتشار فسااد النااس بان فيقع بالكافرين املخمنن واختال  األمر التباس وهو الناس يف فتنة وقعت

 . اهلل رمحه كثري ابن كالم .انتهى "
 استنصاروكم وإن " تعااىل قولاه : 36 ص الثامن اجلز  . لقرآنا ألحكام اجلامع تفسري  يف اهلل رمحه القرطيب وقا 
 السااتنقاذهم مااا  أو بنفااري عااونكم احلاار  أرض ماان يهاااجروا مل الااذين املخمنااون هااخال  دعااوا إن يريااد " الاادين يف

 تنصاروهم فاال ميثااق وبينهم بينكم قوم على يستنصروكم أن إال . ختذلوهم فال عليكم فرض فذلك . فلعينوهم
 معهام الوالياة فاءن مستضاعفن أسارا  يكوناوا أن إال : العاريب ابان قاا  . مدتاه تاتم حاىت العهاد تنقضوا وال عليهم
 أو . ذلاك حيتمال عاددنا كاان إن الساتنقاذهم خنر  حىت تطر  عن منا تبقى ال حىت واجبة هلم والنصرة قائمة
 إلياه وإناا هلل فءناا العلما  ومجيع مالك قا  كذلك . درهم ألحد يبقى ال حىت استخراجهم يف أموالنا مجيع نبذ 



 11 

 األحاااوا  وفضاااو  . األماااوا  خااازائن وبليااديهم العااادو أسااار يف إخاااواهنم تاااركهم يف باااخلل  حااال ماااا علاااى راجعااون
  . واجللد والقوة والعدد والقدرة
 املسااالمن يقصاااد ) األفاااراد فهاااخال  : 1331 ص الثالاااث اجلاااز  الظاااال  يف اهلل رمحاااه قطااا  سااايد الشاااي  وقاااا 

 واليااة وبينااه بياانهم تكااون ال مث وماان املساالم اجملتمااع يف أعضااا  ليسااوا اإلسااالم( دار إىل معكاام يهاااجروا مل لااذينا
 أن إال اللهام األفاراد هاخال  جتاا  تبعاا  املسالم اجملتماع علاى وحادها ترتا  ال وهاذ  . العقيدة رابطة هناك ولكن
 كاان هاذا مثال يف - اإلساالم دار يف - املسالمن وااستنصار  فاءذا عقيادهتم عان ماثال   فيفتتناوا ديانهم على يعتدى
 يف املسالمن هخال  نصرة يف األمر جا  : املوف  واهلل فلقو  أ.ها" .. وحدها هذ  يف ينصروهم أن املسلمن على
 فيه نز  من فيهم ورمبا وعذر ضعف بعضهم يف ورمبا دولتهم قيام مع باملسلمن ويلتحقوا يهاجروا مل وهم الدين

 توفاهم اليين إن ) : النسا  سورة يف تعاىل قوله يف عليها قدرهتم مع هجرهتم لعدم النار ملواهم بلن ديدش وعيد

 فتـهاجروا  واسـع   اهلل أرض تكـن  أمل قـالوا  األرض يف مستضـعفني  كنـا  قالوا كنتم فيم قالوا أنفسهم ظاملي امل ئك 

 مان تادخل الاي معصيتهم رغم فهخال  ( اآلية …املستضعفني إال . مصرياً وساء  جهنم مأواهم فأولئك فيها

 أن فيجاااا  الاااادين يف استنصااااروكم وإن . اهلل إال إلااااه ال أهاااال ماااان كااااوهنم حقهاااام يسااااق  مل النااااار يف لااااه العااااذر
 تاخدي املسالم نصرة عدم جعل اهلل إن بل . اهلل إال إله ال أهل من كوهنم احل  هذا هلم فهم . املسلمون ينصرهم

 ونصااارة ديااانهم نصااارة عااان املسااالمن لقعاااود هاااذا أيامناااا يف نشاااهد  ماااا وهاااذا . كباااري ادوفسااا األرض يف فتناااة إىل
 آياااا  كااال أن علماااا   . خلااال فياااه ديااانهم أن منهاااا شاااىت بااادعاوى فااايهم املستضاااعفن نصااارة وعااان بعضاااا   بعضاااهم
 ماان خياار  مل أنااه كمااا مسالم أي وباان بينااه تفاارق ومل ، اإلميااان كماا مساالما   ختصاا  مل املساالم حقااوق وأحادياث

 القرآن. يف هذا اإلسالم ملة
  املاخمن " وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسو  قا  : قا  . عنه اهلل رضي األشعري موسى أيب عن السن  وف 

 فصاال األد  كتااا  يف البخاااري روا  . " أصاابعه باان وشاابك بعضااا   بعضاه يشااد املرصااوص كالبنيااان للماخمن
  . وتعاطفهم املخمنن احمتر  با  الرب كتا  يف مسلم وروا  املخمنن تعاون

 تاوادهم يف املاخمنن مثال " وسالم علياه اهلل صالى اهلل رسو  قا  : قا  عنهما اهلل رضي بشري بن النعمان وعن   
 وهااو . واحلمااى بالسااهر اجلسااد سااائر لااه تااداعى عضااو منااه اشااتكى إذا الواحااد اجلسااد مثاال وتعاااطفهم وتارامحهم
 يف احلااديث هااذا علاى معلقااا   اهلل رمحااه الناووي اإلمااام ذكاار . لسااب ا احلااديث أبااوا  يف جاا  عليااه متفاا  حاديث
 العاون ياد ميدوا وأن بعضا   بعضهم املخمنون يرحم أن : بالااحم املراد : الصاحلن رياض شرح املتقن نزهة كتا 

  . (216ص) (1 ) " والنواز  الشدائد عند لبعضهم واملساعدة
 وال يظلماه ال املسالم أخاو املسالم " : قاا  وسالم علياه اهلل صلى اهلل  رسو  أن عنهما اهلل رضي عمر ابن وعن   

 ماان كرباة هبااا عناه اهلل فاار  كرباة مساالم عان فاار  ومان حاجتااه يف اهلل كاان أخيااه حاجاة يف كااان مان .. " يسالمه
  . عليه متف  . " القيامة يوم اهلل سا  مسلما   سا ومن القيامة يوم كر 
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 هاذا علاى معلقاا   233 الصافحة الراباع اجلاز  يف البخااري صاحيح شارح السااري إرشااد يف القساطالين ذكار وقد
 ماان مااع ياكااه ال أي يساالمه وال حاارام للمساالم املساالم ظلاام ألن النهااي مبعااى خاارب يظلمااه( ال ) " فقااا  احلااديث
  . 233 ص 1 جز  به نزلت مصيبة يف يسلمه وال الطرباين وزاد حيميه بل يخذيه
 تارك اخلذ  العلما  فقا  خيذله ال وأما " فقا  مسلم لصحيح شرحه يف النووي اإلمام احلديث هذا شرح وقد   

 إرشااد ) شارعي عاذر لاه يكان ومل أمكناه إن إعانتاه لزماه وحناو  ظاامل دفع يف به استعان إذا ومعنا  والنصر اإلعانة
 املساالم عاان ةاملظلماا دفااع يف وهااذا نقااو  (.131 ص 1 جااز  البخاااري شاارح حاشااية علااى مساالم شاارح الساااري

 استنصار ضاا  مسلم أو مرتد من أو صائل كافر من جا   إذا فكيف ظلما   عليه صا  مسلم من جا   ولو
  . املسلم أخيه على الكفار

 والاادفا  خذالنااه وعاادم املساالم نصاارة وجااو  يف والسااالم الصااالة عليااه الرسااو  أحاديااث أن القااو  عاان وغااي   
 والسانة الكتاا  يف األمار جاا  بال زماان كال مان املسالمن خياار وأ فقا ، القارون خاري مسالمي ختص  مل عنه

 الصاالة علياه وقاا  الزماان آخار يف يرق الدين بلن وسلم عليه اهلل صلى رسوله وإخبار اهلل علم مع املسلم بنصرة
 دأ  مااازا  باال . البخاااري روا  " ربكاام تلقااوا حااىت منااه شاار بعااد  والااذي إال زمااان علاايكم يااليت ال " : والسااالم
 ذلاك وماع األساوأ، إىل األحاوا  وتغاري النااس يف الادين قلاة من يشتكون بعدهم من والسلف والتابعن الصحابة

 والعاارض واألرض الاادين علااى الصااائل غائلااة دفااع ساايما وال عاانهم األذى ودفااع للمساالمن، النصااح دأهباام كااان
 علاااى ساانة مائااة وهاااي القاارون خااري وحاااا  دياان علااى هاام ملااان إال تكااون ال النصاارة قضاااية كاناات ولااو واحلرمااا 
 تلت قرنا   عشر نالنة من أكثر وهو اإلسالمي، التاري  مر على املسلمن عن ودفع ونصرة جهاد قام ملا األكثر،
 وفشاو السانة عان والبعاد الباد ، انتشاار مان املسالمن، حاا  فسااد تروي زالت ما التاري  كت  هي فها . ذلك

 ياادعون والعلمااا  الساالف كبااار ساانبن كمااا وجاادنا ذلااك ومااع ذلااك غااري إىل واملظااامل والقيااان واخلمااور املعاصااي
 ويغتماااون لفااارحهم، ويفرحاااون واملسااالمن اإلساااالم عااان الصاااائل ويااادفعون وفااااجر بااار كااال ماااع للغااازو وينهضاااون
  . املارقن البد  أهل يف وغريهم اخلوار  ملنهج خالفا   واجلماعة السنة أهل عقيدة وهي لكرباهتم،

 شاايئا   معناهااا مان ياادركون ال وهام الزمااان آخار يف ياالتون اهلل عنااد أقواماا   تنجااي اهلل إال إلاه ال ةكلماا كانات وإذا   
 وحنان حقاوق عليناا هلم تكون ال فكيف وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسو  عن ُروى فيما الامذي صحيح يف كما

 إال إلاه ال أهال ملاة مان مخيارجه ال الاذي الانق  مان باه تلبساوا عماا النظار بصار  الكلماة هذ  بسب  إخواهنم
 العااامل أطاارا  يف هااخال  أمثااا  رأينااا وقااد شاايئا   اهلل إال إلااه ال معااى ماان ياادرك ال ماان حااا  تتصااور أن ولااك . اهلل

 حااا  هاااذا كاااان فاااءذا . وغريهااا والبوسااانة والقفقااااس آسااايا ووسااا  الاكسااتان باااالد ساااكان بعااا  مااان اإلسااالمي
 بشار  حتكام دولاة هلام قامات والطالباان كاألفغاان اإلساالم هالأ من طائفة ح  يكون فكيف .. العادي املسلم
 علاايهم عاادا وقااد مساالمن كااوهنم عاان ختاارجهم ال أهنااا علااى الكاال أمجااع معروفااة وعااوارض دخاان علااى اساساا   اهلل
 ينقماون .ال املسالمن وضاال  وفساقة جهاا  مان وأحاال  وروافا  ومرتادون وروس وصليبيون وأمريكان يهود
 اإلساالم أهال ملصااح وحفظهام لألمان ونشارهم واملفسادين اإلفسااد لادابر وقطعهام ريعةبالش حكمهم إال منهم
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 : يقو  وتعاىل سبحانه واهلل . الزمان هذا يف احل  على الظاهرين بقايا من واجلهاد اهلجرة ألهل نصرهتم وكذلك
 اهلل ورساو  " كفـروا  الـيين  بـأ   يكـف  أن اهلل عسـ   املؤمنني وحرض نفسك إال تكلف ال اهلل سبيل يف فقاتل "

 وفتااوا  اهلل رمحااه تيميااة اباان بكااالم مسااع وكلنااا " شااهيد فهااو دينااه دون قتاال ماان " : يقااو  وساالم عليااه اهلل صاالى
 واجاا  والاادين احلرمااة عاان الصااائل دفااع أنااوا  أشااد فهااو الاادفع قتااا  وأمااا " قولااه وهااي الصااائل دفااع يف الشااهرية
 شاار  لااه يشااا  فااال دفعااه ماان اإلميااان بعااد أوجاا  شااي  ال ياوالاادن الاادين يفسااد الااذي الصااائل فالعاادو إمجاعااا  
 اجلااز  الكااربى الفتاااوى يف ذكرهااا . ( وغااريهم أصااحابنا العلمااا  ذلااك علااى ناا  وقااد . اإلمكااان حبساابه وياادفع
  . 331ص اخلام 

 يرياد ظاملاا   وجاا  نالثاا   واألعاراض نانياا   واألماوا  أوال   الادين قصاد والطالباان األفغاان قصد الذي الصائل وهذا    
 دون قتال مان ) : يقاو  وسالم علياه اهلل صالى اهلل ورساو  والطالباان باألفغاان املهااجرين املاخمنن من املستجريين

 الساانن أصااحا  روا  ( شااهيد فهااو مالااه دون قتاال وماان شااهيد. فهااو عرضااه دون قتاال وماان . شااهيد فهااو دمااه
 الحا  . النسائي أخرجه ( شهيد فهو مظلمة دون لقت من ) قوله والسالم الصالة عليه عنه روى وقد . األربعة
  . بالقس  الناس ليقوم الكتا  أنز  اهلل ألن )مظلمة( وإمنا فق  )مظلمته( ولي  النكرة بءطالق مظلمة قوله
 مساالما   كااان لااو حااىت الصااائل دفااع يف أبوابااا   الساانة وشااراح التفسااري وأئمااة األربعااة املااذاه  علمااا  صاانف وقااد   

 فماا مسالما   كاان ولاو الصاائل يف وكله االختصار بغية هنا ننقله ال نفي  كالم وهلم النصوص  هبذ واستشهدوا
 وأمريكاان وروس يهاود مان صاائل معهام وحنن واألفغان الطالبان على اليوم الصائل من النج  املزيج هبذا بالك

  .. والفسقة املرتدين وأحالفهم ورواف 
 ماان ذكرنااا ممااا وفاايهم فاايهم والطالبااان األفغااان ولكاان املساالمن عاان فا الااد يف هااذا نعاام يقااو  ماان هناااك ورمبااا   

 ال أهال .مان مسالمن وعنادك عنادي مازالوا أهنم على واإلتفاق الربهان سب  األ  هلذا للقو  نعود . السلبيا 
 إىل إذن معاااي فاااانظر صااااح مااانهم وكثاااري عااادالتهم، مااان يااانق  وماااا ذلاااك وغاااري باااد  مااانهم كثاااري يف اهلل إال إلاااه

 الادفع جهااد عن فضال   الطل  جهاد يف األحوا  هذ  يف تلبسوا ولو املسلمن مع القتا  يف السنة أهل مذه 
  . العلما  إمجا  ملخصا   تيمية ابن قا  كما اإلمكان حبس  يدفع بل شر  له يشا  ال الذي الصائل ودفع
 للمراجاع أو األربعاة للماذاه  لفقهياةا واجملموعاا  احلديث وشروح التفسري كت  من للمراجع عودتنا وعند   

 والساري اجلهااد أو اجلهااد أباوا  خمتلاف يف جند . وغريها األندلسي حزم ابن واإلمام تيمية ابن كفتاوى املعتمدة
 وأحيانااا   وفاااجر باار كاال مااع اجلهاااد حااو  تاادور فصااوال   الساانة، أهاال عنااد العقياادة متااون ويف باال أحيانااا   تاارد كمااا
 للخااوار  خالفااا   الساانة أهاال إمجااا  حااو  ياادور كااالم األماارا ، مااع اجلهاااد وأحيانااا   مااري،أ كاال مااع اجلهاااد بعنااوان
 يسار مث عديادة. وشاواهد نصوصاا   هاذ  املراجاع مان يل تيسار مماا مجعات وقاد الضاال  فارق مان وغريهم والرافضة

 ذكار  .  العزياز عبد بن القادر عبد للدكتور " العدة إعداد يف العمدة كتا  " النفي  الكتا  يف نظر  أين اهلل
 اإلجياااز هبااذا فاسااتغنيت مجيلااة مااوجزة بطريقااة املراجااع هااذ  معظاام يف ورد مااا خلاا  قااد فوجدتااه بااه ونفااع خبااري اهلل

 علياه عثار  ماا بعا  بعادها أذكار مث فيهاا جاا  ما فساورد وكفاية الزبدة فيها ألن الشواهد نقل إطالة عن النافع
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 اإلسااالم عاان اجلاازا  خااري صاااحبه اهلل جاازى العماادة يف جااا  مااا احلبياا  يأخاا وإليااك ، املوضااو  يف هبااا ياارد مل ممااا
 منهاا العارب مان كثاريا   هاذا مان ونلخاذ ) : (11-1) الصافحة يف جاا  واجلهااد واهلجرة اإلعداد وأهل واملسلمن

 النايب هادع علاى كاانوا هاخال  وكل . هلم خالق ال وأقواما   النية وفاسد والفاجر املناف  جتمع قد اجلهاد ساحة أن
 أن حبجاة اجلهااد عان للقعاود مباربر لاي  اجلهااد بسااحة هاخال  وجاود أن أيضاا   العارب ومان . وسلم عليه اهلل صلى

 بياان مزياد وسايليت هاخال ، وجاود ماع وسالم علياه اهلل صالى النايب عهاد علاى اجلهااد قاام فقاد . جماروحن بالصف
 . معاه ومان وسالم علياه اهلل صالى النايب حيااة يف حدث دق هذا كان وإذا ) قا  مث . ( فيه تيمية ابن وفتوى هلذا
 حاىت مناه أشار بعاد  والاذي إال زماان علايكم ياليت ال " : وسالم علياه اهلل صلى قا  وقد ؟ اآلن باحلا  بالك فما
  البخاري. روا  ( ربكم تلقوا
 األمااري مااع الغاازو مسااللة " بعنااوان فصااال   فيهااا عقااد والااي (63-31) الصاافحا  يف نفيسااا   تفصاايال   فصاال مث   

 يف خاااريا   اهلل جااازا  هباااا أتاااى الااي الشاااواهد هلااام أمكااان إن ويراجعاااوا كاملااة يراجعوهاااا أن اإلخاااوان وأنصاااح الفاااجر
 ولاو وأمارا هم، املسالمن ماع اجلهااد موضاو  إلنباا  هناا يلازم ماا ماوجزا   وسالنقل تفصايل فياه فبعضاها مصادرها
 ختارجهم مل أهنا طاملا العدالة نواق  من ذلك وغري والغلو  سوقوالف والفجور بالبد  متلبسن عدو  غري كانوا
 مار علاى اإلساالمي تارخيناا مان %11 من أكثر يف وأمرائهم املسلمن معظم حا  كان كما . اإلسالم ملة من
  . قرنا   عشر أربعة
 مان وقيال ديناه يف هأحوال استوا  : هي والعدالة . العد  غري هو : الفاجر ) : العمدة من الفصل هذا يف جا    
 : شيئان هلا ويعترب . ريبة منه يظهر مل
 صغرية. على يدمن وال كبرية يليت ال احملرم واجتنا  برواتبها الفرائ  أدا  وهو الدين يف الصالح -1
-111 صافحة السابيل مناار (. ويشاينه يدنساه ماا وتارك . ويزيناه جيملاه ماا بفعال : املرو ة استعما    -2

111. 
 إماا غاري  ماع العمال يتيسار مل أو . غاري  يوجاد ومل . فااجرا   األماري كاان فءن : نالثاُ  : 31 فحةص أسفل قا  مث   

 الفااجر ماع العمل ترك فءن وبالتايل باألصلح االلتحاق يف الشديدة املشقة أو األصلح بوجود العلم عدم بسب 
 يف فجاور  هال وهاو ساخا  علاى يوينبا : وجهن من هنا فالكالم اجلهاد أو التدري  يف الشرعية املصلحة يفو 
  . ؟ واملسلمن اإلسالم مبصاح يتعل  فيما أو نفسه
 أو فسا  به أو الغنيمة من يغل أو املخدرا  أو اخلمر يشر كمن . نفسه يف فجور  كان إذا وهو : األو  الوجه
 وال  للعادو بقتالاه خيال ال هاذا فجاور  كاان طاملاا . معاه يغازى فهاذا ( - بدعاة أو فسا  به – جيدا   )الح  بدعة
 حا  يناس  مبا : الح  ) مثله حا  يناس  مبا وتعليمه ووعظه نصحه يف االستمرار مع . اجلهاد قضية يضيع
 اجلهااد فقاه يف وماذكور واجلماعة السنة أهل اعتقاد يف مقرر أصل ذكرته الذي وهذا حاله يصلح اهلل لعل ( مثله
 ماا نفساه يف الفااجر ماع الغازو مان ذكرناا ماا ودليال )…( والفاجر ربال مع بالغزو املقصود هو األو  الوجه وهذا
  : يلي
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 اهلل عباد أباو قاا  إمام كل مع يعي . وفاجر بر كل مع ويغزى قا  : مسللة ) قا  احلنبلي قدامة ابن ذكر  ما   
 ياوفر إمناا . العبااس ولاد ويلخاذ  . أغازو ال أناا . يقو  الرجل عن وسئل ( اهلل رمحه حنبل ابن أمحد اإلمام يعي )

 الناااس أن لااو أرأيااتم فيقااا  . جهااا  مثبطااون القعاادة هااخال  . سااو  قااوم هااخال  اهلل ساابحان فقااا  . علاايهم الفااي 
 روى وقاد . الاروم تصانع كانات مااذا ؟ اإلساالم ذها  قاد كاان ألاي  ؟ يغازو كاان مان قعدمت كما قعدوا كلهم
 أماري كال ماع علايكم واج  اجلهاد " وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسو  قا  قا  : هريرة أيب عن بءسناد  داود أبو
 اإلمياان أصال من نالث ) وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسو  قا  قا  . قا  أن  عن وبءسناد  " فاجرا   أو كان برا  
 الإ اهلل بعثي منذ ماض واجلهاد بعمل اإلسالم من خترجه وال بذن  تكفر  ال اهلل إال إله ال قا  عمن الكف : (
 وظهااور اجلهااد قطااع إىل يفضاي الفااجر مااع اجلهااد تارك وألن " باألقاادار واإلمياان . الادجا  أمااي آخار يقاتال أن

ــوال ) تعاااىل اهلل قااا  . عظاايم فساااد وفيااه الكفاار كلمااة وظهااور واستئصاااهلم املساالمن، علااى الكفااار ــ  ول  اهلل دف

 وجدتاه وقاد . انتهى 311 ص 11 اجلز  ريالكب والشرح املعى عن هذا ( األرض لفسد  ببع  بعضهم النا 

 . 363 صفحة يف عندي
  : العمدة صا   أضاف ثم 

 والصاااح القااوي الفاااجر األمااري باان املفاضاالة يف هااذا ماان أشااد كالمااا   أمحااد عاان تيميااة اباان ذكاار قااد باال : قلاات
 عناه اهلل رضاي اخلطاا  بن عمر كان وهلذا . قليل الناس يف واألمانة القوة اجتما  " تيمية ابن فقا  . الضعيف
 تعاان فااءذا . حبساابها األصاالح واليااة كاال يف فالواجاا  . الثقااة وعجااز الفاااجر جلااد إليااك أشااكو اللهاام : يقااو 
 العاجز الضعيف الرجل على فجور فيه كان لتلك أنفعهما قدم . قوة أعظم واآلخر أمانة أعظم أحدمها رجالن
 صااح واآلخار فااجر قاوي وأحادمها  الغازو يف أماريين يكوناا الارجلن عان أمحد األمام سئل كما . أمينا   كان وإن

 الضااعيف الصاااح وأمااا نفسااه علااى وفجااور  للمساالمن فقوتااه . القااوي الفاااجر فقااا  ؟ يُغاازى أيهمااا مااع ضااعيف
 اهلل إن " وسالم علياه اهلل صالى النايب قاا  وقاد . الفااجر القاوي ماع يغزى املسلمن على وضعفه لنفسه فصالحه

 هاو ممان احلار  بءماارة أوىل كاان فااجرا   يكن مل وإن هلم خالق ال بلقوام وروي " الفاجر بالرجل نالدي هذا يخيد
 صااااح  أضاااا  مث . 231 ص 21 اجلاااز  الفتااااوى جمماااو  يف هاااذا مساااد  يساااد مل إذا الااادين يف مناااه أصااالح
  . العمدة

 المجــ  هلــ  يقــاتلهم أ  اتفــ  فــإ   فقااا " الفاااجر األمااري مااع الغاازو ذكاار . التتااار بقتااا  فتااوا  يف تيميااة واباان   
 فجــمر فــيهم كــا  وإ  . رســمل  وطاهــ   ينــ  وإقامــ  كلم ــ  وإهــزاز . اهلل رضــما  مــن الغايــ  فهــم الكامــ 
 ق ـالهم تـر  مفسـدة وكانـت األمـمر بعـض فـ  هلـيهم ي عـدى أو الرياسـ  هلـ  يقاتـ  يكـم  بـأ  ني  وفسا 
 المفسـدتين ألهظـم  فعـاا  ق ـالهم أيضاا  الماج  ا ك المج  ه ا هل  ق الهم مفسدة من الدين هل  أهظم
  . مراهاتها ينبغ  ال   اإلس   أصم  من ه ا فإ  . أ ناهما بال زا 
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 بالرجـ  الـدين هـ ا ينيـد اهلل فـإ  وفـاجر بـر كـ  مـع الغـزو والجماهـ  السـن  أه  أصم  من كا  وله ا   
 مـع إال الغـزو ي ف  لم إذا ألن  وسلم هلي  هللا صل  النب  ب لك أخبر كما . لهم خ   ال وبأقما  الفاجر
  أمرين: أ د من البد فإن  الفجمر ك ير هسكر مع أو الفجار األمرا 

  والدنيا الدين ف  ضرراا  أهظم هم ال ين اآلخرين اس ي   ذلك من فيلز  معهم الغزو تر  إما .  
  لـم وإ  . اإلسـ   شـرائع أك ـر  وإقامـ . األفجـرين  فـع بـ لك فيحصـ  الفاجر األمير مع الغزو وإما 

 الغــزو مــن ك يــر بــ  . أشــبهها مــا وكــ  الصــمرة هــ ه فــ  الماجــ  هــم فهــ ا . جميعــأا  إقام هــا يمكــن
 " وسـلم هليـ  اهلل صـل  النبـ  هـن وثبت . المج  ه ا هل  إال يقع لم الراشدين الخلفا  بعد الحاص 
 يــد  الصــحي  الحــديث فهــ ا . والمغــنم األجــر " القيامــ  يــم  إلــ  الخيــر نماصــيها فــ  معقــم  الخيــ 
 إلـ  اهلل بع نـ  من  ماض  الغزو " وسلم هلي  اهلل صل  قمل  من سنن  ف   اوو  أبم رواه ما معن  هل 
 هليـ  اهلل صـل  هنـ  اسـ فاض ومـا " هـا   هد  وال جائر جمر يبطل  ال . الدجا  أم   آخر يقات  أ 

 " القيامـ  يـم  إلـ  خـالفهم مـن يضـرهم ال الحـ  هلـ  هرينظـا أم ـ  من طائف  تزا  ال " قا  أن  وسلم
 فـ  بهـا العمـ  هلـ  الطمائـف جميـع مـع والجماهـ  السـن  أهـ  اتفـ  ال   النصمص من ذلك غير إل 

 هــن الخــارجين والخــمار  الرافضــ  بخــ ف وفجــارهم أبــرارهم األمــرا  مــع الجهــا  يســ ح  مــن جهــا 
  . والجماه  السن 

  بكــ بهم صــدقهم فمــن فجــرة خمنــ  ظلمــ  أمــرا  ســيل  ) بأنــ  وســلم هليــ  هللا صــل  إخبــاره مــع هــ ا 
 ظلمهـم هلـ  يعـنهم ولـم بكـ بهم يصـدقهم لـم ومـن الحـمض. ير  وال من  ولست من  فليس وأهانهم
  . الحمض  وسير  من  وأنا من  فهم

 يـم  إلـ  األمـرا  بـ  قـم ي ال ي الجها  من وسلم هلي  اهلل صل  النب  ب  أمر بما هلماا  المر  أ اط فإذا   
 المحـض اإلسـ    يـن ه  ال   المسط  الطريق  أ  ظلمهم هل  الظلم  إهان  من هن  نه  وبما القيام .
 . مـنهم باإلس   أول  ه  وطائف  أمير ك  مع . هنهم المسئم  القم  كهنال  الجها  يس ح  من جها 
 بـ  . اهلل معاصـ  مـن شـ   هل  معها يغزو ال   الطائف  إهان  واج ناب ك لك إال جها هم يمكن لم إذا

  . الخال  معصي  ف  لمخلم  طاه  ال إذ . اهلل معصي  ف  يطيعهم وال . اهلل طاه  ف  يطيعهم
 طريقــ  بــين م مســط  وهــ  مكلــف كــ  هلــ  واجبــ  وهــ  . و ــدي اا  قــديماا  األمــ  هــ ه خيــار طريقــ  وهــ ه

 وأم الهم المرجئ  طريق  وبين العلم قل  هن الناش   سدالفا المر  مسلك يسلك ممن وأم الهم الحروري 
 المسـلمين وإخماننـا يمفقنـا أ  اهلل ونسـأ  . أبراراا  يكمنما لم وإ  مطلقاا  األمرا  طاه  مسلك يسلك ممن
 مجمـم  ) وسـلم وصـحب  وآلـ  محمد نبينا هل  اهلل وصل  أهلم واهلل والعم  القم  من ويرضاه يحب  لما

  . 605 ص 42   الف اوى
  . الفتاوى جممو  يف 21 اجلز  من 212 صفحة آخر يف اهلل رمحه تيمية ابن كالم وراجع
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 مان األمار أويل ماع ماضايان واجلهااد واحلاج " : قولاه الطحاوياة العقيادة شاارح وقاا  : العمادة صااح  قا  مث   
 إىل اهلل رمحاه الشاي  يشاري : رحالشا . ( ينقضهما وال شي  يبطلهما ال الساعة قيام إىل وفاجرهم برهم املسلمن

 ، وسالم علياه اهلل صالى حمماد آ  مان الرضاى خيار  حاىت اهلل سابيل يف جهااد ال : قاالوا حياث الرواف  على الرد
 العماادة صاااح  يتااابع مث . عليااه يسااتد  أن ماان أظهاار القااو  هااذا وبطااالن ! اتبعااو  : السااما  ماان مناااد   وينااادي
  : فيقو 

 ماع الغزو على نصت الي األحاديث كانت وملا . مستقال   بابا   املسللة هلذ  اهلل رمحه ريالبخا اإلمام أفرد وقد   
 احلكام هاذا اهلل رمحاه اساتنب  فقاد . الصاحة يف شارو  علاى تكاون أن عان فضال   مقا  من ختلو ال والفاجر الرب
 كتااا  يف اهلل رمحااه ا فقاا . اخلااري نواصاايها يف معقااود اخلياال حااديث ماان – االسااتنبا  دقااة يف عادتااه علااى جريااا  
  . والفاجر الرب مع حىت ماض اجلهاد با  ) . صحيحه من اجلهاد

 معقاود اخليال وسالم علياه اهلل صالى النيب لقو  ) : قا  أن إىل الشرح يف حجر ابن شرح العمدة صاح  نقل مث
 إىل اخليال نواصاي يف اخلاري بقاا  ذكار وسلم عليه اهلل صلى ألنه . أمحد اإلمام هبذا اإلستدال  إىل سبقه ( إخل ..
 إذا مباا ذلاك يعتارب ومل ، باجلهااد اخليال مان يكون إمنا باألجر املقان واملغنم ، واملغنم باألجر وفسر  . القيامة يوم
 أو العاااد  اإلمااام مااع الغاازو يكااون أن باان الفضاال هااذا حصااو  يف فاارق ال أن علااى فااد  . عااادال   اإلمااام كااان
 ألن . القياماة ياوم إىل وأهلاه اإلساالم ببقاا  بشارى أيضاا   وفياه اخليال على الغزو يف  الاغي احلديث ويف . اجلائر
 يقااتلون أماي مان طائفة تزا  ال " اآلخر احلديث مثل وهو ’ املسلمون وهم اجملاهدين بقا  اجلهاد بقا  الزم من

 كمــا الفــاجر رواألميــ : قلـت : العمــدة صــا   قـا  ثــم . 36ص6  ( البااري فااتح ) احلاديث " احلاا  علاى
 ر مـك اهلـم " : الطحاويـ  العقيـدة شـار  قـا  هـ ا وفـ  خلفـ  الصـ ة كـ لك تجـ  معـ  الجها  يج 
 : فيقــم  يم حنـ  أ  وال ، فسـقاا  وال بدهــ  منـ  يعلـم لـم مــن خلـف يصـل  أ  للرجــ  يجـمز أنـ  ، وإيانـا اهلل
 ظـاهر فاسـ  أو بده ـ  إلـ  يـدهم مب ـد  خلـف صل  ولم . الحا  المس مر خلف يصل  ب  ؟ تع قد ماذا

 صـ ة فـ  واإلمـا  ، والعيـدين الجمعـ  كإمـا  خلفـ  إال الص ة يمكن  ال ال ي الرات  اإلما  وهم الفس 
 الجمعــ  تــر  ومــن ، والخلــف الســلف هامــ  هنــد خلفــ  يصــل  المــأمم  فــإ  ، ذلــك ونحــم بعرفــ  الحــ 

 فـإ  ، يعيـدها وال يصـليها أنـ  والصـحي  . العلمـا  أك ـر هنـد مب ـد  فهـم الفـاجر اإلمـا  خلـف والجماه 
 أ  إلـ  )…  يعيـدو  وال الفجار األئم  خلف والجماه  الجمع  يصلم  كانما هنهم اهلل رض  الصحاب 

 ســائ  فســأ  شــخ  بالنــاس صــل   صــر لمــا هنــ  اهلل رضــ  هفــا  بــن ه مــا  أ  الصــحي  وفــ  .. قــا 
 مـا أ سـن مـن الصـ ة إ  أخـ  بـن يـا فقـا  ؟  نـ ف إمـا  بالنـاس صل  ال ي وه ا هام  إما  إنك . ه ما 
 : قمل  إل  إسا تهم فاج ن  أسا وا وإذا معهم فأ سن أ سنما فإذا الناس. يعم 

 اال خلفــ  الصــ ة ي ــر  ال فهــ ا الجماهــ  و الجمعــ  المــأمم  يفــم  خلفــ  الصــ ة تــر  كــا  إذا "وأمــا  
 الك يـر بالفسـا  القلي  الفسا   فع يجمز  ف قا  ا  إل  )…  هنهم اهلل رض  للصحاب  مخالف مب د 
 وتعطيـ  وتكميلهـا المصـال  ب حصـي  جـا   الشـرائع فـا  . اهظمهما بحصم  الضررين اخف  فع وال
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 فيهـــا االق ـــدا  مـــن  فســـا ا اهظـــم والجماهـــا  الجمـــع ف فميـــت . االمكـــا  بحســـ  وتقليلهـــا المفاســـد
 فجمرا. يدفع ال هنها ال خلف كا  إذا السيما ، الفاجر باالما 
فينبغـــ  تعطيـــ  المصـــلح  الشـــرهي  بـــدو   فـــع ل لـــك المفســـدة ، شـــر  الطحاويـــ  طبعـــ  المك ـــ     

 . 243-244االس م  صفح  
ثــم خــ م صــا   العمــدة جــزاه اهلل خيــرا ملخصــا فقــا  : ) قلــت : ممــا ســب  تــدر  ا  هــ ه المســال   

 مبني  هل  هد  من النصمص و القماهد الشرهي  منها :
) الضرر االشد يزا  بالضرر االخف   ومعلم  بداه  ان  إذا لم ي يسر اال هك ا فالعـدو قاهدة  .9

الكـــافر وهـــم الضـــرر االشـــد يـــدفع بـــاالمير المســـلم الفـــاجر وهـــم الضـــرر االخـــف ، وتصـــا  هـــ ه 
 . 494ص  42القاهدة ا يانا بلفظ ) يخ ار اهم  الشرين   انظر مجمم  الف اوي   

يـــا  وانمــا لكــ  امـــري  مــا نــمى   م فــ  هليـــ  فــإذا كانــت ني ـــك  ــديث ) انمــا االهمــا  بالن .4
صــالح  وهــ  انــك تجاهــد تجاهــد ل كــم  كلمــ  اهلل هــ  العليــا ، فــ  يضــر  ا  تكــم  نيــ  االميــر 
فاسدة ، فلك  ني   واجره بحسبها ، كأ  يكم  االمير يقاتـ  لنصـرة هصـب  او مـن اجـ  الرياسـ  ، 

 او من اج  الما  و نحم ذلك .
 المائدة . " وتعاونوا عل  الرب و التقوى وال تعاونوا عل  اإلثم و العدوان "تعال  وقمل   .3

ف عاو  االمير الفاجر ف  الطاه  ، وال تطيع  وال تعاون  ف  المعصي  وفعل  المعاص  ، كما سب     
ا مل ، قلات : وهاذا كلاه يف الوجاه االو  وهاو إذ لـيس بمبـرر ل ركـك معاون ـ  هلـ  الطاهـ  بالجهـا  معـ 

يكاان اجلهاااد مااع األمااري الفاااجر امااا ان كااان فجااور  يتعاادى إىل األضاارار باإلسااالم و املساالمن فهااو الوجااه 
الثاين.  مث تابع صاح  العمدة جزا  اهلل خريا مبينا بلنه ال جيوز اجلهاد مع مان كاان فجاور  بساب  ضاررا 

 للمسلمن او خيانة لإلسالم ،  انتهى.
يف كتا  السري الكبري لإلمام حممد بن احلسن الشيباين تلميذ ايب حنيفة أقو  وقد وجد  مثل ذلك     

رمحهمااا اهلل تعاااىل ، وكتابااه هااذا ماان اوسااع اجملموعااا  الفقهيااة يف احكااام اجلهاااد جااا  يف اجلااز  االو  يف 
با  اجلهاد مع األمرا  ، ما يخيد ما سب  ذكر  من االدلة وقد خلا  إىل انباا  نفا  مساللة القتاا  ماع 

ماارا  بااررة او فجاارة واجلهاااد مااع كاال باار وفاااجر والساايما يف جهاااد أهاال الضاااللة واهاال الشاارك وقااد جااا  األ
( ماااان اجلااااز  االو  ، وال أنقلهااااا 161-136( يف الصاااافحة ) 161– 161-131هااااذا يف الفقاااارا )

ماع  هنا ألن البحث استطا  بنا خشية ملل البع  ، ونذكر يف ختام أدلة هذ  املساللة ان مساللة اجلهااد 
كل أمري ومجاعة من املسلمن بارا كاان او فااجر هاي يف جهااد الطلا  ، وجهااد الادفع ساوا  كاان اجلهااد 
يف ذلك فرض كفاية او فرض عن ولكن نذكر انه يف جهاد دفع الصائل اخ  وآكد، فقد امجاع فقهاا  

يتعن ويصري فارض  االمة واملذاه  االربعة وعموم أئمة اإلسالم وأهل التفسري و احلديث على ان اجلهاد



 36 

عن على كل مسلم يف مواضع امههاا وآكادها إذا ناز  العادو بلادا مان بلادان املسالمن فقاد توجا  دفعاه 
وفاارض اجلهاااد عينااا علااى احلاار و العبااد و الرجاال واملاارأة بااال اذن ساايد وال والااد وال صاااح  دياان وال زو  

ى ماان جاااورهم مث ماان جاااورهم حااىت وإذا عجااز أهاال ذلااك البلااد او كساالوا او هتاااونوا وجباات الفريضااة علاا
تعاام ان مل حتصاال كفايااة عمااوم أهاال اإلسااالم األقاار  فاااألقر  ، فاجلهاااد عنااد ذلااك مااع املساالمن عاادو  
وغري عدو  وامرائهم لدفع ذلك الصائل اكد من جهااد الطلا  الاذي جاا   فياه اقاوا  العلماا  الساابقة 

 ، واهلل اعلم ..
الوىل مان النصاوص الشارعية للعلماا  دلايال تارخيياا يعتارب مباا تاواتر مان ونذكر ختاما بعد أدلة هذ  املسللة ا

مواقف علما  املسلمن وجماهديهم على مر العصور دليال شارعيا هاو األخار بال دلايال واقعياا وشارعيا مان 
انصااع األدلااة ملاان كااان لااه قلاا  او القااى الساامع وهااو شااهيد ، فكمااا قااا  اإلمااام اباان تيميااة رمحااه اهلل فعااال 

  يف القرن السابع فءن كثريا من الغزو بعد اخللفا  الراشدين مل يقع اال على هذا الوجاه ولاو شائنا وقد عا
استخرا  القص  و الشواهد من كت  التاري  كالبداية و النهاياة وابان االناري وتااري  الطاربي وتااري  ابان 

املسالمن وناوازهلم يف   خلدون . سوا  من كت  التاري  او ما تنانر مان قصا  مواقاف العلماا  يف مغاازي
كتااا  الاااااجم و الساااري، لوجااادنا مئاااا  األدلاااة الناصاااعة . وسااالذكر بعضاااها علاااى سااابيل الاااذكر وأنصاااح 

 اإلخوة ان يعودوا لتلك الكت  ملطالعتها فالتاري  هو حياة هذ  االمة وكتا  سرية سلفها.
فساااد ودخااو  الاادنيا ومااا فمنااذ ذهباات اخلالفااة الراشاادة وجااا  ملااك بااي أميااة باادأ  البااد  ومظاااهر ال   

تدخلااه معهااا ماان الفساااد واملعاصااي والفجااور والتناااف  واالناارة كمااا بشاار رسااو  اهلل صاالى اهلل عليااه وساالم 
حااىت وجااد  بعاا  التااابعن يقااو  للناااس وهاام يف القاارن االو  ، لااو قااام فاايكم اصااحا  حممااد صاالى اهلل 

هلم انكم لتاتون اشيا  تعدوهنا مان الصاغائر  عليه وسلم ألنكروا منكم كل شي  إال القبلة. وكانوا يقولون 
كنا نعدها يف زمن النيب عليه الصالة و السالم من النفاق ، وكثريا ما جتد على السانة السالف ويف كتابهم 
مااع تتاااايل القااارون الثااااين و الثالاااث إىل مااا بعاااد  حاااىت قااارأ  للشااااطيب كالمااا ياااذكر تعاااري  احاااد التاااابعن 

قا  اإلمام امحد ، فكيف لو كان يف زمانناا ؟! قاا  الشااطيب فكياف لاو  بذها  الدين وفشو البد  فقا  
! رمحهااام اهلل. وانظااار يف كتاااا  الشااااطيب رمحاااه اهلل االعتصاااام يتحااادث عااان الباااد   كاااان امحاااد يف زمانناااا؟

وفشااوها، وشااكوى الساالف منهااا وظهااور الفسااوق و العصاايان و االحنرافااا  ال ساايما يف األماارا  و االساار 
انظر يف سريهتم رمحهم اهلل يف الغزو واجلهاد ، وسلذكر اختصارا بعضا  مما حيضرين مان  احلاكمة ومع ذلك

 الذاكرة.
فهاااهم الساالف غاازوا مااع احلجااا  ومااا ادراك ماحلجااا  وامثالااه ماان اماارا  اجلنااد و احلاار  يف بااي اميااة.     

إليااه رايااتهم ذا  ماارة اال  ويف القارن االو  ارتااد برباار مشااا  افريقياا ماارا  ومل جيااد أهاال الساانة احادا ياادفعون
قائااد معروفااا ماان اخلااوار  وتسااا   بعاا  الناااس فكااان شااعار علمااا  مشااا  افريقيااا ماان أهاال الساانة اذ ذاك 
)نقاتل مع أهال القبلاة مان لاي  مان أهال القبلاة (، وماا ذلاك اال لادفع تلاك الضارورة مث جاا  بناو العبااس 



 31 

لمع صـم ثــم الماثـ  فالم مكــ    ـ  ان هــت فلـم يكــن المـامم  ومــن تـ ه اوقامات فتناة خلا  القاارآن ، 
الف ن  ومن معهم من الحكمم  و الحاشي  من بن  العبـاس انـ ا  مجـر  مب دهـ  كانـت بـده هم هـ  
قضي  خل  القرآ  ولم يكمنما يدهم  اليها فحسـ  بـ  كـانما يم حنـم  العلمـا  هليهـا و يعـ بمنهم 

  الص ة ورا هـم والق ـا  معهـم ؟ال كـ ال ويق لمنهم ، فه  تر  السلف وهل  راسهم اما  أه  السن
بــ  ور  نصــ  يقــم  : ا  مــن يقــم  بــ لك قعــدة م بطــم  جهلــ  لــم فعــ  كــ  وا ــد هــ ا مــاذا يفعــ  
الــرو ، والوشــك ا  يــ ه  أهــ  اإلســ   بــ  العجــ  ا  اشــد مرا ــ  محنــ  ابــن  نبــ  كانــت فــ  

الحصـير و اسـمه   ـ  لمـا ههد المع صم ، ضرب ا مد ر م  اهلل بـين يديـ  وه بـ  بنفسـ  ولفـمه ب
 راى اإلما  السياف قا  قلت جا  الفر  ال .

فلماااا خااار  املعتصااام لفاااتح عمورياااة يف القصاااة املشاااهورة الساااتغانة املااارأة بقوهلاااا وامعتصاااما  تلاااك الوقفاااة    
 الظافرة الي ارخها الشاعر ابو متام يف القصيدة املشهورة الي مطلعها :

 حد  احلد بن اجلد و اللع  .يف   السيف اصدق انبا  من الكت  
نقل عن اإلمام امحد لي  فق  التحاري  علاى القتاا  معهام جهااد طلا  )انظاروا لاي  جهااد دفاع( هام 
قصدو الروم يف عمورية من بالد االناضو  ، نقل عن اإلماام امحاد اناه قاا  : اللهام احللتاه مان امث ضاريب 

 ملا فتح اهلل عليه وعلى من معه من املسلمن فتلمل .
مث قفااازة اخااارى بعاااد العباساااين إىل الساااالجقة ومااااذا كاااان الساااالجقة هااام مااان الااااك ومااان اجاااداد هاااخال  
االفغاااان و االوزبااااك وأهاااال اسااايا الوسااااطى ، جهااااا  بااادين اهلل انتشاااار فاااايهم بعااا  انااااار االديااااان القدميااااة 

حاماد الغازايل و والتصو  وكان طابعهم اجلهل ، ففتح هلم العلما  املدارس مثل ما كاان زماان اإلماام ايب 
اإلمام اجلويي فعلموهم ونصحوهم واحتسبوا عليهم بشدة، وصّلوا خلفهم وغزوا معهم وانظار يف غازوا  
السااالجقة وملااوكهم الصاااحلن مثاال الاا  ارسااالن وموقعتااه الشااهرية الااي تُبكااي ماان قاارا ة تارخيهااا وموقعااة 

اكثرهم بادعا وتصاوفا وجهاال ، وماع مالذ كرد وكان السالجقة اجهل االسر الي حكمت بالد اإلسالم و 
 ذلك حف  اهلل هبم حوزة أهل اإلسالم .

مث قفازة اخارى إىل اياام التتاار وقاد وقاف فايمن وقاف يف مرحلتهاا اماامن جليلان مان اعظام أئماة اإلساالم 
اوهلمااا اباان تيميااة ، حاارض الناااس علااى قتاااهلم وقاتاال بنفسااه، ومااع ماان؟ مااع املماليااك واماارا  املماليااك ماان 

صاار والشااام ، ومااا املماليااك؟ انظاار تااارخيهم وانظاار انتشااار اجلهاال ، والبااد  والتصااو  وحجهاام جاايش م
للقبور وتعظيمهم لقرب البدوي يف مصر وسوى ذلك من انتشار القتل والظلم وسفك الدما  وظلم أموا  

ابان تيمياة الناس والفساوق والقياان والطناابري واخلماور يف زمااهنم ، حاىت لقاد أنكار الابع  ، وسائل اإلماام 
عن القتا  مع أمرا  مصر والشام وفيهم فقاا  ال ينكار القتاا  ماع هاخال  إال جاهال . فكياف يصانع أهال 
اإلساااالم إذا تااارك اجلهااااد معهااام؟ بااال ذهااا  يف فتاوياااه إىل اعتباااار جناااد الشاااام وجناااد مصااار هااام الطائفاااة 
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حتساا  علاى أمارا  املمالياك املنصورة الاي حيفا  هباا اهلل ديناه يف ذلاك الزماان  ، وماع ذلاك كاان كثاري اال
 وعلمائهم. وقص  أمر  باملعرو  وهنيه عن املنكر وسجنه يف ذلك مشهورة رمحه اهلل . 

ويف دو  الطوائااف ملااا قاماات دولااة األتابكااة يف الشااام وجنااو  تركيااا وماان ملااوكهم وأماارا هم اجملاهاادين    
كاان حااهلم مان التصاو  وانتشاار الباد  عماد الدين زنكي وابنه نور الادين الشاهري بامللاك الصااح ومااذا  

يف ذلااك الزمااان. واملفاسااد مااذكورة موجااود يف كتاا  التاااري . وقااد أنااى العلمااا  كلهاام علاايهم ننااا   عطاارا  ، 
وجاهااادوا معهااام ، مث جاااا  مااان بعااادهم األيوبياااون . وقاااام امللاااك الصااااح صاااالح الااادين رمحاااه اهلل جبهااااد 

ا  أشعريا  ومل ينكر سالفيو ذلاك الزماان اجلهااد معاه ومل يناالوا الصليبين وكان كما معظم ملوك عهد  شافعي
منه كما ينا  منه اليوم ، ويتنق  املنتسبون زورا  ملذه  السلف الصاح، وملا ما  رمحه اهلل اقتسم أبنام  
امللك وقاتلوا بعضهم واستنصر بعضهم بالنصارى حىت جا  أخو  امللك العااد  وعازهلم وأخاذ امللاك ، مث 

عد  ابنه الصاح امساعيل فملك الشام، وأخو  جنم الدين أيو  فملك مصر ، وتصارعا على امللك جا  ب
وحااالف ملااك الشااام إمساعياال النصااارى وأعطاااهم حصااون املساالمن وقصااته مااع ساالطان العلمااا  العااز باان 

د خلعه عبد السالم مشهورة ولي  هنا مكان ذكرها خشية اإلطالة ، وخر  من عند  بعد أن أفىت مبا يفي
وعاادم شاارعيته لااذلك . ونااز  الشااي  علااى جناام الاادين يف مصاار ، فهاال كااان جناام الاادين علااى حااا  خااري 
القاارون ؟ كااال ، كااان لااه فضاايلة قتااا  الصااليبين فوقااف العااز باان عبااد السااالم معااه وعظماات منزلااة الشااي  

، وكان للشي  معه  عند  ولكن جنم الدين كان جبارا  طاغوتا  انتشر  يف عهد  املظامل واخلمور والفسوق
مواقف عظيمة من االحتسا  أما جهاد العدو معهم فكان كما كان حا  علما  أهال السانة دائماا  ، مث 
ذه  األيوبيون وقامت دولة املماليك ، فاحتس  عليهم العز بن عبد السالم حىت بل  به أن يبايعهم يف 

التتار ماذا كاان مناه رمحاه اهلل .. حارض القصة املشهورة من أجل حتريرهم من الرق، ولكن ملا حضر قتا  
اجلاايش ونااد  الناااس للقتااا  معهاام وكاناات موقعااة عاان جااالو  ، وقصااته يف حتااري  جاايش مصاار علااى 
مواجهااة التتااار الااي آلاات إىل موقعااة عاان جااالو  الظااافرة مشااهورة حتاات رايااة قطااز وبيااربس ماان املماليااك 

الو  تنجلااي عاان نصاار املساالمن حااىت قتاال وحااا  املماليااك معاارو  ، حااىت يكفينااا أنااه مل تكااد عاان جاا
بيااربس قطااز ليظفاار مبلااك املماليااك ويلخااذ اساام نصاار املعركااة ، مث غاازا بيااربس هااذا قاتاال أمااري  غاازا التتااار 
والصليبين ، وقص  العلما  يف االحتسا  عليه كما قصاة اإلماام الناووي ماع بياربس مشاهورة لاي  حمال 

 ذكرها اآلن ..
ثمانيون. وما العثمانيون؟ أكثر حاهلم اجلهال ولقاد حفا  اهلل هبام اإلساالم ، وذه  املماليك وجا  الع   

وفتح على أيديهم عاصمة الروم قسطنطينية كما بشار رساو  اهلل صالى اهلل علياه وسالم وعاال فيهاا األذان 
فصااار  عقااار دار اإلساااالم وعاصااامة اخلالفااة إىل أياااام آبائناااا مناااذ سااابعن ساانة. فهااال تااارك أئماااة اإلساااالم 

 د معهم ألهنم أحنا  صوفية؟! هل تركوا جهاد األعدا  طلبا  ودفعا  ..اجلها
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يكفي العثمانين أن من أحاد مفااخرهم أهنام كاانوا ال يسامحون لسافن النصاارى أن تعارب مضاي  باا     
املند  من اليمن إىل خليج السوي  ألهنم سيمرون قر  حبر جدة وهو من احلارم ، فكاان البحار األمحار  

ال يدخله النصارى! وكانت سفن العثمانين تتسلم بضائع التجاار النصاارى عناد الايمن  كله عندهم حرم
وتنقلهاا هلاام إىل خلايج السااوي  وتساالمهم إياهاا يف املتوساا ، ومان آخاار ملااوكهم السالطان عبااد اجمليااد يف 
ن القاارن الساااابع عشااار ، كاااان يسااامى البحااار املتوسااا  البحااارية العثمانياااة ، فسااالله صاااحايف إجنليااازي إذا كاااا

املتوساا  وشاااطئه الشاامايل كلااه ألهاال الصاالي  حباارية عثمانيااة؟ فمااا البحاار األسااود الااذي حيااي  بااه ملااك 
اإلساالم وجياو  اخلالفاة العثمانياة فعاال  ؟ ، فقاا  السالطان العثمااين: البحار األساود هاو مسابح قصاري! 

 هكذا كان على أيديهم جمد اإلسالم ، وقد جاهد املسلمون معهم وقصصهم مشهورة. 
وبقااي األماار كلااه حااىت زالاات دولااة اخلالفااة ، وجااا   جيااو  الااروم يف املوجااة الصااليبية الثانيااة يف القاارن    

دو  أورباااا وروسااايا يف وسااا  آسااايا . فمااان  –فرنساااا  –التاساااع عشااار والعشااارين . وعلاااى رأساااهم انكلااااا 
جاهاااادهم علااااى ماااار نصااااف قاااارن وماااان أخاااارجهم ماااان مشاااارق العااااامل اإلسااااالمي ؟ جاهااااد علمااااا  اهلنااااد 

ساانة وأخرجااوهم ، وكااذلك فعاال  131والباكسااتان ماان الديوبنديااة والصااوفية واألحنااا  جاهاادوا اإلجنليااز 
األحنا  الصوفية يف أفغانستان ، وأوقعوا يف احلشد اإلجنليزي مذحبة ذا  مرة أتت على محلة مان عشارة 

لكاة بريطانياا ، آال  رجل وقيال نالنان ألاف رجال، مل ينجاو مانهم إال واحادا  تركاو  حاىت يقا  القصاة مل
أما األحنا  الصوفية يف وادي فرغانة ) يف وس  آسيا من بالد أوزبكستان ( فقاد أذاقاوا الاروس الويال ،  
كااذلك جاهااد اإلمااام شااامل الشااافعي األشااعري الصااويف الااروس سااتن ساانة يف القفقاااس، وقصااته شااهرية 

 تروى رمحه اهلل .
األشااااعرة وعلماااا  املاااذه  احلنفاااي والشاااافعي فجاهااادوا وأماااا يف باااالد الشاااام فقاااام املشااااي  الصاااوفية      

الفرنسااين مث اإلجنليااز وأمااا يف ليبيااا فقااد قاماات نااورا  علااى يااد املشاااي  املالكيااة الصااوفية األشااعرية وماان 
أشاااهرهم عمااار املختاااار رمحاااه اهلل، وكاااذلك شااايو  الطريقاااة السنوساااية قبلاااه وبعاااد  ، ويف الساااودان قامااات 

لاي أخرجات اإلجنلياز ، ويف اجلزائار قامات ناورا  كثارية علاى ياد الصاوفية املالكياة الصوفية باالثورة املهدياة ا
األشعرية أشهرها ، نورة أبو عمامة وناورة عباد القاادر اجلزائاري ، ويف تاون  مثال ذلاك قاام علماا  الزيتوناة 

شعري بثاورة وهم مالكية أشعرية قاموا على الفرنسين. ويف املغر  قام عبد الكرمي اخلطايب مالكي صويف أ
ولألساف فرمباا ال تعرفاون هاذا ؟! وقاد انتصار  1163إنتهت بءقامة مجهورية إسالمية استمر  حىت عام 

يف معاركاااه الشاااهرية علاااى جياااو  مخااا  دو  أوربياااة جمتمعاااة، أسااار يف واحااادة منهاااا وتسااامى معركاااة أناااوا  
ن حاااىت تااادخلت الشاااهرية أكثااار مااان عشااارة آال  أساااري فااايهم مائاااة جنااارا  ومارشاااا  مااان جياااو  األوربيااا

أمريكا وقالوا عااد اإلساالم ليفاتح أورباا .. وهاذا الرجال قاد ظلام تارخياه وقاد قارأ  مان العجائا  مارة قاوال  
ملاوتساااي تونااا  )الاااذي يعتااارب مااان أشاااهر منظاااري حااار  العصاااابا ( يقاااو  عااان اخلطاااايب : أناااه مااان أعظااام 

ئنا الياوم! ويف افريقياا الساودا  أساتذته العسكرين يف حر  العصابا  !! يف حن ال يسمع به معظم أبنا
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قص  عظيمة مل تصلنا جلهلنا بتارخينا وقد دخل اإلسالم أفريقيا من ليبيا واجلزائر واملغر  والسودان عان 
طرياا  الصااوفية وقااارعوا االسااتعمار زمانااا  ، وهااذا هااو احلااا  يف دو  شاارق آساايا وماليزيااا، إىل الفلباان حااىت 

سلمن ما كان يف أفغانستان علاى أيادي األحناا  الصاوفية الاذين مل أندونيسيا مث كان من آخر جهاد امل
يعجبوا كثريا من إخواننا وعلماا  العقيادة السامحا  يف اجلزيارة وغريهاا؛ حياث أعجابهم التطبياع ماع اليهاود 
واحااتال  األمريكااان للحاارم وحكاام املرتاادين! ولكاام شاافى الصاادور قااو  الشاااعر أيب هاللااة جاازا  اهلل خااريا  

 كلنه ينط  بلسان حالنا ، حيث مضينا من فضل اهلل جماهدين معهم فقا   : يصف هذا و 
 مضيت جماهدا  مع من          هبم يتشر  املثاال                         
 بي األفغاان ال نيل           إذا احتدمت وال عذ                          
 ا           ووس  جحيمها اكتهلواعلى نار األسى شّبو                          
 وفينا من يقاو  هلم            عقيدتكم هبا خالل                         
 معاذ اهلل هذا اإلفك             مما لي  حيتماال                         
 فيا أحبابنا األفغاان           من ضحوا ومن بذلوا                         

 ألنتم يف احلياة شذى           وحنن الثاوم والبصل                         
 وحنن عن اجلهاد احل           ذاك العاز  الوجال                         
 وحنن اجلنب واخلذالن          والتضليال واجلاد                          

ستعمار أنه ال جدوى من حماربة أهال هاذ  امللاة ، فجلاى ويف النصف الثاين من القرن العشرين رأى اال   
عن بالدنا وخلف ورا   طوائف املرتدين من امللوك واألمرا  والرمسا  واألحزا  العلمانياة ، فسايطر عليناا 

احلملااة الصااليبية الثالثاااة بزعامااة أمريكاااا .  1111منااذ السااتينا  إىل التساااعينا  ، حااىت جا تنااا يف سااانة 
هم : )جئناا لنصاالح خطاال الاار  أن جعاال الانف  يف بااالد ال حتتاجااه وال تقاادر  وكااان حياث قااا  أحااد كبااار 

 أن جيعله يف البلدان الصناعية( تعاىل اهلل عما قا  هذا اخلنزير علوا  كبريا  .. -أي الر  سبحانه -عليه
 وهااااهم شااابا  اإلساااالم حيملاااون الساااالح .. وهااااهم مقااادمتهم اجملاهااادون األفغاااان العااار  ومااان بقاااى    

ماانهم مماان ينتظاار ومااا باادلوا تبااديال . وهااا هااي اجلماعااا  اجملاهاادة العربيااة وغااري العربيااة تقااوم حبماال العاا   
واملعوقااا  كثاارية ال حماال لااذكرها اآلن .. ولعاال ماان أخطرهااا بعاا  املفاااهيم العوجااا  الااي تسااللت إلينااا.. 

ع أصاحا  باد  وماذاه  ومن أمهها هذ  املصايبة الاي حنان بصاددها .. اساتنكار الابع  كياف جناهاد ما
وعقائاد جمروحااة ، وأصااحا  تصااو  وماا أدري ماااذا ؟ فهاال يكفااي إخوانناا الصاااحلن هااخال  غفاار اهلل لنااا 
وهلم ما أوردنا من أدلة عقيدة أهل السنة ؟ وهل يكفيهم ما أوجزنا من تاري  اإلسالم واملسلمن ماع كال 

فاع الصاائل بااملتمكن ال يشاا  لاه شار  إمجاعاا  بر وفاجر من أمرا  املسلمن وعامتهم طلبا  ودفعاا ؟ ..ود
وهو أوج  الواجبا  بعد اإلميان باهلل .. أرجو أن يكون فيما سرد  كفاية ونفعا  لطال  حا  ، وأرجاو 
أن يكاون لنااا فيااه األجاار يااوم ال ينفااع مااا  وال بنااون .. ولااو راجااع إخواننااا هااخال  مااا كتاا  الشااي  الشااهيد 
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عبااد اهلل عاازام رمحااه اهلل يف هااذ  األمااور ماان الااااث النفااي  الااذي مل يقاادر  إمااام اجملاهاادين األفغااان العاار 
حااا  قااادر  إىل الياااوم، ملاااا احتااااجوا لساااما  أقاااوا  أمثاااايل، ولكنهاااا الاااذكرى الاااي تنفاااع إن شاااا  اهلل إخوانناااا 

 املخمنن ور  حامل فقه إىل من هو أفقه منه .. 
سأل  ال اني  ، أ  ه ا الك   العـا  فـ  الغـزو مـع وأنب  إل  ملحمظ  هام  قب  أ  أن ق  أل ل  الم   

البر والفاجر . وال يظن ظـا  أنـ  أه قـد أ  الطالبـا  فجـرة مجرو ـم  يجـ  الغـزو معهـم اضـطراراا 
..  اشا هلل. فما هلمنا هليهم هممما إال خيراا وقد هلمنا بعض النقائ  وقـد أور ناهـا .. وأمـا هـن 

ــ  مــن الطــ ب والعلمــا  أم ــا  أمــرائهم مــن أميــر المــنمنين فــ  أفغا نســ ا  مــ  محمــد همــر وأقران
إ ســا  اهلل إ ســا  ر مــ  اهلل وك يــر مــن وزرائهــم قــد تــماتر  الشــها ا  هلــيهم بــالخير ويكفــيهم 
تحكيم شر  اهلل وما ذكرنا وكف  المر  نب ا أ  تعد معايب ،  وأما همم  الطالبا  واألفغا  فم   ك  

  ومنهم مق صد ومنهم ساب  بالخيرا  ، ونسأ  اهلل ال بـا  لهـم ولنـا أم  اإلس   منهم ظالم لنفس
هل  الح  والف   إن  سـميع مجيـ  فـإذا كـا  أهـ  السـن  يجيـزو  ويمجبـم  الق ـا    ـ  مـع مـن 

 ذكر من  ال  ما ذكرنا فالق ا  إذ  مع أم ا  الطالبا  هل   الهم ال ي نشهده أول  وأكد .
ــ      أدلااة قتالنااا مااع قااوم مساالمن فاايهم نقااائ  استنصاارنا هباام فقصاادهم  :وأمــا فــ  المســأل  ال اني

 الصائل من أجلنا حلرهبم وحربنا ، فنقو  فيها ما يلي: 
  الناظر يف اقوا  الفقها  يف موضو  استعانة املسلمن يف اجلهاد بغاريهم يارى ان العلماا  صانفوا أبواباا

من مجلة تلك االقوا  ان بعضهم منع االساتعانة  يف موضو  استعانة املسلمن حىت باملشركن. واملستفاد
مطلقااا لظاااهر حااديث رسااو  اهلل صاالى اهلل عليااه وساالم: "انااا ال نسااتعن مبشاارك" ، وبعضااهم اباحهمااا 
لثبااو  بعاا  االنااار ماان اسااتعانته عليااه الصااالة و السااالم باملشااركن ، واملرجااع لاادى غااالبهم حساا  مااا 

 باحتها يف وجو  اخرى بشرو  امهها اجيازا : رأيت حرمة االستعانة مبشرك يف وجو  او ا
 ان يكون باملسلمن حاجة هلذا االستعانة . .1
 ان يكون هذا املشرك امينا يف عونه للمسلمن ناصحا هلم. .2
 ان يكون حكم املسلمن هو الغال  عليهم يف هذ  االستعانة. .3
 لو غدروا. ان يكون باملسلمن القدرة على ان يغلبوا هخال  املشركن املستعان هبم .1
  ولسنا هنا بصدد هذ  التفاصيل ، ولكن هنااك يف اباوا  االساتعانة يف تلاك املصاادر املختلفاة فروعاا

 تفيدنا يف هذ  املسللة الي حنن بصددها ومن ذلك ما يلي:
  جااا  يف كتااا  السااري الكبااري وهااو موسااوعة عظيمااة يف احكااام اجلهاااد كمااا ذكاار  لإلمااام حممااد باان

،  111الباااا  1122ايب حنيفاااة رمحهماااا اهلل تعااااىل ، قاااا  يف اجلاااز  الراباااع ص احلسااان الشااايباين تلمياااذ
 ما يلي: 2131بعنوان : با  االستعانة باهل الشرك واستعانة املشركن باملسلمن وذكر يف الفقرة 
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  )مث ذكر حديث الزبري رضي اهلل عنه ، حن كاان النجاشاي ) هاذا يف هجارة املسالمن إىل احلبشاة (
ي بالنجاشاااي ( عاادو  فاااابلى يومئااذ ) أي ابااان الاازبري ( ماااع النجاشااي باااال  حساانا ، فكاااان فنااز  بااه ) أ

للااازبري عناااد النجاشاااي هباااا منزلاااة حسااانة ، فبظااااهر هاااذا احلاااديث يساااتد  مااان جياااوز قتاااا  املسااالمن ماااع 
 املشركن حتت رايتهم ، ولكن تاويل هذا من وجهن عندنا :

 ُروي فلهذا استحل الزبري القتا  معه. : ان النجاشي كان مسلما يومئذ ، كما ا دهما
وال ان  : ان  لم يكن للمسلمين يممئ  ملجأ غيره هل  مـاروي : وهو شاهدنا املقصود قاا  :  وال ان 

هــن أ  ســلم  رضــ  اهلل هنهــا ، قالــت : لمــا اطمأننــا بــارض الحبشــ  فكنــا فــ  خيــر  ار ، هنــد خيــر 
فما نـز  بنـا قـ  امـرا اهظـم منـ  ، قلنـا : ا  ظهـر  جار ، نعبد ربنا إل  سار إل  النجاش  هدو ل  ،

هلــ  النجاشــ  لــم يعــرف مــن  قنــا مــا كــا  النجاشــ  يعــرف ، فاخلصــنا الــدها  إلــ  ا  يمكــن اهلل 
النجاش  ، ثم قلنا من رج  يعلم لنا هلم القم  ، فقا  الزبير بـن العـما   انـا ، فـنفخ قربـ  ثـم ركبهـا 

زبيــر معهــم ، وجعلنــا نخلــ  الــدها  إلــ  ا  طلــع الزبيــر فــ  هبــر النهــر ، وال قــ  القــم  ، و ضــر ال
النهر يلي  ب مب  ، اال ابشروا فإ  اهلل تعال  قد اظهر النجاش  ومكن لـ  فـ  االرض واهلـك هـدوه 

  . ، قالت : فاقمنا هند خير جار
 . 111فمن هذا احلديث يتبن صحة هذا التاويل عندنا واهلل اعلم . السري الكبري صفحة   
 ت : من هذا الشاهد وحديثه نستد  على امور واهلل اعلم :قل
ان النجاشااي كااان كااافرا ومل يساالم بعااد ، ولكاان حااىت ولااو كااان مساالما اذ ذاك علااى بعاا  الروايااا   .1

فالثابات ان كال جيشاه هاو نصااارى مان أهال الصالي  يعتقادون ربوبيااة عيساى وبنوتاه هلل )تعااىل اهلل عمااا 
 لواردة يف سرية ابن هشام وغريها من االنار عن هجرة احلبشة .يقولون( ، كما جا  يف املناظرة ا

ان املاخمنن وهاام مستضاعفون ال يقاادرون علاى القتااا  وال ينفعاون بااه شااركوا ومعهاام أم سالمة رضااي   .2
 اهلل عنها إىل جان  النجاشي مبا يستطيعون وهو سالح الدعا  .

وصاااار لاااه منزلاااة هباااا عناااد النجاشاااي  ان ابااان الااازبري كماااا يف هاااذا الشااااهد شاااارك يف القتاااا  بنفساااه ، .3
والتلويل الثاين لصاح  السري الكبري مهم لنا يف الشاهد وهو قوله ) انه مل يكن للمسلمن يومئذ ملجل 
غااري  ( ، فهااذا يعااي اهناام دافعااوا عاان ملجاالهم بالاادعا  ومشاااركة اباان الاازبري ألن ظهااور عاادو  يفضااي إىل 

 هالكهم واهلل اعلم .
بعناوان : باا  قتاا  أهاال  132، البااا   1313اجلاز  ماان الساري الكباري الصافحة نانياا : جاا  يف نفا  

: قا  : ال ينبغي للمسالمن ان يقااتلوا أهال الشارك  2161اإلسالم أهل الشرك مع أهل الشرك. الفقرة 
مع أهل الشرك ألن الفئتن حز  الشيطان وحاز  الشايطان هام اخلاسارون فاال ينبغاي للمسالم ان ينضام 

لفئتن فيكثر سوادهم ويقاتل دفاعا عنهم. وهذا ألن حكم الشرك هو الظاهر ، واملسالم امناا إىل احدى ا
: وال باااس ان يقاتاال املساالمون  2111يقاتاال لنصاارة أهاال احلاا  ال الظهااار الشاارك .. مث جااا  يف الفقاارة 
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واظهاااار ماان أهااال العاااد  مااع اخلاااوار  املشاااركن ماان أهااال احلااار  . الهناام يقااااتلون االن لااادفع فتنااة الكفااار 
اإلسالم ، فهذا قتا  علاى الوجاه املاامور باه ، وهاو اعاال  كلماة اهلل تعااىل ، خباال  ماا ساب  فالقتاا  هناا 
الظهااار مااا هااو مائاال عاان طرياا  احلاا  وهااا هنااا النبااا  اصاال الطرياا  ، مث جااا  يف الفقاارة التاليااة : الفقاارة 

إذا امناوا قوماا مث غادروا هبام فاناه  : مث امنا يباح ذلك إذا مل يكن فيه نق  عهادهم مانهم ، فاماا 2111
 ال يسع القتا  معهم الهل العد  ألن الوفا  باالمان واج  إىل اخر الفقرة ..

، وهـم شـاهد يهمنـا قـا  : ولـم قـا  أهـ  الحـرب السـرا  فـيهم ) يقصـد  4174ثم قا  ف  الفقـرة    
م ال يخـافم  هلـ  أنفسـهم من أه  اإلس   ماسمرين هنـدهم   ، قـاتلما معنـا هـدونا مـن المشـركين وهـ

ا  لـم يفعلــم فلــيس ينبغــ  ا  يقـاتلمهم معهــم ، أل  فــ  هــ ا الق ـا  اظهــار الشــر  ، والمقاتــ  يخــاطر 
بنفس  ف  رخص  ف  ذلك اال هل  قصد اهزاز الدين او الدفع هن نفس  ، ثم قا  فإذا كانما يخافم  

فعم  اال  شــر الق ــ  هــن أنفســهم ، اولئــك اآلخــرين هلــ  أنفســهم فــ  بــاس بــا  يقــاتلمهم النهــم يــد
فانهم يامنم  ال ين هم ف  ايديهم هل  أنفسهم وال يامنم  اآلخرين ا  وقعما ف  ايـديهم ، فحـ  لهـم 

 : 4173ا  يقاتلم  فعا هن أنفسهم ثم قا  ف  المسأل  
المشـركين وا  قالما لهم ) أي المشركين االسرين السراهم من المسلمين   : قاتلما معنا هدونا من    

واال ق لنــاكم فــ  بــاس بــا  يقــاتلما  فعــا لهــم ، النهــم يــدفعم  اال  أشــر الق ــ  هــن أنفســهم ، وق ــا  
اولئــك المشــركين لهــم  ــ   ، وال بــاس باالقــدا  هلــ  مــا هــم  ــ   ، هنــد تحقــ  الضــرورة بســب  

: وا   4174االكــراه ، وربمــا يجــ  ذلــك كمــا فــ  تنــاو  المي ــ  وشــرب الخمــر، ثــم قــا  فــ  مســأل  
قــالما لهــم قــاتلما معنــا المســلمين واال قاتلنــاكم لــم يســعهم الق ــا  مــع المســلمين أل  ذلــك  ــرا  هلــ  
المسلمين بعين  ، فـ  يجـمز االقـدا  هليـ  بسـب  ال هديـد بالق ـ  كمـا لـم قـا  لـ  : اق ـ  هـ ا المسـلم 

م ، بــ  يق ــ  صــابرا واال ق ل ــك ، )قلــت : يعنــ  هــ ا ال يجــمز ا  يــدفع هــن نفســ  الق ــ  بق ــ  مســل
: فـإ  هـد وهم يقفـما  4176شهيدا كما ذكـر ذلـك ابـن تيميـ  فـ  ق ـا  ال  ـار  . ثـم قـا  فـ  مسـأل  

معهم وال يقاتلما المسلمين رجم  ا  يكم  ف  ذلك سـع  النهـم اال  ال يصـنعم  بالمسـلمين شـيئا ، 
جـدا : قـا  : ولـم قـالما  وهم شاهد يهمنـا 4177فه ا ليس من جمل  المظالم ، ثم قا  ف  المسأل  

ل سرا  ) أي اآلسـرو  مشـركم  قـالما ألسـراهم المسـلمين   قـاتلم معنـا هـدونا مـن أهـ   ـرب اخـرين 
هل  ا  نخل  سبيلكم إذا انقضـت  ربنـا ، ووقـع فـ  أنفسـهم صـا قم  فـ  بـاس بـا  يقـاتلما معهـم ، 

نما يخــافم  هلــ  أنفســهم مــن النهــم يــدفعم  بهــ ا االســر هــن أنفســهم وال يكــم  هــ ا  و  مــا إذا كــا
 اولئك المشركين .

فكمــا يســعهم االقــدا  هنــا  ، فكــ لك يســعهم هنــا ، فــإ  قيــ : كيــف يســعهم هــ ا وفيــ  قــمة لهــم     
هل  المسلمين النهم إذا ظفـروا بعـدوهم فـامنما جـانبهم اقبلـما هلـ  ق ـا  المسـلمين ، وربمـا ياخـ و  

مين ، قلنـا : ذلــك ممهـم  ، ومــا يحصـ  لهــم اال  مــن مـنهم الكــرا  والسـ   في قــم  بهـا هلــ  المســل
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النجاة من اسر المشركين به ا الق ا  معلم  ، في رج  ه ا الجان  ، اال ترى انهم لم طلبـما مـن امـا  
المسلمين ا  يفا يهم باهدائهم من المشركين او بالكرا  و السـ    جـاز لـ  ا  يفعـ  ل خليصـهم بـ  

 :  4120ياخ و  هل  المسلمين ، ثم قا  ف  مسأل   من االسر وا  كانما ي قم  بما
وا  كا  ف  ذلك ضر وب   ويخافم  هل  أنفسهم اله   ، ف  باس با  يقـاتلما معهـم المشـركين    

إذا قالما نخرجكم من ذلك ، أل  لهم ف  ه ا الق ا  غرضا صحيحا ، وهم  فع الـب   والضـر الـ ي 
 سري الكبري.. انتهى نقل الشواهد من النز  بهم 

 اقو  واهلل املستعان وهو اهلادي للح  والصوا  : املستفاد من هذ  الشواهد :
الوقو  مع أهل الشرك ضد هل الشرك كما قدم بغري ضرورة لي  جاائز ألن اجلهااد يكاون العاال    .1

 كلمة اهلل أو ملصلحة شرعية مشروعة .
وا مان أهال السانة جاائز إذا كاان العادو كاافرا ان القتا  مع اخلوار  أو حنوهم هم من أهال القبلاة وليسا-2

كما قا  علما  مشا  افريقيا ملا ارتد الرببر نقاتل مع أهل القبلة من لي  مان أهال القبلاة وهاو علاى اصال 
 دفع املفسدة االعظم ولكن بن إذا مل يكن يف اولئك اخلوار  غدر بالعهود للمسلمن او امللمنن 

لمساالم ان يقاتاال مشااركن مااع مشااركن امااا لاادفع ضاار مثاال قتاال او اذى او املسااائل التاليااة اباايح فيهااا ل-3
استجال  مصلحة مثل ختفيف عذا  او اطالق ساراح وذلاك الناه يساتند إىل واجا  أو جاائز ، فكماا 
قا  اإلمام حممد بن احلسن االصل يف قتا  أهل الشارك جاائز وطلا  مصالحة املسالم واجا  او جاائز ، 

ملسالمن اسارى عناد الاروس فهاامجهم الصان فقاا  الاروس للمسالمن تقااتلون فهذا كما لو كان قاوم مان ا
الصاان معنااا ونطلاا  سااراحكم او خنفااف عاانكم جاااز ذلااك ماان هااذا الوجااه فقتااا  الصاان جااائز أصااال  أو 
واجاا  ، وطلاا  املصاالحة كمااا ذكرنااا جااائز بعكاا  مااا إذا طااالبوهم بقتااا  مساالمن ، فااال ياادفعون الضاار 

  . عن أنفسهم بضر املسلمن
اقو  هنا واهلل املستعان تعرجياا علاى مساللة قتالناا ماع الطالباان لعادوهم مان االحاال  بعاد ان نبات لناا    

ان الطالبااان علااى العمااوم مساالمن يف بعضااهم نقاا  يف العدالااة ومااا جياارحهم. وعاادوهم صااائل ماان يهااود 
يقاتال ماع كفاار كماا وصليبين وروس ومرتادين ومفسادين وفساقة وجااهلن إذا كاان قاد جااز للمسالم ان 

يف شاهد النجاشي وكما يف الشواهد املاضية ان يقاتل ماع كفاار كفاارا اخارين دفعاا ملخااطر عان نفساه او 
فكيـف ال يجـمز هنـد هاقـ  ا  يقاتـ  مسـلم استجالبا ملصالحة مثال ختفياف عاذا  او اسااداد حرياة، 

نهم اال ا  قــالما ربنــا اهلل مــع مســلم اســ جار بــ  فاجــاره و ــارب الكفــار مــن اجلــ  ومــا نقمــما منــ  ومــ
 فعا هن أنفسهم ضد ذلك الصائ  الكافر ال ي قصدهم معا واس ج با لمصلح   فـظ اروا هـم 
ــابع  ،  واهراضــهم وانفســهم ) وال اقــم  امــمالهم النهــم ال مــا  لهــم والحمــد هلل بعــد تجفيــف المن

رة أبا ـت الق ـا  وليس لمجر  فك اسر او تخفيف ه اب ه ا جل  واض  وللحمـد هلل ، فالضـرو 
مــع الكــافر اســ ج با لمصــلح  او  فعــا لضــرر فكيــف ال تبــي  الق ــا  مــع مســلم  فعــا هــن انفســنا 
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الق   وال سليم الهدائنا بدهمى ا  فيهم شركيا  ونماقض للعدال  وفجـمر ، هـ ا مـن افسـد الـمر  
مـع أهـ  المعاصـ  الكاذب ، او الجه  بالدين والماقع ، وهم م   قم  الخمار  ال ين ال يقاتلم  

ويكفرونهم بها وم   قم  الـروافض الـ ين ال يجاهـدو  اال مـع اإلمـا  المعصـم  كمـا ذكـر صـا   
 العمدة نق  هن ابن تيمي  كما مر معنا ف  أ ل  المسأل  االول  .

 ومما ينيد ه ا ايضا الشاهد ال الث ال ال  : 
رمحااه اهلل يف اجلااز  احلااادي عشاار يف الصاافحة جااا  يف كتااا  احمللااى لإلمااام اجللياال اباان حاازم االندلسااي    

مسااللة هاال يسااتعان علااى أهاال البغااي باهاال احلاار  او باهاال الذمااة او باهاال بغااي  2131املسااللة  112
اخرين ، وبعد ان ذكر عدم جتويزا  الشافعية وجتويز احلنفية مث ذكر رايه املنع من ذلك لعموم قوله صلى 

 ( إىل ان جا  يف احمللى بعدها ما يلي : اهلل عليه وسلم ) انا ال نستعن مبشرك
أي هـد  االسـ عان  بالمشـركين -)قا  ابم محمد ر مـ  اهلل ) يعنـ  اإلمـا  ابـن  ـز    هـ ا هنـدنا   
ما  ا  ف  أه  العد  منع  ، فإ  اشفما هل  الهلك  واضطروا ولم تكن لهم  يل  ف  باس بـا   -

ما ايقنما انهم ف  اس نصارهم ال ينذو  مسلما وال  يلجأو إل  أه  الحرب وا  يم نعما باه  ال م 
) وقد فصل لكم ما حـر   ذميا ف     او ما  او  رم  مما ال يح  . وبرها  ذلك قم  اهلل تعال  : 

. وه ا همـم  لكـ  مـن اضـطر إليـ  ال مـانع منـ  نـ  أو إجمـا  ، فـإ   عليكم إال ما اضطررمت إليه(
اس نصـر بـ  مـن أهـ  الحـرب أو ال مـ  يـنذو  مسـلماا أو  هلم المسلم وا د كا  أو جماه  أ  مـن

ذمياا فيما ال يح  فحـرا  هليـ  أ  يسـ عين بهمـا وأ  هلـك ولكـن يصـبر ألمـر اهلل تعـال  ) ..   إلـ  
 ذاتها. قا  أبم محمد ر م  اهلل :  993أ  قا  ف  الصفح  

 الهم من المسـلمين الفجـار فه ا يبي  االس عان  هل  أه  الحرب بأم الهم وهل  أه  البغ  بأم   
الــ ين ال خــ   لهــم ، وأيضــاا فــإ  الفاســ  مف ــرض هليــ  مــن الجهــا   و   فــع أهــ  البغــ  كالــ ي 
 اف رض هل  المنمن الفاض  ف  يح  منعهم من ذلك ب  الفرض أ  يدهم إل  ذلك وباهلل ال مفي 

 . قلت وباهلل التوفي  واملستفاد من كالم ابن حزم رمحه اهلل أمور: 
إذا اضااااطر املساااالمون وحصاااارهم أهاااال البغااااي ومل يعااااد هلاااام منعااااة وأشاااارفوا علااااى اهلااااالك اسااااتعانوا  -1

بالكفار وبلهال الذماة علاى أهال البغاي ، وكماا أوضاح يساتعان علاى أهال احلار  بلمثااهلم وعلاى 
أهاال البغااي بلمثاااهلم ماان املساالن الفجااار الااذين ال خااالق هلاام وكااذلك ال مينااع فاساا  ماان اجلهاااد 

دعى للجهاد ، أما احلالة الاي حنان فيهاا فتوصايفها أن نفارا  مستضاعفا  مان اجملاهادين بفسقه بل ي
األفغااان العاار  واملساالمن اسااتجاروا مبساالمن يطبقااون شاار  اهلل ولكاان فاايهم ماان يخخااذ علاايهم 
مطااااعن يف الااادين اساااتجار هاااخال  هبااام مااان مطااااردة كفاااار أصااالين يهاااود ونصاااارى ومرتااادين ال 

نوا واستجاروا هبخال  ، فالقتا  معهام هناا مان باا  األوىل إن مل يكان حقوهم وحصروهم فاستعا
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للجااوار فللضاارورة الااي أباااح العلمااا  كمااا رأينااا هنااا فيهااا االسااتعانة واالسااتجارة بالكفااار احلااربين 
 وأهل الذمة ، ومن الشواهد األخرى . 

لااى الغاازو ، قااا  حتاات عنااوان االسااتعانة بااالفجرة والكفاارة ع 11مااا جااا  يف فقااه الساانة صاافحة   -2
 املخلف : 

جيوز االستعانة باملنافقن والفسقة على قتا  الكفرة ، وقد كان عبد اهلل بن أيب ومان معاه مان املناافقن    
خيرجون للقتا  ماع رساو  اهلل صالى اهلل علياه وسالم  ، وقصاة أباو حمجان الثقفاي الاذي كاان يادمن شار  

خلف أقاوا  املاذاه  األربعاة يف االساتعانة وقاد قادمناها اخلمر وبالم  يف حر  فارس مشهورة ، مث نقل امل
 . 
ومن الشـماهد مـا نقلـ  الـدك مر هبـد القـا ر هبـد العزيـز فـ  ك ـاب العمـدة فـ  بـاب شـروط  -3

 .  69اإلمارة هندما هرض للمسأل  ل س عان  بالمشر  ف  الجها  صل  اهلل هلي  وسلم 
السـ عان  بالمنـاف  إجماهـأا السـ عان   صـل    هـن الشـمكان  فقـا  ) وتجـمز ا 64نق  ف  صـفح  ) 

اهلل هلي  وسلم بعد اهلل بن أب  وأصحاب  , وتجمز االس عان  بالفسا  هل  الكفار إجماهـا ..   مـن 
 22ص2ني  األوطار  

وهكاااذا اخاااي احلبيااا  كماااا تااارى فاااءن بعااا  العلماااا  جاااوزوا هاااذ  االساااتعانا  باملشاااركن او الكفاااار     
و للضاارورة ، امااا االسااتعانة بالفجااار و الفساااق واملنااافقن فنقاال االمجااا  علااى بشاارو  امااا للمصاالحة ، ا

جوازها .. اماا ان مل يكان هنااك ملجال واشار  املسالمون العادو  علاى اهلاالك جااز هلام ان يساتعينوا ولاو 
بالكفار واهل الذمة ضرورة ، كما مر ، فمن باا  األوىل إن يساتعينوا باملسالمن علاى الكاافرين ولاو كاان 

 فيهم ما فيهم. واهلل اعلم، وهو اهلادي للح  ، سبحانه وتعاىل .
باال ان اصاال قتاااهلم مااع اخااواهنم املساالمن جااائز او واجاا  كمااا يف املسااللة االوىل . امااا االسااتعانة هباام    

للضرورة فهو آكد وآكد وإذا مل يقاتل املسلمون مع بعضهم ضرورة ويعن بعضهم بعضا يف النواز  فمىت 
  ) وتعاونوا عل  الرب و التقوى (ن املسلمون امللمورون شرعا بالتعاون بقوله تعاىل إذا يتعاو 

 واما المسأل  ال ال   :  
ما حكم أفغانستان يف ظل دولة الطالبان ؟ هل هي دار اسالم أم ال ؟ وما حكم حكوماة الطالباان؟     

مااال حممااد عماار ؟هاال هااو امااام هاال هااي حكومااة شاارعية أم ال ؟ ومااا حكاام أمااري املااخمنن يف أفغانسااتان 
شااارعي يف أفغانساااتان أم ال ؟ وبناااا  علاااى هاااذ  املساااللة تاتااا  اسااائلة اخااارى حاااو  املهااااجرين واجملاهااادين 
االفغااان العاار  واملساالمن املقيماان يف أفغانسااتان كضاايو  الجئاان مسااتجريين ماان اعاادائهم وطااواغيتهم 

 حمتمن بالطالبان وهذ  االسئلة اهلامة هي :
ى هااخال  اجملاهاادين العاار  وأشااباههم ماان املهاااجرين الالجئاان املسااتجريين بالطالبااان هاال جتاا  علاا  .1

طاعة أمري املخمنن وهم يف ديار  أم ال ؟ وإذا الزمهم بامر ال معصية فيه هل جي  عليهم االلتزام أم حيال 



 61 

طاعتااه علااى  هلاام عاادم اجابتااه باادعوى اهناام ضاايو  وليسااوا ماان رعايااا  ؟ ومل يبااايعو  بامااارة املااخمنن وان
 االفغان فق  ، او على من بايعه فق .

جبنا على االسئلة الرئيسية اعال  بان أفغانستان دار اساالم وامريهاا أماري شارعي ممّكان هل يلزمنا إذا ا .2
حاااكم بالشااريعة مقاايم للحاادود ضااار  للجزيااة علااى ماان عنااد  ماان الااذمين جماهااد حمااار  ملاان يليااه ماان 

امااا  الكفااار ، إذا اجبنااا علااى ذلااك باالجيااا  ، هاال يلاازم االفااراد واجلماعااا  املقيمااة بارضااه ان تبايعااه الز 
كامري للمخمنن ؟ أم يسعها ان تبقى عناد  بصافة ضايو  يعملاون علاى اقاماة اإلساالم واجلهااد يف باالد 

 خار  أفغانستان ؟
هاال بقيااام اسااالم وامااري ممّكاان جياا  علااى املستضااعفن ماان املساالمن يف بااالد الكفاار وديااار املساالمن  .3

ن ؟ وهل على الفارين إىل بالد الكفر وديار احملكومة باملرتدين اهلجرة على من اكر  يف دينه إىل أفغانستا
احلار  فارارا بادينهم حيااث مل يكان دار اساالم هاال علايهم اهلجارة منهااا االن إىل أفغانساتان ؟ وهال علااى 

 هخال  وجوبا البيعة المري املخمنن هذا والسمع والطاعة له بصفته أمري شرعي أم ال ؟
ا جادا فارض نفساه بقياام دولاة الطالباان يف أفغانساتان هذ  االسئلة وما يتفر  عنها صاار  واقعاا مهما    

وبيعة امريهاا أماري ا للماخمنن وحكمهام بالشاريعة واقاماة للحادود وغازوهم يف سابيل اهلل وجهاادهم املشاهود 
للصااااليبين والكفااااار االصاااالين واالحااااال  الااااذين تااااللبوا معهاااام علاااايهم ماااان الاااارواف  واملرتاااادين والبغاااااة 

، واالسئلة االن تدور حاريى علاى السانة الشابا  واالجاباا  الساريعة الاي ال واملفسدين ، إىل اخر ذلك 
ختلاااوا مااان عجلاااة او هاااوى او قلاااة علااام بااادأ  جتاااد طريقهاااا للمجاااال  .. فماااا حكااام اهلل تعااااىل يف هاااذ  
االمور؟ وهلذا فءين اطرح عرب هذا البحث هذ  االسئلة امللحة ، ال الجي  عليها كما فعلت مباا تيسار يل 

ملساااااتعان يف املساااااالتن الساااااابقتن فهاااااذ  مساااااللة شااااارعية علاااااى مساااااتوى االماااااة وتارخيهاااااا وحاضااااارها واهلل ا
ومستقبلها وحتتا  لبحث عام ووقفا  واستكما  معلوما  بالواقع والبت فيها بصورة شاملة متكاملاة ، 

ى لنااا ماان وامنااا أطاارح هااذ  األساائلة الضااع هااذا السااخا  امانااة امااام املخلصاان الثقاااة علمااا  احلاا  مماان تبقاا
علما  أهل السنة لكي جييبونا عليهاا ، وفعاال فااين بصادد ارساا  هاذا الساخا  بتفاصايل معطياتاه ملان انا  

 به من العلما  اجملاهدين املستاين اعاهنم اهلل وابعد عنهم ايدي الظلمة واالعدا  .
هاديااة املساالحة عمومااا يف  : اضااع هنااا السااخا  امااام او  املعنيان هبااذا األماار وهاام امارا  اجلماعااا  اجل ثانيـا

كاال مكااان واملقيماان يف ارض أفغانسااتان والالجئاان اليهااا علااى وجااه اخلصااوص وعلااى جلاااهنم الشاارعية ، 
وإذا كان من جما  اساعد فيه يف الوصو  هلذا احل  فهو عون هخال  مجيعا مبا لدينا بفضل اهلل من القادرة 

لالجاباااة علااى هاااذا الساااخا  اخلطااري الاااذي قاااد  علااى توصااايف الواقااع التوصااايف الاااواقعي والسياسااي الاااالزم
يات  على االجابة عليه بد  منعطف ومرحلة جديدة يف تاري  املسلمن احلديث منذ سقطت خالفتهم 
 قبل مخ  وسبعن سنة على يد اليهود والنصارى وبدأنا منذئذ مرحلة التيه الي مل خنر  منها إىل االن ..
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اختصااارا اين وصاافت واقااع الطالبااان يف الصاافحا  السااابقة ، وواقعنااا والمهيااة هااذ  املسااللة اقااو  هنااا    
معهاام وامااا واقااع املساالمن عمومااا فهااو اشااهر واماار ماان ان يوصااف وهااو معاارو  ومااع ذلااك فسااافرد هلااذ  
املسللة حبثا خاصا ملحقا هبذا البحاث بعاد ان اساتويف بعا  املراجاع الالزماة واستقصاي بعا  املعلوماا  

يف هااذ  املسااللة عاان واقااع الطالبااان ، واكتفااي هنااا باالجابااة علااى املسااللة امللحااة وهااي الااي مااا تاازا  تلاازمي 
اجلهاد والقتا  إىل جان  الطالبان ضد خصومهم الذين قصدوهم وقصدونا ومهاا املساالتان اللتان اجبات 

 عنهما مبا يسر اهلل واهلل املستعان .
 واقم  هنا اال  مقدما بعض االممر :

لبان ومعظم املراجاع االساالمية احلكومياة يف باالد املسالمن تشاهد علايهم ظلماا بابشاع منذ قيام الطا     
الشواهد، وكذلك مل تنج من هذا الظلم حىت وال حركا  اسالمية وال شخصايا  علمياة مرموقاة. فشاي  
االزهاار )الااذي كااان شااريفا ( وصاافهم باااهنم محااري .. هكااذا ! وامجااع االخااوان املساالمون و الساالفيون وقلمااا 
اتفقوا على شتمهم و التنق  منهم، وذكر الشي  سرور يف )ساّنته( اهنام عماال  امريكاا ، إىل اخار ذلاك 
، وقااد ساائل بعاا  املتصاادرين للفتااوى وتوجيااه بعاا  الشاابا  ماان التيااار اجلهااادي خصوصااا عاان حكاام 

ار الكفار أفغانستان اليوم فقاا  ليسات دار اساالم ! وقاا  قارين لاه مبثال هاذا ومهاا يقيماان يف لنادن عقار د
.. وقااااد مسعاااات مثاااال هااااذا قباااال ايااااام ماااان رجاااال تصاااادر للتوجيااااه الشاااارعي واالفتااااا  يف اوسااااا  العاااار  يف 
أفغانستان سالته هل حكومة الطالبان شرعية ؟ قا  ال ، قلت إذن غري شرعية فقا  ال . قلت إذن علاى 

ة جديادة لاي  لاديها عنادي طريقة املعتزلة بن املنزلتن فقا  وال هاذ . قلات إذا ماا تقاو  قاا  حالاة واقعيا
توصاايف .. ويف لقااا  اخاار واجهتااه هلااذ  الفتااوى اهلالميااة فسااحبها وقااا  يل عناادي صااراحة ان أفغانسااتان 
اليوم ال تستويف شرو  دار اإلسالم .. فسالته عن مال عمار فقاا  هاو عنادي باال شاك مسالم والطالباان 

مر مسلم وهاو باال شاك ممكان ولاه اعاوان مسلمون .. ويف هذا ما ال خيفى من اخلب  .. فءذا كان مال ع
وشااوكة وحيكاام بلاادا مااميااا بالشااريعة ، إذا كااان مساالما  فااال شااك ان بااالد  هبااذا دار اسااالم علااى امجااا  
توصاايف الفقهااا  فيمااا قرانااا ، وإذا كاناات ليساات دار اسااالم فالنااه ال حيكاام هبااا بالشااريعة فااءذا  حكامهااا  

مسلمون .. هذا مثاا  عان بعا  الضايا  ازا  هاذ  املساللة .. كفرة كما حا  بالدنا وصاحبنا قدم باهنم 
 ويكفي عن التفصيل..

الاااذي اعرفاااه مااان قااارا يت ودراساااي للتااااري  ان حاااا  أفغانساااتان والطالباااان الياااوم ميكااان وصااافه يف اساااوأ    
االحوا  كما يلي : مجاعة مان املسالمن يف عقائاد قسام مانهم دخان واخطاا . ويف تطبايقهم للادين خلال 

  ويف دين بعضهم بد  وفسوق ومعاصاي وغاري ذلاك ، متكناوا مان بلاد مان بلادان املسالمن اهلهاا ونواق
مساالمون فبااايعوا علاايهم امااريا ذكاار باااخلري علااى بعاا  النقااائ  عنااد بعاا  الناااس ، فحكاام مجاعتااه وبلااد  
ار واهلهاااا بالشاااريعة عموماااا وطبااا  احلااادود وامااار بااااملعرو  وهناااي عااان املنكااار وجاهاااد يف سااابيل اهلل الكفااا
 واملرتدين والبغاة واوى املسلمن املطاردين ومحى ذمتهم واجارهم وقوتل على ذلك من قبل االعدا  .
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ان هاااذا الوصاااف وهاااو اساااوأ مااااميكن ان يوصاااف باااه الطالباااان واماااريهم نباااتهم اهلل علاااى احلااا  وقاااد مااار    
خلالفاة الراشادة % من حا  ممالاك وملاوك اإلساالم ماا خاال مرحلاة النباوة وا11التفصيل وهو حا  يشبه 

سنة من تاري  اإلساالم فهاذا الوصاف واساوأ  13وفاة عمر بن عبد العزيز وكلها ال تصل إىل مخسن او 
ساانة وغالاا  تاااري  ملااوك بااي  111منااه، كااان حااا  فصااو  كثاارية ماان زماان بااي اميااة الااي اسااتمر  قرابااة 

تااااري  دو  الطوائاااف سااانة اخااارى ، وكااال  311سااانة وكااال تااااري  العثماااانين وهااام  311العبااااس وهاااو 
واملمالااااك االسااااالمية اتابكااااة ،ايااااوبين ، مماليااااك سااااالجقة . موحاااادين ، ماااارابطن ، غزنااااوبين ومحاااادانين 
وغااااريهم .. وقااااد كاناااات تلااااك املمالااااك االسااااالمية حساااا  مااااا استفاضاااات بااااذلك كتاااا  التاااااري  حافلااااة 

 باملتناقضا  من اخلري والشر ..
اس على خل  وخاب  واهاوا  ومظاامل وباد  وفجاور وفساوق فقد كان حكم الشريعة عموما هو االس     

ومخااور وقيااان وضااال  وهاادى وجهاااد ومعاارو .. حااا  خمااتل  ، وكاناات جيااو  وامااارا  تلااك املمالااك 
حتمااي ديااار اإلسااالم وحتمااي حااوزة بااالد اإلسااالم وحاارمهم وتقاايم معظاام الشاارائع كمااا كاناات تتقاتاال فيمااا 

بااذلك الوصااف أسااوأ ماان حااا  دولااة الطالبااان اليااوم باال هااذ   بينهااا علااى املااا  والاادنيا ، اخل ذلااك ، وهاام
حبس  ما راينا منهم منذ اربع سنن شهد  بنفسي سنتن منها احسن مانهم حااال بكثاري وحاا  تطبيا  
الشريعة وامان السبل واألمر بااملعرو  والنهاي عان املنكار واقاع مشاهود وال ينكار  اال ماتجن ظاامل مغارض 

 وهااو معنااا هنااا اللهاام اال جاهاال مولاا  يف اجلهاال ال ياادري مااا احلااا  هنااا النااه ال ميكاان ان يكااون جاااهال  
 ويفي باحوالنا من عقر دار خوالف السلف يف لندن مدينة الضبا  الذي حيج  الرميا.

فانا اسا  هنا وال افي ، فعال اسا  .. إذا كان هخال  ليسوا دولة شرعية لالسبا  الي يساوقوهنا مان     
ا  العامااة فاااذن مل تكاان كاال تلااك الاادو  شاارعية وإذا كاناات أفغانسااتان مبااا نعيشااه اليااوم البااد  واالحنرافاا

ساانة علااى ماار  1311ليساات دار اسااالم ، فمعااى هااذا انااه مل يكاان هناااك دار اسااالم علااى ماار اكثاار ماان 
معظم تاري  اإلساالم والاذي اعرفاه ودرساته ان علماا  اإلساالم مان السالف واخللاف باايعوا اولئاك األمارا  

و خلفهاام وغاازوا معهاام جهاااد طلاا  فضااال عاان جهاااد الاادفع ، ونصااحوهم واحتساابوا علاايهم ولكاان وصاال
اعتااربوا كاال تلااك املمالااك اسااالمية واعتااربوا ديااار املساالمن دار اسااالم باال اعتاارب اباان تيميااة رمحااه اهلل جنااد 

قاال  الشاااواهد الشااام ومصاار علااى ماااا فاايهم ايااام املماليااك اهنااام الطائفااة املنصااورة ! وال يسااع املقاااام هنااا لن
التارخيية من مصادرها عن هذا وهو معرو  متواتر .. فما هو الصح واخلطل إذن ؟ هل كل ذلاك التااري  
هااو الصااوا  أم اقااوا  ادعيااا  العلاام والفتااوى يف زماننااا هااذا ؟ أم ان هناااك شاايئا مل تدركااه عقولنااا؟ حقيقااة 

  الذين تصدروا للعلم والفتوى وتوجياه وانا اطرح سخاال هنا ولست بصدد االجابة او الفتوى ..احد هخال
الشاابا  هناااا قاااا  يل ال نساااتطيع ان نشااهد باهناااا دولاااة شااارعية ودار اسااالم ألن هاااذا يعاااي حااال مجاعاتناااا 
ووجو  بيعتهم وهذا سيعي تعطيل اجلهاد يف بالدنا، وقبو  منكرا  من احاواهلم واقاواهلم . قلات اناا ال 

م ان اعافنااا اهناااا دار اساااالم واهناام حكوماااة شااارعية ، واماماااة ادري سااب  هاااذا االلااازام؟ فقااا  ان هاااذا ملاااز 
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صحيحة فيج  بيعتهم واال نكون نبّع  الدين .. ومل افهم حقيقة وجاه هاذا االلازام ، واحلقيقاة إذا كاان 
الواقااع الشاارعي يثباات هااذا االلاازام ماان بااا  الفاارض جاادال   ، فحساا  فهمااي جياا  ان نفعلااه إذا  ولااي  

شط  احلكم الشرعي. األمر اآلخر سالته ، واناا لسات بصادد اخيناا هادا  اهلل العك  أي كي ال نلتزم ن
ونفاع باه ولكان املثااا  واجا  الاذكر للفائادة والنقااا  وهاذ  الطريقاة يف الفهام متثاال تياارا ومدرساة موجااودة 
بن اجلماعا  اجلهادية ويف داخلها. وكذلك فايمن ينسابون أنفساهم ملاذه  السالف يف هاذا العصار مان 

سالته عن القياس الساب  عن ممالك اإلسالم وكيف كان حاهلا .. فقا  هذا التاري  كلاه ال يلزمناا  التيه..
حناان عناادنا مرحلااة النبااوة واخلالفااة الراشاادة فقاا  وهااي مقياساانا وهاادفنا خالفااة علااى ماانهج النبااوة ، فسااالته 

ضااا آال يسااعكم اعطا نااا فمااذا كااان ذلااك التاااري  االسااالمي فقااا  اسااتثنا  ال نعتاارب  ، فقلاات لااه سااائال اي
من االستثنا ا  حىت يتلهل املسلمون ملرحلاة  1311عقدين او نالث ايضا من هذ  االستثنا ا  فوق 

! امل خيرب الرسو  عليه الصالة و الساالم ان بعاد ذلاك اخلاري شار وان بعاد ذلاك  خالفة على منهج النبوة؟
لى اهلل علياه وسالم فماا دخناه فقاا  صالى الشر خري فيه دخن فسا  حذيفة  رضي اهلل عنه رسو  اهلل ص

اهلل علياه وسالم اقاوام تعار  مانهم وتنكار .. وان هاذا مل يناف ان مساا  خاريا يف االسااس وفياه أي االصاال 
فيه دخن ، وهو كحا  تلك املمالك وحاا  هاذ  اململكاة بتطبيا  الشاريعة واقاماة اجلهااد وهاو اخلاري مث ماا 

لاادخن ، املهاام ، سااقت هااذا الشاااهد كمثااا  علااى اخلااب  الااذي يطاارأ ماان البااد  و الفسااوق واخللاال وهااو ا
سببه عدم فصل هذ  املسللة .. فصال شرعيا مهما ، وامهية الفصل ما مير به املسلمون والعامل االساالمي 
يف مواجهاااة هاااذ  احلااار  الضاااروس الطاحناااة مااان قبااال اليهاااود وامريكاااا ونظاااامهم العااااملي اجلدياااد .. فقاااد 

هاااد يف هااذ  البقعااة وحوصاار  وقصااد  ماان جهاهتااا االربعااة واحلااا  يلزمااه جتمعاات زباادة أهاال احلاا  واجل
 فصل وحتديد. 

بقااي ان اقااو  يف هااوامش املسااللة ان هااذ  املسااللة سااتطرح علااى نااوعن ماان العلمااا  والتوجهااا  .. نااو    
 وهااو ولالسااف العااام الطااام يف بااالد املساالمن ماان أهاال الساانة واجلماعااة وجاال هااخال  العلمااا  سااوا  علمااا 
السالطن او علما  اجلماعا  االسالمية والتيارا  املختلفة من التبليا  إىل االخاوان إىل السالفية إىل غاري 
ذلااك عاادا اجلماعااا  اجلهاديااة املساالحة ، فااءهنم يعتااربون حكااام بالدهاام رغاام مااا هباام ماان احلكاام بغااري مااا 

لنااس يعتاربوهنم حكاماا مسالمن انز  اهلل وعمالتهم لليهود والنصارى وقتلهم للذين يامرون بالقسا  مان ا
وحكومااهتم شاارعية جتا  طاعتهااا ودياارهم دار اسااالم !!.. فهااخال  نسالهلم .. هاال ميكان اعتبااار الطالبااان  
كذلك أم ال جيوز عنادكم ؟! إذا كاان فهاد علاى ماا فياه ومباارك علاى ماا فياه وشاي  البحارين علاى ماا فياه 

عشااارين رجاااال ، إذا كاااان هاااخال  أئماااة شااارعيون وهاااو ميلاااك دولاااة طوهلاااا نالناااة امتاااار وجيشاااها مكاااون مااان 
حس  رأيكام وحسا  فتااوى ابان بااز وابان عثيمان يف اجلزيارة والباوطي يف الشاام الاذي يقاو  ان حااف  
اساااد النصاااريي هاااو صاااالح الااادين يف هاااذا العصااار وحسااا  علماااا  املغااار  الاااذين  يعتاااربون ملكهااام أماااري 

مر أطاام وأعظاام. فماااذا ياانق  الطالبااان وامااريهم املااخمنن وحساا  بااالوي االزهاار )الااذي كااان شااريفا( فاااأل
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حااىت يكونااوا شاارعين وحااذامهم املرقااع الااذي ابلااي يف ساابيل اهلل اطهاار ماان وجااو  اولئااك ، فماااذا ينقصااهم 
حىت يكونوا ايضا حكوماة شارعية واماريهم اماام شارعي ؟ اللهام إال أن يكاون الاذي ينقصاهم هاو اعااا  

 األمم املتحدة .
ر مااان اجلهااادين وحناااوهم والااذي يااارى ردة كاال اولئاااك وعاادم شااارعية حكومااااهتم وان وامااا الفريااا  اآلخاا   

بالدهم بالد مسلمن ترك  فيه معى دار اإلسالم ملان فيهاا مان املسالمن ودار احلار  ملان فيهاا مان أهال 
 الردة وحماربة اهلل ورسوله ، فالسخا  مطروح على هاخال  واقاو  ساخاال فعاال واناا يف معارض الشارح لتساهيل
معطياا  االجاباة .. ماااذا يانق  هاخال  ليكونااوا حكوماة شاارعية ودارهام دار اساالم .. هااذا مان حيثيااا  

 هذ  املسللة.
وانتقاال االن للفصاال الثالااث ، وهااو شاابها  عاان الطالبااان وموانااع القتااا  معهاام خااال  جااولي السااالفة    

مسااعود كاباال يف شااهر ساابتمرب  الاذكر للتحااري  علااى القتااا  لاادفع الصااائل علينااا وعلااى الطالبااان ملااا هاادد
، وهي فيما اظن كل أو أهم الدائر هنا من الشبها  من قبل اخوتناا الاذين ال يارون القتاا  ماع  1111

 الطالبان بسب  هذ  الشبها  وسلقسمها ان شا  اهلل إىل نالنة اقسام :
 شبها  ذا  صفة شرعية .  .1
 شبها  سياسية او واقعية من با  املصاح واالولويا  . .2
 بها  هتويش وجدا  ال شرعية وال منطقية ، فءىل الفصل الثالث واهلل املستعان.ش .3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث :
 شبهات حول موضوع القتال إىل جانب الطالبان ضد أعدائنا وأعدائهم
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 أوالا : شبها  ذا  صف  شرهي  :

 يبادو ان لاديهم برناامج ان اغل  الطالبان فيهم بد  وشركيا  ، وهام كحكوماة ال ينتهاون عنهاا وال .1
 اللغا  االضرحة على القبور ومنع الناس من زيارهتا والغا  مظاهر الشرك يف الناس .

 ان الطالبان احنا  متعصبون ملذهبهم وال يسمحون بغري  وحيكمون به . .2
 ان الطالبان يريدون ويطلبون دخو  االمم املتحدة ، وحيتكمون يف مشاكلهم الدولية هلا . .3
كفاااارون بعاااا  حكومااااا  الاااادو  العربيااااة واالسااااالمية باااال هلاااام عالقااااا  طيبااااة مااااع بعضااااها اهناااام ال ي .1

االماارا  ، وقاد صادر  عانهم كتاباا  يساتفاد منهاا  –باكساتان  –يصفوهنا اخوية والسايما الساعودية 
 دولة عضو يف منظمة املخمتر اإلسالمي  دوال  شقيقة إسالمية جي  تعاوهنا مجيعا. 32اهنم يعتربون 

 الطالبان مل تطرد املنظما  الصليبية وهي تسمح هلا بالنشا  وتتعامل معها. ان حكومة .3
رسااو  اهلل صاالى اهلل عليااه وساالم أخاارب أنااه يااايت اماارا  يااخخرون الصااالة عاان مواقيتهااا ويقربااون اشاارار  .6

الناس فمن ادرك ذلك فال يكن عريفا وال شرطيا وال جابيا وال خازنا ، فكيف يكون احادنا معهام فيماا 
 م من هذ  الوظائف وهو ان يكون جنديا مقاتال معهم وفيهم تلك الصفا  .هو اه

ان الطالباان هاام البغاااة علاى رباااين ، النااه كاان حاكمااا شاارعيا قابلهم وهكااذا وصاافه جلناة العلمااا  الااي  .1
حكمااات يف مشااااكل أفغانساااتان االهلياااة واعتاااربوا يف حينهاااا حكمتياااار باااا  علياااه ، وقاااا  يل احااادهم ان 

كان يعترب ربااين حاكماا شارعيا . فهام إذا بغااة الناه كاان جيا  ان يطيعاوا ربااين ويصاربوا الشي  بن الدن  
 على اخطائه حس  عقيدة أهل السنة واجلماعة وهو نف  ما تطالبنا به أنت حنو حكومة الطالبان .

وقا  احدهم أننا جربنا االفغان سابقا .. وسانا على اخطاائهم مان اجال اجلهااد وكانات النتيجاة ماا  .1
تعرفون من الفساد واحلر  االهلية وانكشا  وضع زعما  اجلهاد بن عميل وفاسد ومفساد ، واالفغاان  

 كلهم هكذا ، فال نلد  من جحر مرتن .
الطالباان يقولاون بااهنم يقااتلون بغااة يساموهنم خماالفن، ومل يكفاروا خصاومهم ومل يعتاربوهنم مرتاادين ،  .1

ن الساالف رمحهاام اهلل كااانوا ال ياارون قتااا  اخلااوار  مااع أئمااة وحناان نعلاام ان أئمااة أهاال الساانة مثاال مالااك ماا
اجلور ويعتربوهنم ظلمة ينتقم اهلل من بعضهم ببع  كما قا  مالك عندما سئل عن هذا قا  نعم نقاتال 

 مع اخلورا  األمرا  إذا خرجوا على امثا  عمر بن عبد العزيز والطالبان ليسوا مثله .
عود وربااين اناه إذا عااد للحكام يف كابال هال يطبا  الشاريعة أم ملاذا ال نساا  خصاومهم والسايما مسا .11

 ال ؟ فءن قا  نعم فكيف نقاتله معهم ؟
ان الاااذين يقااااتلوهنم مسااالمون يصااالون ويخذناااون فهاااذا قتاااا  فتناااة ، وال سااايما ان بعضاااهم يااادافع عااان  .11

الح ، وان نفسه وماله مظلوم مثال الاذين رفضاوا ان يعطاوا ساالحهم للطالباان وخيضاعوا لقاانون مجاع السا
الااابع  يااادافعون عااان أنفساااهم مااان منطلااا  عرقاااي ألن الطالباااان عنااادهم عرقياااة ونعااارة بشاااتونية واالعاااراق 
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االخااارى تعامااال بظلااام وكااااهنم درجاااة نانياااة مثااال الطاجياااك والفرساااوان واألوزباااك وساااواهم مااان األقلياااا  
 القومية فكيف نشارك يف قتا  فتنة .

شارعية وافغانساتان ليسات دار اساالم ولاذلك حنان الطالبان وحكومتهم هبذا الشكل ليست حكوماة  .12
غاري ملازمن بالادفا  عانهم واضاا  اخوناا هناا أنناا ماع ذلاك نعتاربهم مسالمن وكاذلك علاى راساهم مااال 
عمر نرا  مسلم ، ولكن أفغانستان حتت حكمهم ليست دار اسالم! وإذا قلناا اهنام دولاة شارعية واماماة 

لبيعااا  للجماعااا  االسااالمية كلهااا واعتبارهااا دار خالفااة شارعية ، وجاا  فااورا حاال اجلماعااا  وابطااا  ا
 ودار هجرة للمسلمن وهذا يات  عليه حس  مبادئ الطالبان ترك اجلهاد يف بالدنا إىل اخر ذلك .

 ثانيا : شبها  ذا  صف  واقعي  سياسي  او من باب ترتي  اولميا  :
القضااية وهااذا مااا يريااد  االمريكااان عناادنا قضااايا سياسااية جهاديااة جئنااا ماان اجلهااا تشااغلنا عاان هااذ   .1

واليهود وحكامنا، ان ناك قتاهلم هناك لتضيع يف قضايا فرعية مثل هذا او الشيشان او بورما او البوسنة 
.. كماااا حيصااال يف اجلزيااارة حياااث يااادفع علماااا  الساااعودية املناااافقون اجملاهااادين باشاااارة حكاااامهم املرتااادين 

 الم .يدفعون بالشبا  للتيه بعيدا لياكوهم بس
 عدد اجملاهدين العر  هنا حمدود وغري مخنر وإذا خسرناهم هنا فقدهم اجلهاد هناك.  .2
عدد اجملاهادين العار  هناا حمادود وغاري ماخنر ولان يزياد الطالباان وهام بعشارا  األلاو ، يف حان أن  .3

فهااذا هااذ  األعااداد مااخنرة يف بالدهااا فلماااذا ال تاااك العاار  وحتاارض األفغااان علااى اجلهاااد مااع الطالبااان 
 أوىل. 

لقد سخرنا األمريكان أيام اجلهاد االفغاين لتدمري خصومهم الروس واستعملونا لتحقيا  أهادافهم مث   .1
غاادرونا واليااوم يريااد األمريكااان أن ياادفعونا مااع الطالبااان حلاار  عاادوهم إيااران فيضااربون عصاافورين حبجاار 

يدمرون حصنهم املزعج إيران . مث ويتخلصون منا ومن اإليرانين يف حر  ال تنتهي بن السنة والشيعة و 
 يتخلصون منا كخصم مزعج أو يشغلونا فريتاحون ، فكيف نقع يف هذا الف  .

: معلوم للكل أن باكستان دعمت وما زالت تدعم طالبان دعما  كبريا  ومعلوم  وه ه الشبه  تقم   .3
أهناا تادعمها باءذن ودعام أن حكومة باكساتان عميلاة ألمريكاا ال ختار  عان أمرهاا قياد أمنلاة . فهاذا يعاي 

أمريكا وهذا يعي أن أمريكا تادعم الطالباان وال تادعم أمريكاا إال فاساد ضاار باإلساالم . فالطالباان إذن 
 عمال  ألمريكا .

 ثال اا : شبها  تهميش وجدا  ليس لها وج  شره  وال سياس  واقع  : 
لكلماااة ) مصااالحة ( ألهناااا حنااان ال نقبااال كلماااة القتاااا  مااان أجااال مصااااح ومفاساااد ، وال نقبااال هاااذ  ا -1

صار  مستند لإلسالمين الفاسدين املبتدعن والزنادقة مثل الاايب والغنوشي واإلخاوان ليادخلوا يف 
الااادين ماااا لاااي  مناااه وإمناااا نقبااال قاااا  اهلل ، وقاااا  الرساااو  صااالى اهلل علياااه وسااالم فقااا  ولاااي  قالااات 

 )املصلحة( . 
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يادعونا لساب  شارعي وإمناا للادفا  عان نساائهم إن من يدعونا للقتا  معهم يف كابل مان العار  ال  -2
وأوالدهم وبيوهتم وأمواهلم ، فمن دعااهم للقعاود يف كابال مث تعاري  أنفساهم وأهلايهم للخطار حاىت 

 يدعوننا بعدها للدفا  عنها؟ ، لياكوا كابل وليسوا حباجة عندها لدفا  أحد عنهم . 
 جتمع العار  يف أفغانساتان : حنان لادينا  قا  يل عدد من اإلخوة ومعهم أ  من الوجو  الشرعية يف  -3

كاال األفغااان مثاال بعاا  خبااريهم وشاارهم ، فعناادنا مااال عماار مثاال مسااعود ، ورباااين مثاال حكمتيااار ، 
وسيا  مثل غري  وهكذا ، إذا أخذنا على األولن شبه ومطاعن فكلها موجاود عناد الطالباان ، إذا  

عبااد امللااك األوزبكااي حااىت خياار  علااى  كااان حكمتيااار حااالف دوسااتم والشاايعة ، فالطالبااان حااالفوا
دوستم ووعدو  مبنص  مث غدر هبم هو وحصلت مذحبة هلم ، أيام األحزا  كاان لادينا معساكرا  
ورمباااا بشااارو  وظااارو  أفضااال مماااا عرضاااه ومارساااه الطالباااان ، ومساااعود ملاااا أسااار العااار  أكااارمهم ومل 

و ذهاااا  الطالبااااان وعاااااد يساااالمهم ومااااا زا  األحاااازا  يراساااالون العاااار  ويعرضااااون حساااان النوايااااا ولاااا
األفغاين ال شلن للعر  فياه  –األحزا  ستبقى معسكراتنا كما هي ورمبا أحسن . والقتا  األفغاين 

وهاام كااانوا وساايبقون مااع أي تغااري هنااا . فاألفغااان افغااان وكلهاام سااوا  . وحناان جااريان وضاايو  ماان 
 حيكم أفغانستان كائنا  من كان وال أكثر وال أقل . 

علااا  مباااوقفي مااان هاااذا األمااار. فقاااد أناااار  عديااادون للتهاااويش دائماااا ويساااتلهل هاااذا وأخاااريا  شااابهة تت -1
املوضااو  إفااراد حبااث لااه ساالفعله إن شااا  اهلل الحقااا  ولكاان أوجااز هنااا مااا يلاازم وهااذ  الشاابهة هااو قااو  

 البع  : 
رجال حركاي ومنظار سياساي ومفكار جهاادي ولكناه لاي  طالا   –الفقري إىل اهلل تعااىل  –أبو مصع       
شاارعي ولااي  عنااد  علاام شاارعي ، باال هااو نفسااه أبااو مصااع  يقااو  يف كاال أشاارطته أنااا لساات مفااي أنااا  علاام

لست صااح  علام شارعي وإمناا أنقال فتاوى مان ساللت وماا وجاد  مان األدلاة لنفساي وملان يساتلن  هباا ، 
فكيااف نلخااذ منااه فتاااوى حساسااة مثاال هااذا األماار ، حناان ال نلخااذ إال ماان املشاااي  وطلبااة العلاام وأصااحا  

 لعلم الشرعي فق  . ا
هذا إمجاال  ما مسعتاه وهاي كال ماا يادور تقريباا  مان الشابها  وسالرد عليهاا فيماا يلاي حسا  التسلسال الاذي 
أسلفت واهلل املستعان ونسلله أن يريي وإياكم احل  حقا  ويرزقنا اتباعه وحيببنا فيه ويرينا الباطال بااطال  ويرزقناا 

 اجتنابه ويكرهنا فيه : 
  ا  الشرهي  :أوالا الشبه

 الشبه  األول  :-9    
أ  غالـ  الطالبــا  فــيهم بــد  وشــركيا  وهــم كحكممــ  ال ينهــم  هنهــا وال يبــدوا أ  ليــديهم برنــام     

 إللغا  األضر   هل  القبمر ومنع الناس من زيارتها وإلغا  مظاهر الشر  ف  الناس . 
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لطالبان ، كماا مار يف البحاث فمفااد قضاية القتاا  أقو  ، هذ  الشبهة لي  هلا عالقة يف موضو  القتا  مع ا
معهم كما بينا يف األدلة الشرعية السابقة هو دائر على كوهنم مع كل ما فيهم مما ذكار عانهم مسالمون فايهم 
نقاااائ  فاساااتحقوا نصااارة أهااال اإلساااالم واجملاهااادين بصااار  النظااار عماااا فااايهم ، ولكااان ألمهياااة هاااذ  الشااابهة 

 سلقف معها عدة وقفا  : 
ن املخكد وكلنا يعر  هذا وعاشه يف بلد  أو ملسه من خال  مسرية اهلجرا  واألسفار يف بالد املسلمن م   

الي قام هبا معظمنا ، من املخكد أن حا  األفغان من حيث انتشار الصوفية مبختلف أنواعهاا مان املقباو  إىل 
ا هااو مشاارو  إىل مااا هااو ضااال  املرفااوض ، وماان حيااث انتشااار القبااور واألضاارحة وخمتلااف مظاااهر زيارهتااا مماا

وشرك أمر  منتشر يف طو  البالد اإلساالمية وعرضاها ساوا  بساوا  . بال أقاو  أن هنااك باالدا  عربياة إساالمية 
نصااايبها مااان هاااذا الااابال  أضاااعا  ماااا لااادى األفغاااان ، مثااال باااالد تركياااا ومشاااا  أفريقياااا وباااالد وسااا  آسااايا إىل 

أفريقيا بل أنا أعلم وأنا مان باالد الشاام وهاي عقار دار اإلساالم  القفقاس وبالد اهلند والباكستان وبالد وس 
ومن أكثر  البالد يف انتشار العلم والعلما  فءن سائر علمائها األجاال  الكباار يف خمتلاف علاوم اإلساالم هام 

 صوفيون على أنوا  . 
ى كثااري منهااا كثااري ماان وأمااا أضاارحة العلمااا  والصاااحلن وكثااري ماان الصااحابة والتااابعن فمنتشاارة تاازار وعلاا     

املظاااهر املخالفااة للساانة باال واملوغلااة يف اإلحناارا  مثاال التوساال باااألموا  والاادعا  عناادهم وطلاا  احلاجااا  
منهم ، وأما أخاف هاذا الابال  وهاو ساخا  اهلل يف تلاك املازارا  فموجاود يكااد ال خيلاو مناه حاي مان األحياا  

ا وحاهلااا يف هااذا أسااوأ ماان بااالد الشااام ورأياات تركيااا فضااال  عاان املقااابر الكباارية . وقااد زر  مصاار وعشاات فيهاا
وفيها من البال  ما عم وطم، وعلمت عن أحوا  مشا  أفريقيا من خال  الربامج التلفزيونية وشاهد  بعا  
األفااالم الونائقيااة عاان قبااور األوليااا  ومراكااز الصااوفية والطرقيااة ال ساايما يف تااون  واجلزائاار واملغاار  وخصوصااا  

هاواال  مان الشارك والضاال  الاذي يصال للساحر والشاعوذة وعباادة الشاياطن واجلان مماا يعرفاه املغر ، ورايت أ
 ويشهد به إخوتنا من أهل تلك البالد. 

فهذا معرو  وأما من سلم من هذا البال  وهي جزيرة العر  فكلنا يعلم أهنام ابتلاوا وتلبساوا بشارك ألعان مان 
ام والقصاور مان أكارب علماائهم إىل عماوم النااس إال مان سالم هذا .. جنوا من شرك القبور وابتلوا بشارك احلكا

 اهلل وهم قليل ولي  هنا جما  ذكر هذ  التفاصيل . 
فلمااا شاارك القبااور ومااا فيهااا ماان األمااوا  فمعلااوم حاادود بالئااه ألن األمااوا  ال يفتااون باااحتال  احلاارم وال     

  مااا أنااز  اهلل ويبارزونااه احلاار  . وأمااا ياادعون للتطبيااع مااع اليهااود ويوالااون اليهااود والنصااارى ويشاارعون عكاا
شاارك القصااور وماااا فيهااا مااان الفراعنااة األحياااا  فااءىل اهلل املشاااتكى ذاك مياات انتهاااى أماار  وهنياااه وهااذا شااايطان 

وكلناا يعلام أن   )مـا أريكـم إال مـا أرى(   ،  )أنـا ربكـم األعلـ (   فرعون حي ما زا  لسان حاله يف النااس يقاو  
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فااال  اســت ف قومــه فأهــاعوه  اجلزياارة إىل عمااوم بااالد العاار  واملساالمن كاال واحااد ماان هااخال  الطواغياات يف
 حو  وال قوة إال باهلل . 

هاال جعلاات هااذ  االحااوا  املاديااة عمااوم أهاال اإلسااالم يف تلااك الااديار علااى ماار العصااور يفقاادون حقهاام  -2
 إلاه كمسلمن على العموم ، وحا  كل واحاد مانهم حبسابه ، هال جعلاتهم يفقادون حقهام بصافتهم أهال ال

إال اهلل يف النصرة ودفع غائلة الصائل عنهم .. اللهم ال وقد بسطنا أدلتنا الشرعية والتارخيية يف الفصال الثااين 
، بل ما زا  عرب الزمان هذا احل  هلم يقوم باه أهال اجلهااد ومحااة اإلساالم ممان هادى اهلل وأنعام علايهم . وماا 

مر باملعرو  والنهي عن املنكر باحلكمة واملوعظة احلسنة ماا زا  دأ  العلما  الصاحلن هو الدعوة فيهم واأل
 وسعهم ذلك فوق اجلهاد معهم. 

األمر اهلام الذي أريد الاكياز علياه هناا ردا  علاى مان يرياد أن يعطال فريضاة اجلهااد وهاي مان أجال فارائ  -3
تاذكري إخوتناا هاخال   اإلسالم وهي الفريضاة العينياة يف جهااد الصاائل الكاافر ودفعاه عان أهال اإلساالم ، وهاو

وجلهاام معااذور جبهلااه مبوقفااه هااذا ساااحمهم اهلل . واملصاايبة ليساات يف عمااوم اإلخااوة ولكاان فاايمن لااب  لباااس 
إ  المشــكل  هائلــ  وخطيــرة ألنهــا ليســت مشــكل  هــ  الشاايو  والعلمااا  وجلاا  جملاا  القضااا  واإلفتااا  . 

ت فهــ  بلــد مــن هشــرا  البلــدا  . نقاتــ  ونــدفع هــن األفغــا  أ  ال ولــم كانــت قضــي  أفغانســ ا  لهانــ
ولكن   ا  أه  اإلس   اليـم  همممـاا ونحـن فـ  آخـر هـ ا الزمـا  هلـ  أه ـاب ه مـا  السـاه  ال ـ  
ظهر  أشراطها الصغرى ونحن قيد ظهمر الكبرى واهلل أهلم .. فإذا جعلنا هـ ه المشـكل   ـائ ا بيننـا 

انــ  فــ  معركــ  إبــا ة وتصــفي  لهــ ا الــدين وبــين جهــا  الــدفع ضــد أنــما  العــدو المحــي  بنــا مــن كــ  ج
وأهل  فإل  اهلل المش ك  مما ين ظرنا وين ظر أه  اإلس   هل  يد اليهم  والنصـارى والمرتـدين إذاا ثـم 

 هل  يد فقها  آخر الزما .
د أمامنااا يف املرحلااة التاليااة كمااا تشااري الوقااائع وسيسااتعر قريبااا  يف بااالد وساا  آساايا إىل القفقاااس مث يف بااال -1

مشا  أفريقيا مث الايمن مث الشاام، عادة سااحا  جلهااد الادفع مث ماا يتلاو ذلاك مان باالد ، وسانجد أنفسانا ماع 
إخواننا الغيورين على التوحيد جزاهم اهلل خريا  وهداهم اهلل يف مشكلة وشيكة، فحاا  األفغاان خاري ألاف مارة 

ئك امللتزم فايهم عموماا  ماذهيب صاويف فياه من حا  عموم أهل وس  آسيا أو أهل مشا  أفريقيا مثال . ألن أول
مااا يف األفغااان إال ماان رحاام اهلل وعمااومهم جاهاال تااارك لاادين اهلل مل يعااد لااه ماان ال إلااه إال اهلل إال لفظهااا ال 
يدرك من معناها شيئا  . نتيجة حكم الشيوعية لسبعن سانة فعلات فايهم ماا فعلات وحااهلم أقار  حلاا  أهال 

اتل عاانهم ومعهاام وناادفع الصااائل أم ال ؟ وهاال سااندعوهم ماان خااال  الاادفع البوساانة والشيشااان . فهاال ساانق
عااااانهم أم ال ؟ املشاااااكلة العظماااااى أن يف املنتسااااابن للعلااااام والفتاااااوى مااااان كاااااان يُااااادّرس النااااااس يف أحاااااد أكااااارب 
املعسااكرا  هناااا فيقاااو  أن اجلهاااد يف البوسااانة مل يكااان جهااادا  شااارعيا  ألن الراياااة مل تكاان شااارعية والصاااف مل 

يا  صافيا  واملآخذ على ذلك اجلهاد كذا وكذا.. وبلغت الطامة أن سلله أحد التالمياذ مان األخاوة يكن إسالم
إذن فما حكم من قتل من إخواننا يف البوسنة هل هم شاهدا  أم ال ؟ فقاا  إن ذلاك مل يكان جهاادا  شارعيا  
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هنام قتلاوا علاى ياد الكفاار وبالتايل القتل كاان حتات راياة عمياة ولاي  شاهادة ولكان نسال  اهلل أن يغفار هلام أل
ورسو  اهلل صلى اهلل علياه وسالم يقاو  : " السايف حماا  اخلطاياا!! سابحان اهلل مث سابحان اهلل .. كياف إذن 
سيقدم على اجلهاد أحد وهخال  ممن يسمون أهل العلم يقولاون لاه أنات لان تكاون يف جهااد شارعي ، والراياة 

يف محلك هذا السالح ألن السيف حماا  اخلطاياا . ألان  عمية . ولكن إذا قتلت نرجو أن يغفر لك خطيئتك
يقو  لسان حا  كال واحاد إذن مل العناا ؟ ومل أخطاى  يف هاذا اجلهااد وأقتال مث أرجاو أن تتكرماوا علاى بظان 
املغفاارة ألن الساايف حمااا  اخلطايااا؟ ال يااا أخااي ال خطيئااة وال ساايف ميحوهااا وليالقااي أهاال اإلسااالم املعوجااون 

ئهم وليدعوهم ينتهكوا أعراضهم . مايل أنا وهذا الضيا  ؟ هذا جيا  أن يكاون لساان  مصريهم على يد أعدا
كل واحد يستمع هلذا الفقه األعاو  .. بال العاو  الفقهاي الاذي ال تفساري لاه إال قولاه صالى اهلل علياه وسالم  

العلماا  حاىت إذا  كما يف البخاري " إن اهلل ال ينز  هذا العلم انتزاعا  ينتزعه من الناس ، ولكن يقبضه بقاب 
مل يباا  عاملااا  اختااذ الناااس هلاام رموسااا  جهاااال  . فاالفتوا مبااا مل يعلمااوا فضاالوا وأضاالوا " نعااوذ باااهلل ونااذكرهم بقولااه 

) وقولااه  ) وال تقــف مــا لــي  لــك بــه علــم إن الســم  والبصــر والفــؤاد كــل أولئــك كــان عنــه مســؤوالً (  تعاااىل 

 انه .ونسلله النجاة سبح ستكتب شهاد م ويسألون (
.. هااال يظااان إخوتناااا هاااخال  أنناااا سااانواجه النظاااام العااااملي اجلدياااد . اليهاااود وجنااادهم وساااالحهم  وأخيـــراا  -3

النااووي ؟ والصااليبيون وحلااف الناااتو وأساااطيلهم وآال  حاارهبم وجناادهم ؟ واملرتاادون ومئااا  آال  جنااودهم 
ل هاااذا باااثالث أو أرباااع وشااارطتهم وأمااانهم يف كااال بلاااد ؟ والشااايوعيون وماليااان عسااااكرهم ؟ هااال سااانواجه كااا

مجاعا  جهادية أكربها ال جياوز عدد  العشارا  ؟ أماا كاان فيماا مضاى عارب نالنان سانة مان احملااوال  عارب 
اختاذ النخبة من شبا  اجلهاد الذين هم خنبة من احلركا  اإلسالمية الي هي خنبة من امللتازمن بالادين وهام 

ن خنباة . فكاانوا عشارا  .. أماا كاان لناا عاربة يف هاذ  القلاة خنبة من عماوم أهال اإلساالم .. خنباة مان خنباة ما
 الي كانت نتيجة العزلة عن أهل اإلسالم عموم أهل ال إله إال اهلل ؟ .

.. فمعركة األمة القائمة والقادمة لن تكون مواجهة خنبة اإلسالم ألمم الكفر ، بل مواجهة  يا إخماننا أفيقما
إلسااالم هااذا هااو حاهلااا .. ولاان يعبئهااا ويااز  هبااا يف هااذ  املعركااة هااذا الفقااه أمااة اإلسااالم ألمااة الكفاار .. وأمااة ا
 احلركي والشرعي الضي  االعو  .

بل فقه يتسع هلذ  األماة . فقاه علمائناا األوائال مان أهال السانة واجلماعاة . فقاه أيب حنيفاة والشاافعي ومالاك 
أولئاك املسالمن الاذين كاان حااهلم مثال وأمحد. فقه ابن تيمية الذي أمر وهنى ودعا وحشد وقاتل بنفسه مع 

أو أسااوأ ماان عمااوم حااا  هااخال  .. وفقااه اباان حنباال الااذي ُضاار  وعُااذ  وفُاان ليقااو  بالبدعااة ماان قباال قااوم 
جاهد معهم وقا  عمن قعد ) مثبطون قعادة جهاا  ( . فقاه ابان املباارك والعاز ابان عباد الساالم وغاريهم مان 

القفقاز واخلطايب يف املغر  ومان بينهماا مان قاادة اجلهااد ماا بان  شيو  اإلسالم إىل أن جا  اإلمام شامل يف
 املشرق واملغر  يف هذا العصر فردوا عن ديار اإلسالم احلمال  الصليبية الثانية ..
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وأخاااريا  انصاااح إلخوانناااا هاااخال  الاااذين اباااتالهم اهلل بنصاااي  مااان العلااام الشااارعي وامتحااانهم وأجلساااهم جملااا  
هم بذكرى ختلع القلو  إن كان قد بقي فيها حا  : أن اإلماام ابان القايم قاا  أناه اإلفتا  يف دين اهلل . اذكر 

إذا كان قاضايان يف الناار وقااض يف اجلناة مان كال ناالث قضااة يقضاون يف أماور الادنيا .. فاحلاا  أشاد فايمن 
قولاوا جل  جمل  القضا  يف أدياان النااس وعقائادهم حيكام علاى هاذا باهلادى وذاك بالضاال  فليتقاوا اهلل ولي

 .  وأعيد ) ستكتب شهاد م ويسألون (قوال  سديدا  .. 
.. بلن يعرفاوا عمان يلخاذون ديانهم . وأن يتفكاروا ماع مان وحتات قياادة مان يعملاون  وأذكر أخمتنا الشباب

 ويتوجهون . ألهنم عقال  راشدون مكلفون ، رجا  جماهدون مهاجرون .
حقااا  ويرزقنااا اتباعااه وحيببنااا فيااه .. ويرينااا الباطاال باااطال  ويرزقنااا  فنساال  اهلل لنااا وإلخواننااا مجيعااا  أن يرينااا احلاا 

 اجتنابه ويكرهنا فيه . إنه ويل ذلك والقادر عليه .
 أما عن قضية القبور والشركيا  يف أفغانستان فثمة نقا  أساسية جي  لفت النظر إليها : 

  شيو  الطالبان ورموساهم . هاو أن الشائع املعرو  يف أفغانستان ولدى كثري من علمائهم ومنهم بع -1
سخا  اهلل تبارك وتعاىل عند القبور واملزارا  . ولي  سخا  املوتى أنفسهم . فاألو  وهو املوجاود مساللة 
خال  بن علما  أهل السنة وكما ذكار بان تيمياة أناه علاى التحقيا  بدعاة ومل يقال أحاد أناه شارك . يف 

من أعما  الشارك . وهاذا ناادر الوجاود هناا وإن وجاد  حن أن سخا  املوتى جل  النفع ودفع الضر هو
 فهو من جهلة العامة ولي  من الطالبان .

أن وجود األضرحة واألعالم عليها واملزارا  . هو بدعة خمالفة للسنة يف القبور ولي  عمال  من أعماا    -2
 الشرك . 

 هم ولكاان ليساات إزالتهااا علاايهم أن كثااريا  ماان األعمااا  الااي يلتيهااا العامااة ينكرهااا علمااا  الطالبااان وكااربا -3
باهلينة وهم يف احلكم منذ أربع سنن أو مخسة . ومل يتخلصاوا مان أمهاا  البالياا واحلارو  حاىت يفتحاوا 

 حروبا  مع الناس وشيوخهم وقبائلهم وعوائدهم .
كما ذكر  فءن هذ  األعما  إن وجد  هي بد  وشركيا  يف أسوأ األحوا  ولكن مل يقل أحد بلهنا    -1

ة من ملة اإلسالم . فيبقى ما اسلفنا مان حكام القتاا  إذن هاو قاو  أهال السانة يف الادفع والطلا  خمرج
وجهاااد العاادو مااع كاال باار وفاااجر إمامااا  وملمومااا  اسااتجالبا  ملصاااح املساالمن ودفعااا  للمفاسااد واملخاااطر 

 عنهم .
  .الشبه  ال اني  :4

 بغيره ويحكمم  ب  .أ  الطالبا  أ ناف م عصبم  لم هبهم وال يسمحم       
 أقو  وباهلل التوفي  : 

أمااا أن الطالبااان وعماااوم األفغااان أحناااا  فاانعم . وأماااا أن الطالبااان متعصااابون . فاالقو  أن غالااا  إن مل  -1
يكااان ساااائر األفغاااان متعصااابون ملاااذهبهم وغالااا  الطالباااان يف هاااذ  كقاااومهم ومشااااخيهم ، وأماااا أن الطالباااان  
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لي  لديهم حماكم تفتيش على كل أحد كيف يعبد رباه . وأماا أهنام  كحكومة حيكمون مبذهبهم فنعم ولكن
حيكمون به فكما أعلم أنه لي  للحاكم أن يلزم الناس مبذه  يف عبادهتم ولكنه له أن خيتار مذهبا  للقضا  
واحلكاام توحياادا  لكلمااة الناااس وماارجعهم . وهكااذا كااان حااا  معظاام ممالااك اإلسااالم كاال حاااكم وضااع علااى 

 من ارتضى دينه ومذهبه . القضا  واحلكم
وأقو  أيضا  أن العار  بتاري  وجغرافيا باالد اإلساالم وحاا  ساكاهنا مان املسالمن يعار  أناه بانقضاا  القارن 
األو  والثاااين اسااتقر املااذه  احلنفااي يف بااالد السااند واهلنااد وختااوم الصاان ماان بااالد تركسااتان إىل أفغانسااتان 

ام باإلضااافة إىل مشاارق بااالد اإلسااالم إىل بااالد بورمااا وباانجالديش ووساا  آساايا فاكيااا إىل العااراق فاابالد الشاا
 فمشرق بالد اإلسالم كله حنفي إىل وسطه تقريبا  . 

واساااتقر املاااذه  الشاااافعي يف بعااا  ناااواحي القفقااااس وباااالد الشيشاااان ويف املشااارق باااالد أندونيسااايا وماليزياااا 
ق و الشاام إىل مصار حياث أن أغلا  وبع  نواحي جنو  شرق آسيا وأهم تواجاد  هاو يف أجازا  مان العارا

مصاار شااافعية . واسااتقر املااذه  املااالكي يف مشااا  أفريقيااا ماان ليبيااا إىل موريتانيااا ومنهااا نااز  إىل وساا  وقلاا  
أفريقياااا ، وأمااااا ماااذه  اإلمااااام أمحااااد فانتشااار يف حاااادود اجلزياااارة العربياااة . هااااذا بشااااكل رئيساااي وهناااااك أتبااااا  

 د بشكل خمتل  . للمذاه  األربعة كلفراد يف كل تلك البال
واملعاارو  أن عمااوم عااوام كاال أهاال بلااد متعصاابون ملااذهبهم حبكاام اجلهاال باملااذاه  األخاارى ، باال إن غالاا  
علما  كل بلد متعصبون ملذهبهم . وملا كنت يف بالد الشام قبل عشرين سنة أذكار أن املساجد األماوي كاان 

أناه مناذ سانن كانات تعقاد فياه أرباع صالوا   فيه أربعة حماري  يف جدار القبلة . وسللت عن ذلك فقاالوا يل
! صالة لكل مذه  ! ولو أردنا احلديث عن التعص  املاذهيب يف باالد اإلساالم كلهاا ماا أظان ينجاو   مجاعة 

من ذلك أحد ال عامة وال علما  إال من رحم اهلل . وأما القضا  فقد كانت الدولة العباسية وهاي حناو مخا  
وماا  وهاو احلنفاي . وكاذلك بشاكل خااص الدولاة العثمانياة وهاي حناو مخا  قرون تقضي باملذه  السائد عم

قاارون كااذلك . واليااوم يقضااى يف بااالد الشااام فيمااا بقااي ماان احملاااكم الشاارعية منااذ عشاارا  الساانن باملااذه  
احلنفااي . ويف مصاار باملااذه  الشااافعي يف العبااادا  واحلنفااي يف املعااامال  ، ويف مشااا  أفريقيااا كااان احلكااام 

  السااانن وحمااااكمهم مالكياااة إىل الياااوم , وباااالد احلزيااارة يقضاااى مباااذه  اإلماااام أمحاااد مناااذ عشااارا  مناااذ مئاااا
السنن وأما العلما  والفقها  فما منعهم أحاد أن جييباوا ساائال  حبسا  ماذهبهم وفقههام ولكان حاا  احلااكم 

مان صاوا  وخطال أيضاا  ومسخولياته واختياراته أمر آخر . هكذا كان علاى مار التااري  . فهاذا األمار وماا فياه 
 ال تارخييا  وال حاليا  ينفرد فيه األفغان عموما  والطالبان خصوصا  . 

ولكان جهاال الناااس باملااذاه  األخاارى وال ساايما بالشااعائر الظاااهرة خاصااة الصااالة جيعلهاام يف كاال مكااان     
اكساهم يف أخا  ينكرون على من يلتيها بشاكل غاري ماللو  ألناه يثاري البلبلاة ويشاو  علاى النااس وكلناه يع

 العبادا  وهي الصالة واجلماعة خصوصا  .
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. أن اجلها  الذين يصرون على معاكسة الناس ويسعون وهم يظنون أهنم يتمسكون بسانة إىل تارك ماا هاو 2
آكد منها فمن السنة متابعة اإلمام . والواج  تالليف املسالمن ومان الفريضاة عادم إشااعة فسااد ذا  البان 

فيلخذون بسنة وياكون سننا  , وواجبا  وفرائ  وهم حيسبون أهنم حيسانون صانعا  !! وهي حالقة الدين .. 
 وقد أفاض يف هذا الشي  عبد اهلل عزام ما يكفي ولكنه كلنه نسيا  منسيا  فارجعوا ملا كت  رمحه اهلل . 

ون يف الصاالة وال ذكر عن اإلمام ابن عبد الرب وهاو مان أئماة املالكياة . وعماوم مالكياة مشاا  أفريقياا يسابل   
يقبضون. أنه قا  : كنت إذا دخلت بلدا  ومسجد قاوم يقبضاون أقاب  وكنات إذا دخلات علاى مان يسابلون 
أسابل فااخلال  شار كلااه . ولكان كثاريا  ماان إخوانناا يعرفاون قاعاادة ) اخلاال  شار كلااه ( ولكانهم يعملاون هبااا 

 له ( هذا هو الواقع ولألسف . وكلهنا ) اخلال  والشقاق وفساد ذا  البن بن املسلمن خري ك
 و ذاتاه احلنفاي املاذه  مان مانهم كثاري موقف مشكلة وهو إليه اإلخوة نظر لفت جي  الذي األخري األمر -3
 التجمعاا  هاذ  إىل تسر  ما بسب  جا هتم باألحرى أو جا تنا مشكلة وهي . نفسه اهلل رمحه حنيفة أيب من

 الصااح السالف مان وأصاحابه الشاريف املسامى هلاذا أنفساهم سابونوين بالسالفية أنفساهم يسمون ممن اجلهادية
 لاه سالتعرض موضاو  وهاذا اآلن تسميتهم أريد ال من وبع  اجلزيرة علما  بع   هخال  رأس وعلى وهبتانا   زورا  

 اجلهاااد أيااام املشااكلة هااذ  انتشاار  ملااا بيشاااور يف شااهدته ملوقااف مااثال   أضاار  أن يكفااي . اهلل شااا  إن منفصااال  
 سااانوا  عشاار قبااال أي 11 أو 11 ساانة هااذا مصاااري شااا  املعساااكرا  أحااد يف عناادنا كاااان فقااد . غااايناألف

 حياث أناه حاىت املعساكر يف عمدا   واآلذان الصالة قضية يف األفغان يعاند وكان . سلمة أبو كان امسه أن وأذكر
 باادقيقتن للمغاار  اناألفغاا أذان بعااد يااخذن كااان واألفغااان العاار  باان املغاار  أذان يف الوقاات علااى خااال  ال

 يف احلاااديث كثااار مااارة وذا  . األوقاااا  كااال يف واحااادة مجاعاااة نصااالي ال حاااىت وذلاااك اخلاااال  إلظهاااار عمااادا  
 يف ليااتكلم العزيااز عبااد القااادر عبااد الاادكتور العماادة كتااا  بصاااح  وجااي  جملاا  يف اإلخااوة فُجمااع املوضااو 
  . اللقا  ذلك عن أذكر  ما وهذا حاضرا   وكنت .. اهلل على نزكيه وال السلف منهج ويتحرى لي  والشي  األمر

وقاااام أباااو سااالمة هاااذا ذكااار  اهلل خباااري وهااادا  وال أدري أيااان هاااو اآلن وماااا حالاااه . فقاااا  ماااا يلاااي هباااذا التتاااابع 
 واالستناد : 

اجملاهاادون األفغااان يف أحساان األحااوا  إن حاارروا أفغانسااتان فلاان يقيمااوا حكومااة إسااالمية وإمنااا حكومااة  -1
 نفي ، حكومة حنفية . على املذه  احل

املذه  احلنفاي ماذه  بدعاة وقاد أمجاع ) الحا  ( أمجاع علماا  السالف علاى أن أباا حنيفاة كاان رجاال   -2
 مبتدعا  واستتابو  عدة مرا  . 

فتلييااد هااخال  ماان قباال اجملاهاادين العاار  هااو ماان أجاال قيااام دولااة وحكومااة مبتدعااة وهااو لااي  جهاااد يف  -3
 جلهاد معهم . مث جل  متوترا  حمتقن األودا  . سبيل اهلل . فال جي  تلييدهم وال ا

) وكنت بنفسي كماا ذكار  شااهدا  للمجلا  ( ورغام أين كنات أعلام أن الادكتور صااح  العمادة نفساه لاه 
 مآخذ كثرية على فقه األحنا  إال أن جوابه كان فيما أذكر كالتايل وهو يبتسم ابتسامة املتعج  : 
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اهلل يااا أخاي فقااد أمجااع العلماا  علااى جااال  قاادر  وأناه ماان أئمااة الساالف أمااا اإلمااام أباو حنيفااة رمحااه  -1قاا  
 وأصحا  املذاه  املتبوعة يف هذ  األمة ولي  كما قلت أبدا  .

أن املاذه  احلنفاي علاى ماا فياه مان اآلرا  املرجوحاة كمااا حاا  كال املاذاه  فهاو ماذه  أمجعات األمااة  -2
 نة واجلماعة . على أنه أحد املذاه  األساسية املتبوعة ألهل الس

ساانة أكثاار ماان ألااف ساانة  1111أزياادك أن املااذه  احلنفااي هااذا حكاام ماان تاااري  اإلسااالم الااذي هااو  -3
ساانة أخاارى ( . ومل  311( ساانة والدولااة العثمانيااة وهااي )311ألنااه حكاام الدولااة العباسااية وهااي لوحاادها )

 يقل أحد أن األمة كانت يف ضاللة أكثر من نلثي تارخيها . 
% مان باالد اإلساالم الياوم تادين باملاذه  احلنفاي 11اإلسالم فهم يف املساحة أكثر من وأما عن أهل  -1

. وأمااا عاان املساالمن فماان املليااار ونيااف مساالم اليااوم هناااك أكثاار ماان نالنااة أرباااعهم ينساابون للمااذه  
 احلنفي ( انتهي . 

يف هاذ  املشاكلة وأقاو  اآلن: الشاهد وهذا املثا  يعطينا فكرة عن رأي العلم والعلما  ورأي اجلهل واجلهاال  
أين أعتقااد يف املااذاه  األربعااة كلهااا ومااذه  أيب حنيفااة السااائد يف بااالد الشااام عناادنا كمااا قالااه الاادكتور هااو 

 عماد قو  أهل السنة واجلماعة وما خر  عنها مصيبا  أو خمطئا  إال النادر سابقا  وحاليا . 
ل الشاايطان علينااا وحناان نعااد العاادة جلهاااد هااذا الصااائل فاالقو  واهلل املسااتعان : إن هااذا البااا  هااو ماان مااداخ

علينا اليوم . ألين أعتقد جازما  وأتوقع أن هاخال  األخاوة سايواجهون مشاكلة احلنفياة يف كال جهادناا هاذا مان 
ختااوم الصاان يف تركسااتان الشاارقية إىل آخاار الشااام وحاادود مصاار .. وأعتقااد أنااه لااو قااام جهاااد يف مشااا  أفريقيااا 

إذ ذاك مع اإلمام مالك وصاوفية وأشاعرية  مشاا  أفريقياا .. وتفساري هاذا يف قولاه صالى اهلل  فستكون املشكلة
عليه وسلم الذي أخربنا أن الشيطان يئ  أن يعبد  املصلون ولكن ما زا  طامعا  بالتحريش بينهم فاال حاو  

 وال قوة إال باهلل . 
حااائال  عاان اجلهاااد مااع املساالمن وماانهم  وأذكاار أن فيمااا ذكرتااه يف الفصاال الثاااين رد عاال جعاال هااذ  الشاابهة

 األفغان وغريهم واهلل أعلم . 
 الشبه  ال ال   :  -3
 أ  الطالبا  يريدو  ويطلبم   خم  األمم الم حدة ويح كمم  ف  مشاكلهم الدولي  إليها .    

ن ماان أوائاال نقااو  واهلل املسااتعان : ملااا قاادمت ألفغانسااتان لالسااتطال  عاان أحااوا  الطالبااان قباال ساانتن . كااا
التساامال  الااي محلتهاا معااي مان اإلخااوة يف لنادن للطالبااان هاي هااذا املوضاو  وقااد تساى يل أن التقااي باااننن 
ماان شخصاايا  الطالبااان ألساالهلما عاان هااذا املوضااو  . أمااا األو  فمقابلااة مسااجلة أجريتهااا مااع وزياار إعااالم 

نااه يقلاا  الااذين حيبااونكم ويخياادونكم ماان الطالبااان ) غااالم متقااي ( يف مكتبااه فحدنتااه عاان هااذا األماار وكيااف أ
اجلماعا  اجلهادية أوال  ألنه أمر شرعي كبري وهو دخو  مخسسة كفرية دولية مهها حماربة اإلسالم واملسلمن 
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وهي مخسسة ال ميكن دخوهلا إال باالتوقيع علاى تعهادا  ومباادى  تنااق  اإلساالم وتوقياع املقادم علاى هاذا 
 أريد أ  أوض  لك أمرين : والعياذ باهلل . فقا  يل هو رضى  بعمل من أعما  الكفر 

أن كل رغبتنا يف هذا األمر مردها إىل أن مقعاد أفغانساتان يف األمام املتحادة ماازا  جيلا  علياه ممثال  األو  :
حكومة األحزا  ورباين رغم أنه مل يب  هلم إال مخسة عشر باملئة من الابالد . والشاع  األفغااين اعتااد لتالنري 

ا  عليااه أن يعتاارب الشاارعية كحكومااة لتلااك الااي عناادها هااذا االعاااا  الاادويل . فرغبتنااا بلخااذ مقعااد الاادعاي
 باألمم املتحدة هو إنزا  رباين من فوقه أكثر من رغبتنا جبلوسنا عليه .

أن ملااف األماام املتحاادة عناادنا يف أرشاايف وزارة اخلارجيااة مل يفتحااه أحااد بعااد ولااي  عنااد الطالبااان  الثاااين :
 ل عن شرو  الدخو  وال مبادى  األمم املتحدة الي تتكلم عنها .تفاصي

 وعندما يفتح هذا امللف فءننا ال نقدم إن شا  اهلل على ما يعاك  الشريعة الي خرجنا من أجلها .
ونبهتااه للمزالاا  الشاارعية واالفخااا  السياسااية الااي ساايقعون هبااا لااو دخلااوا وتركتااه وانصاارفت . وبعااد فاااة زر  

إحساااان اهلل إحساااان رمحاااه اهلل . وكاااان مااان علماااا  الطالباااان ومنظاااريهم األوائااال وهاااو خطيااا  احلركاااة املولاااوي 
ونالث شخصية إذاك يف الطالبان وكان من أشد الطالبان على أمريكا والسعودية ومن أقرهبم إىل دعم العر  

 فقا  ما يلي :  وتفهمهم وكان يتكلم العربية بشكل جيد . زرته فسللته نف  السخا  وبينت له األمر
حنااان مسااالمون ونطبااا  الشاااريعة ونتحااارك هبوياااة اإلساااالم وال يضااارينا وال ياااخنر عليناااا أن حنضااار أي حمفااال  -1

إسالمي أو دويل بصر  النظر عمن فيه . وأضا  قائال  قبل أيام حضرنا املخمتر اإلساالمي يف باكساتان 
كاناات أننااا  االجتمااا  إال نالنااة:   وحضاار ممثلااو  انناان ومخساان دولااة . مل يقاام ماانهم لصااالة العصاار الااي

ممثلنااا حناان وعماار البشااري ونااواز شااريف .. فوعظناااهم فلاام يقاام ماانهم علااى صااالة املغاار  إال تسااعة. حناان 
حنضاار باإلسااالم وبلباااس الساانة وهااو جمااا  للاادعوة وإظهااار اإلسااالم مهمااا كااان ذلااك اجمللاا  وحناان نقااف 

لاادخو  وناائ  وتعهاادا  يكفار باادين اإلسااالم مواقفناا بكاال وضاوح .. فعااد  وبينات لااه أن علااى بواباة ا
من يتعهد هبا ويوقع عليها فضال  عما حيي  به من املخامرا  واملزال  الدولياة . فقاا  يل: علمناا أن هنااك 
بند يف ميثاق األمم املتحدة أن من ح  أي دولة عضو أن ال تطب  قرارا  يتناق  مع قانوهنا هي . وحنان 

كاال قااوانينهم فااال نطباا  منهااا شااي  . وكااان يااتكلم معااي مبتسااما  مسااتهينا  قانوننااا الشااريعة يتناااق  مااع  
باألمر مستغربا  فيما يبدو لكل حارقي علاى هاذا املوضاو  ، وعاد  ألتكلام معاه عان فسااد هاذ  احملافال 
الدوليااة وإفسااادها . فضااحك وقااا  يل حناان نريااد هااذا االعاااا  ماان أجاال حاجتنااا وال يهمنااا عمليااا  منااه 

فاساادة فنبحااث عاان أحااد األفغااان الفاساادين مثلهااا ونرسااله يلخااذ مقعااد أفغانسااتان شااي  هااي مخسسااة 
وجيلااا  هنااااك هاااو فاساااد وهااام فاسااادون ! . فاقتنعااات عنااادها أن الطالباااان حيكااام نظااارهم هلاااذ  القضاااية 
عااامالن أوهلمااا اجلهاال . اجلهاال السياسااي بواقااع املنظمااة وتبعاهتااا وماان عاار  الطالبااان واألفغااان يفهاام مااا 

مبااا ياادور يف الاادنيا والعالقااا  الدوليااة وغااري ذلااك هاام جاااهلون هبااا إىل حااد بعيااد . واألماار معااى اجلهاال 
الثااااين : احلاجاااة . احلاجاااة إىل إزالاااة االعااااا  خبصااامهم مااان أجااال الااارأي العاااام يف الاااداخل واحلاجاااة إىل 
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  لتذكري  خدما  األمم املتحدة وبرامج املساعدا  والغذا  ونز  االلغام وغري ذلك يف أفغانستان وعد
مباااا لااادينا مااان املعرفاااة السياساااية بااااألمر واألدلاااة الشااارعية علاااى حرماااة ذلاااك وأهنااام لااان يساااتفيدوا شااايئا  بااال 
سيخسرون مصداقيتهم وخرجت . وأقو  يف ختام هذ  الشبهة أين استوع  هذا األمر رغم قناعي بلنه 

 خلل كبري يف الطالبان من خال  النقا  التالية : 
كام الطالباان لان يسامح هلاا دلياا  بالن تادخل هاذ  احملافال بساب  مواقاف الطالباان أن أفغانستان حتات ح .1

املشاارفة إسااالميا  ودوليااا  وقااد وضااحت هااذا عاارب توصاايفهم يف الفصاال األو  فهاام مل ينصاااعوا ألحااد ولاان 
ينصاعوا للشرعية الدولية وهذ  مخسسا  يهيمن عليها اليهود والصليبيون وال يسامحوا ألمثاا  الطالباان 

ويتها ولاان يعااا  النظااام العاااملي باألفغااان والطالبااان علااى رأسااهم وهاام علااى هااذ  املواصاافا  واهلل بعضاا
 أعلم . 

أن الطالبان كما ذكر  معذورون عندي يف سعيهم هلذا العمال بعاذرين واضاحن ومهاا : اجلهال واحلاجاة  .2
والتوضااايح الااادائم . وجيااا  عليناااا وعلاااى مااان معهااام مااان املسااالمن أن يزيلاااوا جهلهااام باالتصاااا  املباشااار 

 والتوعية والنصيحة ويزيلوا حاجتهم ما أمكن باملساعدة احلقيقية . 
أن عملهم هذا من با  املناورا  السياسية للخرو  من دائرة احلصار السياسي وما يتبعه والذي فرضه   .3

 %11علاايهم النظااام الاادويل وخاصااة الاكيااز علااى شاارعية خصااومهم الااذين مل يباا  هلاام علااى األرض إال 
ماان مساااحة أفغانسااتان وهاام ال يفهمااون مااا نفهاام ماان تبعااا  احلاكميااة وغااري ذلااك ماان االمااور النظريااة 

 السياسية الشرعية ألهنم حيسون عمليا  بلهنم نظام متمرد ال يعبل بشرعية دولية وال غري ذلك. 
يكفارون إن  أن بع  اإلخوة تعسف كثريا  يف حتميل هذا األمر أكثر مما حيتمال فاذه  إىل أن الطالباان  .1

 دخلوا األمم املتحدة وبعضهم قا  أن رغبتهم فيه كفر . ويل مالحظة على هذا التعسف . 
: أن الطالبااان صاارحوا وناااورا إىل آخاار ذلااك وهاام إىل حلظتنااا هااذ  مل ياادخلوا حااىت تطباا  علاايهم طائلااة  أوال  

 تصورا  إخواننا هخال  فهم عمليا  مل يقدموا عليه إىل اآلن .
دخااو  االماام املتحاادة هااو كمااا فهمنااا  عماال ماان اعمااا  الكفاار وبالتااايل ينطباا  عليااه مفهااوم أهاال : أن  نانيااا  

الساانة يف وقااو  تعاان الكفاار ماان حتقاا  الشاارو  وانتفااا  املوانااع . وعناادي أن ماان أهاام مااا مينااع وصاافهم حتاات 
لتلويااال الاااذي طائلاااة الكفااار هباااذا الساااعي مهاااا عاااذران واضاااحان ومهاااا اجلهااال واإلكااارا  باحلاجاااة باإلضاااافة إىل ا

عنااادهم والاااذي أعتااارب  مانعاااا  مااان إساااقا  األحكاااام الشاااديدة علااايهم إذا أخاااذنا القااارائن العظيماااة مااان اخلاااري 
وأحكام الشريعة الي عندهم . وهذ  السعودية وكانت عضوا  بل عضاوا  مخسساا  يف األمام املتحادة وكاان فيهاا 

الشاي  حممااد بان إبااراهيم آ  الشاي  وغااري  ومل  علماا  أجاال  يف مرحلااة امللاك عبااد العزياز وابنااه فيصال كلمثااا 
 حيمل أحدهم هذا العمل املنكر على أنه سب  الكفر .

أن وجاااود االخاااوة العااار  وال سااايما رموساااهم إىل جانااا  الطالباااان وتااارددهم علااايهم وتطاااوير  أخيـــراا أقـــم  :
 من املمكان أن ياوقعهم هباا العالقة معهم كفيل واهلل أعلم بتبصريهم هبذا األمر اخلطري وغري  من املطبا  الي
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النظاااام الااادويل أو الااادو  اإلساااالمية العميلاااة املابصاااة هبااام . وهاااذا أجااادر وأوىل مااان تاااركهم للخطااال وانتظاااار 
 وقوعهم فيه لنقف منهم موقف القاضي واحلكم لنضعهم حتت طائلة التكفري والقطيعة واهلل أعلم.

تابعات التحاري فعلمات بعا  املعلوماا  أضايفها بعد كتابة البحث وتسجيله يف أشارطة الكاسايت ونشار  ، 
 هنا للفائدة : 

  أن أمري املخمنن بن لبع  اإلخاوة الاذين زارو  . أن الطالباان يف طلابهم لألمام املتحادة ذيلاوا طلابهم
 باشاا  أن ال تلتزم حكومة الطالبان بلي قرار أو بند يتناق  مع الشريعة اإلسالمية .

وناااوا حتااات طائلاااة حكااام الكفااار إن دخلاااوا ألهنااام شااارطوا وينباااي علياااه أهنااام لااان فهاااذا ينباااي علياااه أهنااام لااان يك
 يُدخلوهنم .

  واضاااح مااان أقاااوا  الطالباااان أهنااام يريااادون أن جيعلاااوا الكااارة يف ملعااا  األمااام املتحااادة فهااام لاااو رفضاااوا
الدخو  كانت علايهم حجاة ، فيطلباوا الادخو  بشارو  يرضاون هباا ولاي  هاذا مان قبيال مان أراد عماال  

 ه فهو ال يريد  أصال   وإمنا من قبيل املناورة . يكفر ب
 الشبه  الرابع  :  -2
أنهـــم ال يكفـــرو  بعـــض  كممـــا  الـــدو  العربيـــ  واإلســـ مي  بـــ  لهـــم ه قـــا  طيبـــ  مـــع بعضـــها    

اإلمارا  . وقـد صـدر  هـنهم ك ابـا  يسـ فا   –باكس ا   –يصفمنها أنها أخمي  وال سيما السعم ي  
  ول  إس مي   والا شقيق  يج  تعاونها جميعاا.  64 منها أنهم يع برو 

هااذ  الشاابهة عناادي وسااابقتها هااي أهاام املطاااعن علااى الطالبااان باال تكاااد تكااون الشاابهتن األساساايتن      
اجلديرتن باالهتمام وتركيز اجلهود عل الطالبان ما أمكن ليتخلصوا بءذن اهلل منها وأقو  يف هاذ  ماا قلات يف 

واحلاجاااة  أماااا اجلهااال فهاااو جهااال سياساااي بواقاااع تلاااك احلكوماااا  . وجهااال شااارعي كاااون  ساااابقتها: اجلهااال
الطالبااان وعمااوم األحنااا  مااثلهم مثاال كثااري ماان شاارائح أهاال الساانة ال يكفاارون باألعمااا  وهااذا خطاال كبااري 
باالطبع فهااو ماان آناار اإلرجااا  يف هااذ  األماة . فهاام ال يسااتطيعون أن يتصاوروا حكومااا  خمادعااة كالسااعودية 

الشريعة وتطب  احلدود وتلب  على كل النااس وقاد لبسات فعاال  علاى خياار العلماا  فضاال  عان األشارار  تعلن
منهم الذين يلبسون معها واقعها هذا زمنا  طويال  فال يستطيع الطالبان وكثريا  من علما  األمة حبكم طريقتهم 

كبااار األجااال  الااذين لااب  علاايهم هااذا يف الفهاام ومسااتوا  أن يعتقاادوا كفرهااا . ولنااا أن نعتاا  علااى العلمااا  ال
 األمر أكثر من هخال  املساكن الذين مل خيرجوا للعامل ويسمعوا عما يدور فيه إال من سنن قليلة . 

فاجلهال يعماال فعلااه فاايهم وهااذا ماان آنااار  . وأمااا احلاجااة فالطالبااان وحكااومتهم مل يعااا  هباام إىل اآلن إال    
اكستان هي نافذة الغذا  والدوا  والوقود وكل االحتياجا  األفغانياة علاى باكستان والسعودية واإلمارا . وب

العامل .وقد سب  أن أغلقوا عليهم احلدود بضع سااعا  فرفعاوا مثان اخلباز يف أفغانساتان نالناة أضاعا . وأماا 
  . وأمااا اإلمااارا  فهااي منفااذ العمالااة األفغانيااة ومنفااذ اخلطااو  اجلويااة والساافر وإمااداداهتا الوحياادة علااى اخلااار 

الساعودية فهاي عنادهم باالد احلارمن واحلاج والعماارة وال ميكان أن يفهام الشاع  األفغااين ساببا  للقطيعاة معهااا 
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فضال  عن احتياجهم إليها واخلياو  الكثارية الاي بليادي الساعودية وحكومتهاا املرتادة اخلبيثاة للعا  يف امللعا  
ألخمة وأبين ولسـت فـ  معـرض الـدفا  هـنهم فأقم  أن  ف  معرض هاتين الشبه ين أشر  لاألفغاين . 

ولكــن أبــين فــ  واقــع الطالبــا   –معــاذ اهلل أ  نقــم  هليــ  إال الحــ  إ  شــا  اهلل  –بمعنــ  تســميا هــ ا 
 لنفهم سب  وقمههم به ا المط  وكيفي  مساهدتهم إلخراجهم من  .

سفريها من أفغانستان وهذ   ويف األسبو  املاضي . طرد  السعودية ممثل الطالبان بلمر من أمريكا وسحبت
باااادرة خاااري ساااببها املواقاااف املشااارفة للطالباااان جتاااا  الشاااي  بااان الدن واجملاهااادين العااار  .وقاااد حااادنت عااادة 
مناوشا  مع الباكستان على احلدود وخال  مع الطالبان على مر السنوا  األربعة عدة مارا  . وأقاو  أن 

ن شا  اهلل سيقطع عليهم الطري  حنو االعاا  واحملافل األمر منتهي .ألن استمرار الطالبان على صالحهم إ
الدولياااة وسااايقطع العالقاااا  بيااانهم وبااان حكوماااا  الااادو  اإلساااالمية والعربياااة العميلاااة التابعاااة لاااذلك النظاااام 

 الدويل وعلى رأسها السعودية والباكستان ذراعي أمريكا يف أفغانستان . 
لااة تكفااريهم وهجاارهم ماان قباال أخاا  حلفااائهم وإخااواهنم فاألجاادر واهلل أعلاام ماان وضااع الطالبااان حتاات طائ

وهام اجملاهادون العار  واملسالمون األجادر هاو مزياد مان اللقاا  والتعااون معهام إلخاراجهم مان فا  الوقاو  يف 
هااذين املطباان اخلطااريين . وهااو أماار البااد آ  إن شااا  اهلل حبكاام احتاادام الصاارا  باان مشاارو  اإلسااالم الااذي 

أفغانسااتان مان اجملاهاادين املساالمن والعاار  ومشارو  املااخامرة اليهوديااة الدوليااة الصااليبية ميثلاه الطالبااان وماان يف 
 ومن يقوم هبا من حكوما  بالد املسلمن املرتدة العميلة إن شا  اهلل . 

 الشبه  الخامس  : -6
هــ  تســاع  بعــض الشــباب هــن  ــديث رســم  اهلل صــل  اهلل هليــ  وســلم الــ ي ذكــر فيــ  نمهــاا مــن    
ا  يكمنم  من بعده ينخرو  الص ة ويقربم  شرار الناس وأمره لنا )ف  تكن هريفاا وال شـرطياا وال األمر 

 جابياا وال خازناا   فكيف يكم  أ دنا جندياا مقات ا معهم ؟ 
 أقو  واهلل املستعان : 

ف ، فالطالبااان أوال  : أن حاا  الطالباان حقيقاة والشاهادة هلل ال ميكان أن نضااعهم فياه حتات طائلاة هاذا الوصا
حبكم مواقيت الصالة يف مذهبهم ال يخخروهنا عن مواقيتها بال يصالوهنا علاى وقتهاا حسا  املاذه  والعار  

كمااا مار يف أماارا    –يف األوقاا  عنادهم، وهااذا لاي  كماان ياخخر الصااالة عان وقتهاا الااذي يعتقاد  هااو عمادا  
عاااجم هااذ  املناااط  يعاار  حرصااهم علااى باال الااذي عاشاار األفغااان والباكسااتان وعمااوم أ –املساالمن تارخييااا  

الصااالة وقداسااتها عناادهم وخاصااة حرصااهم علااى اجلماعااة بشااكل مل أشااهد  يف كثااري ماان بااالد العاار  .مااع 
العلم أن العامة هنا دأباوا علاى تالخري صاالة العصار بصاورة غاري جيادة ، كماا أن ساو  أدا  الصاالة ماتفش يف 

ل بال عكساه هاو الاذي حصال .فقاد جاا وا إلبعااد شارار أغلبتهم. وأما  تقري  شرار النااس فهاو لاي  حاصا
الناااس وأعاار  العدياادين ماان كبااار الطالبااان ووزرائهاام ومسااخوليهم وفعااال  مااا علمنااا علاايهم إال خااريا  . تواضااعا  

 وتدينا  وحسن خل  وسرية ..
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عاارض ولكان نعااود ألصاال اإلجابااة علااى هاذا ماان خااال  ماانهج أهاال الساانة الوسا  كمااا بينااه اباان تيميااة يف ال  
الاااذي نقلتاااه يف الفصااال الثااااين وقاااا  أناااه وسااا  بااان ماااذه  اخلاااوار  احلرورياااة الاااذين يكفااارون باملعاصاااي وال 
يكونااون مااع أماارا  املساالمن وال ياالمرون باااملعرو  وجهاااد الكفااار . وباان مااذه  املرجئااة الااذين يكونااون مااع 

 األمرا  وطاعهم مطلقا  يف املعرو  واملنكر . 
ا  الظلاام واجلااور هااو أال يعياانهم علاى ظلمهاام وال يكااون موظفااا  يف حكااومتهم ال فماذه  أهاال الساانة مااع أمار 

عريفا  والشرطيا  وال جابيا  وال خازنا  . ولكن كما مر معنا مذهبهم هو القتاا  معهام للكفاار واملرتادين والبغااة 
 دفعا  وطلبا  والصالة واحلج معهم وهذا مر بيانه فهذا أمر وهذا أمر آخر .

 سا س  الشبه  ال-5
أ  الطالبا  ال يطر و  المنظمـا  الصـليبي  وي عـاونم  معهـا وهـم يسـيرو  بسـياراتهم يرفعـم  الصـلبا  

 هلناا ويطمفم  ف  الب   بك   ري  . 
هااذا األماار سااب  الكااالم عنااه واحلقيقااة أن الطالبااان حجمااوا املنظمااا  كثااريا  . والااذي يعاار  قصااة اجلهاااد    

ان األخطباااوطي ونفاااوذ  ومتااادد  يف الااابالد .  فقاااد كاااان يف أفغانساااتان حناااو األفغااااين يعااار  قاااوة هاااذا السااارط
( منظمة صليبية بعضها عماالق فعاال  كااألمم املتحادة والصالي  األمحار . واألماوا  الاي يتحركاون هباا 123)

واإلمكانيا  أمر فوق الوصف يف بلد مادمر حباجاة لكال شاي  ، ومناذ جاا  الطالباان حصالت أزماا  كثارية 
بااان هاااذ  املخسساااا  . فقاااد طااارد الطالباااان عشااارا  مااان تلاااك املخسساااا  وأغلقاااوا مكاتبهاااا ألهنااام بيااانهم و 

ضاابطوها تااوز  منشااورا  للتنصااري . وكمااا ذكاار  فقااد أعاادموا مااديرين ماان األفغااان يتعاااونون بنشاار التنصااري . 
الطالبااااان وقااااد أمااااروا املخسسااااا  بنقاااال مكاتبهااااا خااااار  العاصاااامة وأنااااار هااااذا أزمااااة . وعمومااااا  فالعالقااااة باااان 

واملخسسااا  الصااليبية مااد وجااذر وليساات طيبااة حبااا . وقااد ذكاار  أين حاادنت ماارة بعاا  مساائويل الصاالي  
األمحاار وهااو فرنسااي وكااان يظاان أين صااحفي أسااباين، حدنتااه بالفرنسااية فبثااي شااجونه وحاانقهم علااى الطالبااان 

وليسااات ساااالبية  فالثابااات عناااادنا أن هاااذ  نقطاااة إجيابيااااة للطالباااان… وكياااف تعطلااات مشاااااريعهم بقااادومهم 
عناادهم ومااا تبقااى ماان املنظمااا  ونشاااطها فهااو بسااب  ضااغ  احلاجااة املاديااة الضاااربة جااذورها يف هااذا البلااد 

 املنكو  . وجي  أن حياو  املخلصون من خال  التماس مع الطالبان مساعدهتم على اخلالص منهم ..
 الشبه  السابع  : -7

رهياا فــ  كابــ  قــبلهم . وهكــ ا وصــف   لجنــ  العلمــا  أنهــم هــم البغــاة هلــ  ربــان  . ألنــ  كــا   اكمــاا شــ
ال ــ  قــدمت مــن الســعم ي  وكــا  فيهــا شخصــيا  خيــرة م ــ  الشــيخ محمــد قطــ  والشــيخ الصــماف 
وغيرهمــا . وقــد وصــف أولئــك ربــان  بأنــ   كممــ  شــرهي  و كم يــار بــاغ  هليــ  فــ   ينهــا . وذكــر أ  

اا . فالطالبــا  إذ  البغــاة هلــيهم . ألنهــم كــانما الشــيخ بــن ال   كــا  معهــم واه بــر ربــان   اكمــاا شــرهي
يجـــ  أ  يطيعـــما ربـــان  ويصـــبروا هلـــ  أخطائـــ  كمـــا تطلـــ  منـــا اآل  أ  يطـــا  الطالبـــا  ونصـــبر هلـــ  

 أخطائهم. 
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 فلقو  واهلل املستعان : 
ا كاانوا يف أوال  : مصدر الشرعية وعدم الشرعية هو تطبي  شريعة اهلل . ورباين وحكومته مل يطبقاوا شار  اهلل ملا

احلكم . بل أبقوا الشايوعين والعمال بتلاك القاوانن وعطلات احلادود وقاام الفسااد العاري  الاذي ذكرناا طرفاا  
منه . وملا جا  الطالبان مل خيلعوا رباين فورا  . بل وجهوا له مطال  على رأسها تطبي  الشاريعة وإلغاا  مظااهر 

 فوقع القتا  وأخرجهم اهلل صاغرين .  الفساد ولكن رباين ووزير دفاعه مسعود غدروا هبم
نانيا  : أما عن جلنة العلما  الي اعترب  رباين شرعيا  وحكمتيار باغيا  فقد كانت جلنة حكومية سعودية وهاي 
استمرار لتآمر السعودية على جهاد هخال  األفغان من أجل عدم قيام دولة الشريعة . وأما مان كاان فيهاا مان 

يساات أو  ماارة يضااحك فيهااا حكامنااا علااى بعاا  الطيباان ماان علمااا  املساالمن وهاام العلمااا  الطيباان فهااي ل
النذر اليسري من تلك اللجنة فقد كان غالبها من علما  الساعودية احلكاومين . وأماا اعتباار الشاي  بان الدن 

أن ذلاك  رباين حاكما  شرعيا  يف الساب  فهو أمر ال علم يل فيه ونسل  عنه الشي  ملاا نلتقاي باه ولكان أتوقاع
إن كان فهو من با  استمرار سياسية قيادة اجملاهدين العر  منذ أيام الشي  عبد اهلل عزام يف زعما  اجلهااد 
األفغاين وهو تغلي  أقر  املصلحتن ودفع املفاسد وألن رباين كاان يعاد بالشاريعة ملاا ياتمكن ويتعاذر بلناه مل 

 وجااادنا الشاااي  بااان الدن يف صاااف الطالباااان وجناااود ياااتمكن بعاااد ولكااان ملاااا جاااا  الطالباااان واقتتلاااوا ماااع ربااااين
الشريعة جماهدا  بنفسه وماله وأعوانه معهم مقاتال  لألحزا  املعاندين للشريعة حلفا  النظام الدويل فجازا  اهلل 
خريا  . وأما علماا  الساعودية وحكومتهاا فارغم اساتبانة األمار فماا زالاوا ماع موقاف أمارائهم املرتادين وأسايادهم 

ود والنصاارى ) بقاو  ماا قااال لاه كماا تقاو  الببغاا (، فهام إىل اآلن يف صاف ربااين واألحازا  الضاالة من اليها
 ماليا  وسياسيا  . 

نالثاا  : هاا  أن رباااين كااان حاكمااا  شاارعيا  ) وهااو مل يكان كااذلك ومل يطباا  شاار  اهلل علااى ماار ساانوا  أربااع ( 
واساااتوىل علاااى الااابالد وحكااام بالشاااريعة  هااا  أناااه كاااان كاااذلك مث خااار  علياااه مااان هاااو خاااري مناااه وتغلااا  علياااه

اإلساالمية . فماا نعرفاه عاان موقاف مجهاور أهاال السانة هاو طاعااة املتغلا  بسايفه يف ملكااه إن هاو أقاام شاارائع 
اإلسالم . حىت لو كان من خر  عليه قبله مقيما  للشرائع ولكان هاذا تغلا  علياه وطبا  الشارائع . وهاذا أمار 

  أعلم . مبن يف كت  السياسة الشرعية . واهلل
 الشبه  ال امن  : -2

أننا جربنا األفغا  سابقاا وس رنا هل  أخطائهم من أج  الجها  وكانـت الن يجـ  مـا تعلمـم  مـن الفسـا  
والحـرب األهليــ  وانكشــاف  قيقــ  زهمـا  الجهــا  بــين هميــ  وفاسـد ومفســد . واألفغــا  كلهــم هكــ ا 

 ف  نلد  من جحر مرتين . 
الشااابهة حتتاااوي علاااى لاااب  يف الرمياااا للماضاااي والواقاااع لقضاااية اجلهااااد األفغااااين كماااا فااالقو  واهلل أعلااام : هاااذ  

 حتتوي على خلل يف املنط  واالستدال  الشرعي بالتايل : 
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فلما قاوهلم ساانا علاى أخطاا  اجلهااد )ورأيناا النتيجاة( يعّرضاون بااحلر  األهلياة والفسااد الاذي تالهاا . أقاو  
ى جنااح اخلطاة اإلعالمياة العاملياة بتشاويه اجلهااد األفغااين اإلساالمي عموماا  هذا االستنتا  الظامل هو دليل علا

وفريضة اجلهاد خصوصاا  وهاذا ماا أرادو  مان األماة اإلساالمية . أرادوا إقناعهاا بالن اجلهااد سايخدي لفسااد يف 
نكساااة األرض . ويف احلقيقاااة فاااءن تردياااد هاااذا الكاااالم يف أوساااا  اجملاهااادين األفغاااان العااار  أنفساااهم يعتااارب 

حقيقيااة . نعاام لقااد جتاوزنااا عاان أخطااا  األفغااان وأحاازا  اجملاهاادين وزعاماااهتم ورأينااا النتيجااة .. ولكننااا بعاان 
البصرية ورمية الادين رأيناا ماا يرياد أخوتناا هاخال  إغفالاه وألذكار بعا  ماا رأيناا بءجيااز جيا  تفصايله يف مكاان 

علااى عيااو  األفغااان وجتاوزناهااا وجاهاادنا معهاام  آخاار إن شااا  اهلل . لقااد سااانا وسااا الشااي  عبااد اهلل عاازام
 فماذا رأينا ؟.

رأينا أو  وأكرب نصر لإلسالم واملسلمن منذ عدة قرون مت علاى ياد هاخال  الفقارا  العاز  ضاد أكارب دولاة  -1
عسكرية يف العامل نصارا  أدى إىل زواهلاا واحلماد هلل . وفاتح الباا  أماام حتركاا  اجلهااد يف آسايا الوساطى 

 مثراهتا إن شا  اهلل عما قري  .. الي سنرى
رأينااا دفااع مصااري خبااارى ومسرقنااد والشيشااان عاان أفغانسااتان علااى أياادي الااروس الااذين قتلااوا ملااا اهنااار    -2

مليااااون مساااالم وكااااادوا  26املقاومااااة اإلسااااالمية واجلهاااااد يف آساااايا الوسااااطى قتلااااوا يف األربعينااااا  حااااوايل 
ثاار ماان مئااة مليااون مساالم .فاادفع هااذا املصااري عاان فيهااا أك 2( مالياان كاام3ميسااحون اإلسااالم ماان حنااو )

 ( مالين مهاجر . 3أفغانستان وكان مثنه مليوين شهيد ومثلهم من اجلرحى و )
رأينااا انتعااا  فريضااة اجلهاااد وآنااار سااعي الشاابا  للشااهادة يف ساابيل اهلل وحتاارك األمااة كلهااا مليااار مساالم   -3

 عاما  نرى آنارها اآلن . 13مع هذ  املعاين طيلة 
نااا منااو وترعاار  العديااد ماان اجلماعااا  اجلهاديااة ولااد  أو أعااد  كوادرهااا علااى هااامش هااذا اجلهاااد رأي  -1

 ورأينا آنار ذلك يف العامل العريب واإلسالمي من الفلبن إىل طنجة . ومن القفقاس إىل أواس  أفريقيا . 
مريكاااان جبملاااة رأيناااا الرعااا  الاااذي اجتااااح العاااامل الصااالييب واليهاااودي والاااذي عااارب عناااه أحاااد الكتاااا  األ  -3

مااوجزة قااا  عاان أفغانسااتان وسياسااتهم فيهااا : ) يااا إهلااي ماااذا فعلنااا ؟  لقااد أيقظنااا املااارد النااائم ( يعااي 
 اإلسالم واملسلمن . وفعال  ميثل اجلهاد األفغاين يقظة هلذا املارد الذي بدأ ينه  اليوم . 

النتيجاة الرائعاة نتيجاة اجلهاود والسياساة هذا بع  ما حتق  ولقد أدركه العادو وأراد مساحه . وكانات هاذ     
الشرعية احلكيمة للشي  عبد اهلل عزام واجملاهدين العر  وقياداهتم الي شاركت يف التحري  واألدا  يف ذلاك 
اجلهاااد رغاام األخطااا  واهلفااوا  الااي كاناات والااي جياا  أن ال ننكاار وجودهااا وال نكررهااا . وهااذا عاان عقياادة 

صااائل كمااا ماار معنااا . دفعااه مااع الاارب والفاااجر .. فحااىت يف أشااد ظاارو  احلاار  أهاال الساانة يف قضااية دفااع ال
األهلية بعد خارو  الاروس وساقو  الشايوعية . بقاي اإلساالم والصاالة وحفظات األعاراض . وتقاتال نفار ممان 
فسااد علااى الاادنيا . مث اصاالح املساالمون أحااواهلم بلنفسااهم وظهاار الطالبااان . هاال هااذا خااري أم مصااري خبااارى 

علااى يااد الااروس؟!، والبوساانة علااى يااد الصاار ؟!، ومااا يعاااين املساالمون يف اهلنااد علااى يااد اهلناادوس؟! ومسرقنااد 
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ويف الفلباان علااى يااد النصااارى؟! . لقااد كااان وقوفنااا مااع قااادة اجلهاااد األفغاااين علااى مااا فاايهم هااو عاان حكاام 
باارز هااو عاان الشاار   الشار  وعاان العقاال واملنطاا  . مث كاان ماانهم فساااد فكااان وقوفناا مااع التيااار الصاااح الاذي

واملنط  العقل السليم . وهكذا تكون احلركة على بصرية مع جمرياا  األحاداث وفا  سياساة شارعية مضابوطة 
 بعقيدة أهل السنة واجلماعة الي هدانا اهلل إليها وله احلمد. 

قولاه صالى  نانيا  : قوهلم األفغان كلهم هكذا . هو عك  قوله تعاىل ) وال تزر وازرة وزر أخارى ( . وعكا 
اهلل عليه وسلم ) واشهدوا علاى احملسان بلناه حمسان وعلاى املساي  بلناه مساي  ( وعكا  ماا جاا  يف األنار ) 
إن من أعظم الفرية غيبة قوم ( . فهذا شرعا  لي  صاحيح . حتميال الطالباان ماا كاان مان أوزار األحازا  ماع 

والعاد  علاى ياد الطالباان . فهاذا لاي  شار  ما نشهد  يوميا  من بركا  تطبي  الشريعة وقيام األمن والقس  
وال منطاا  . ولااو اتبعنااا هااذا املنطاا  لوجاا  أال نسااري خشااية أال نسااق  وال نلكاال خشااية أن مناارض وال نتاازو  
خشااية أن نفشاال وال نعماال أي شااي  ألنااه سااب  أن مشااى قااوم وسااقطوا وأكاال قااوم ومرضااوا وتاازو  آخاارون 

هبااذ  الطريقااة السااطحية السااقيمة فهااذا عكاا  مناطااا  احلكاام  وفشاالوا .. فاااألمور تقاادر مبقاديرهااا وال تعماام
 الشرعي وعك  مقتضيا  العقل السليم الذي كلفنا اهلل مبوجبه .

نالثاا  : قااوهلم ال نلااد  ماان جحاار ماارتن : خطاال فلاام يكاان ماا حصاال معنااا ماان بركااا  اجلهاااد لاادغا  ماان جحاار 
ة والربكاا  والصاوا  أن نتعارض لنفحاا  اهلل ونغتانم وإمنا بركا  من اهلل تعاىل كان فيها األجر واملغنم واخلرب 

 الفرص مرتن ونالث وألفا  واهلل املستعان . 
 : الشبه  ال اسع  -1

وه  قم  بعض اإلخمة : أ  الطالبا  يقملم  هن خصممهم أنهم بغاة مخـالفم  ولـم يع بـروهم مرتـدين 
والخمار  مع أئم  الجمر كمـا قـم  مالـك  وال كفاراا ونحن نعلم أ  أئم  أه  السن  ال يرو  ق ا  البغاة

إال أ  يخرجما هل  أم ا  همر بن هبـد العزيـز فكيـف نقاتـ  هـنال  مـع الطالبـا  وهـم ليسـما كعمـر بـن 
 هبد العزيز .

 نقو  واهلل املستعان : 
أنااه ال يغااري ماان حقيقااة احلكاام الشاارعي خلصااوم الطالبااان أنااه وضااح للطالبااان حقيقااة احلكاام أم ال وهاال  -1

باااه أم ال إن كاااانوا يعلموناااه . فحقيقاااة الواقاااع كماااا نعتقاااد  حنااان العااار  الاااذين فهمناااا التوصااايف صااارحوا 
السياسي والواقعي وهو منا  احلكم عليهم أهنم طائفة ردة لكاوهنم ماوالن للمخطا  الادويل وأطرافاه وال 

لاي  البااغي سيما أمريكاا وأذناهباا يف الغار  ومان مرتادي حكاام املسالمن وهاذا ال ينفاي أن يف ذلاك اخل
والفاساا  واجلاهاال وغااري ذلااك وحناان نعلاام أن معظاام األحنااا  ال يكفاارون إال باااجلحود ومااع ذلااك فقااد 
مسعاات ماان بعاا  قااادة الطالبااان مثاال الشااي  حقاااين وغااري  أن هااخال  خلااي  ماان مرتااد وفاساا  وجاهاال . 

أو مل يعلنو  حاىت  فنحن نبي موقفنا على حقيقة احلكم الشرعي واقعا  بصر  النظر أن  الطالبان جهلو 
 ال يثري قالقل مبوضو  الكفر والتكفري . 



 11 

أن القو  بلن الطالبان أئمة جور فيه إجحا  وقد فصلنا حاهلم بالتفصيل وجيا  أن ناذّكر بعادم اخللا   -2
بن واقع األفغان كلمة عامة فيها وفيها كما عموم أحوا  املسلمن وبن الطالبان كنخبة من طلبة العلوم 

 رهم خنبة وصغارهم على خري كثري وفيهم اخللي .الدينية كبا
أن أهل السنة ال يقاتلون البغاة واخلوار  مع أئمة اجلور فهذا لي  علاى إطالقاه . فقاد قاتال أهال السانة   -3

البغاااة واخلااوار  مااع كثااري ماان حكااام اجلااور علااى طااو  املرحلااة األمويااة والعباسااية وسااواها .والكااالم ذاك 
ه على أئمة الظلام واجلاور املعتادين علاى ديان النااس ودنيااهم مماا جعال النااس مصرو  واهلل أعلم ممن قال

 ختر  عليهم بتلويال  خمتلفة منها الصحيح ومنها غري الصحيح .
مث وهااذا هااام جاادا  أن بغاااة ذلااك الزمااان وخااوارجهم خرجااوا علااى أئمااة اجلااور ملشاااكل داخليااة فاااختلف  -1

لي  احلديث على خوار  وبغاة مرتبطون بالكفار األصلين املابصن العلما  يف قتاهلم مع أئمة اجلور أم ال و 
على نغور ديار اإلسالم . ولي  على بغاة وخوار  يعملون حلسا  النظام العاملي .فعلما  ذلك الزمان كانوا 
حيكمااون علااى ماان اسااتعان بالكفااار علااى ديااار اإلسااالم بااالردة . وال يعااود حااا  هااخال  بغاااة وال خااوار  باال 

. ألهنم كما حاا  هاذا  ) ومن يتوهلم منكم فذنه منهم (  يعملون حلسا  الكفار داخلن يف قوله تعاىل عمال
احللف الذي بيننا لاي  هلام تلويال شارعي يف اخلارو  وإمناا عملياة ماخامرة عاملياة ارتكاز  إىل عماال  حمليان ماا 

 بن مرتد وفاس  وجاهل وملجور . واهلل أعلم .
 الشبه  العاشرة : -90

 وتقم  لماذا ال نسأ  خصممهم ه  يطبقم  الشريع  لم ها وا للحكم أ  ال؟.
ألين ُسئلتها فعال  يف إحدى اجللسا  مان قبال أحاد األخاوة وأقاو  ماا قلتاه  -رغم وضوح ردها–وقد أوردهتا 

 له يف حينها واهلل املستعان :
هاو معلاوم وأمهاه عادم احلكام مباا أناز  اهلل أوال  : أخي الفاضل هخال  كانوا يف احلكم فعال  وبدا منهم ما بادا و 

مث الفسااد يف األرض مث تقريا  الشايوعين والعمالااة للنظاام الادويل الكفار وكااانوا حينهاا خمتاارين أحارار فخااانوا 
األمانة فلتاهم اهلل مان حياث مل حيتسابوا . وأخارجهم مان جناا  وعياون وزرو  ومقاام كارمي ونعماة كاانوا فيهاا 

 فاكهن .
هااخال  األحاازا  املناكيااد وهاام اآلن حمصااورون مطاااردون ألهناام يرياادون دعاام القااوى الكفريااة العامليااة  نانياا  : أن

ال  –فءهنم يعلناون فسااد نوايااهم وعقائادهم وديانهم مناذ اآلن فهام يتعهادون مناذ اآلن وقبال أن ميكانهم اهلل 
لاان تكااون حكومااة شاارعية يتعهاادون باحلكومااة املوسااعة وغااي عاان القااو  أن احلكومااة املوسااعة  –مكاانهم اهلل

إسااالمية فهااي حكومااة خلااي  وبءشاارا  أمريكااي دويل وماان األماام املتحاادة كمااا بينااا . ويتعهاادون مبكافحاااة 
 اإلرها  وهذا يعي عون الكفار على املسلمن وغري ذلك فلم نسل  رجال  يعلن ما لديه علنا  خمتارا  طائعا  . 

م شاارعي حيكاام بالشااريعة ويقاايم احلاادود وجياهااد يف ساابيل اهلل نالثااا  : احلاااكم القااائم اآلن وهاام الطالبااان حاااك
وخاار  عليااه وعصااا  خمااالف يتعاااون مااع الكفااار . فمااا الوجااه الشاارعي لسااخا  خااار  علااى حاااكم شاارعي هاال 
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حتكاام أوال حتكاام بالشااريعة . فهااذا الكااالم منقااوض شاارعا  وعقااال  . إذا كااان احلكاام بالشااريعة قااائم فلاام خاار  
 كان لن حيكم فمن با  أوىل .حىت يليت مبثله . وإن  

رابعا  : هخال  الذين كذبوا على اهلل وخانوا األمانة حاكمن وغري حاكمن واعتزوا بغري اهلل فذلوا وال شك أنه 
لو سللته سيقسم لك اإلميان املغلظة بلنه سيكون على سرية أيب بكر الصدي  رضي اهلل عنه بل هاذا الكاالم 

ال يستحون من الكذ  . فال وجه إذن لسخاهلم ال شارعا  وال عقاال  واهلل أعلام يردد  حكامنا املرتدون كلهم و 
 . 
 الشبه  الحا ي  هشرة :-99
أ  ال ين يقاتلم  الطالبا  مسلمم  يصلم  وينذنـم  ويـأتم  ك يـراا مـن شـعائر اإلسـ   فهـم إذ  ق ـا   

 ف ن  . 
وعلى كثرة ما بو  الفقها  يف كتبهم هبذا الارد  فلقو  واهلل املستعان : هذ  الشبهة على بساطة الرد عليها   

شائعة لي  يف موضو  أفغانستان بل يف كل قتا  يكاون فياه مان ياليت شاعائر اإلساالم يف الصاف الاذي أماام 
أهل العد  واجلهاد . فقد قيلت لنا وحنان نقاتال حكاام بالدناا ألن يف جيشاهم مان يصالى وهام عموماا  علاى 

مصار والشاام ملاا قادم التتاار وزعماوا اإلساالم وساتقا  يف كال مارة يساتخدم  مسمى املسلمن  . وقيلت ألهال
 فيها أعدا  الكفار بع  أبنا  ديننا يف صفوفهم.

والااذي يتفكاار قلاايال  ياارى األدلااة أنصااع ماان الشاام  علااى بطااالن هااذ  الشاابهة ، فااالقرآن الكاارمي أمرنااا بقتااا  
ن مـن املـؤمنني اقتتلـوا فأوـلةوا بينـهما ، فـذن بغـ         ) وإن هائفتاالبغاة من أهل اإلسالم على إخاواهنم فقاا  

والي تبغي مسلمة تليت بشعائر اإلسالم  إحدامها عل  األخرى فقاتلوا اليت تبغي حت  تفيء إىل أمر اهلل..(
وقد جا  يف السرية أن رساو  اهلل صالى اهلل علياه وسالم آذن أهال الطاائف وهام مسالمن أن ميتنعاوا عان الرباا 

( وقااد هااددهم رسااو  اهلل صاالى اهلل عليااه  فــذن مل تفعلــوا فــأذنوا  ــرب مــن اهلل ورســوله  آن ) ونااز  فاايهم القاار 
وسالم ونصا  علاايهم املنجنيا ، كااذلك فاءن رساو  اهلل صاالى اهلل علياه وساالم أمار بقتاا  اخلااوار  وحاث علااى 

املرتادين ذلك ومع ذلك وصفهم " حيقر أحدكم صالته مع صالهتم " ..  احلديث وأما الصحابة فقاد قااتلوا 
على الزكااة وهام يالتون بااقي الشاعائر واعتاربوهم مرتادين إىل غاري ذلاك . ويف كتا  الفقاه علاى كافاة املاذاه  
أبااوا  لقتاااا  البغااااة واخلاااارجن واملفسااادين يف األرض وهااام مساالمون يقيماااون بعااا  الشاااعائر وقاااد عقاااد ابااان 

ال  ذكاار  يف معاارض فتااوى التتااار .ولااو ماان الفتاااوى فصااال  طااوي 21تيميااة هااذ  الشاابهة يف كتااا  اجلهاااد اجلااز  
قامت هذ  الشبهة وبى عليها الناس مواقفهم فماذا نفعل بعساكر وأمن وشارطة صادام ومباارك وحااف  أساد 
وفهد وسواهم وهم جناود الفراعناة واحلاامن لعروشاهم والقاائمن علاى قتال الاذين يالمرون بالقسا  مان النااس 

م يف جايش اليهاود أو كماا فعال بعضاهم أياام الصاليبين حياث عملاوا وماذا نفعل ملن تطو  مان املسالمن الياو 
معهم أيام احلمال  الصليبية األوىل . أو من تطو  يف جياو  الفرنساين واإلجنلياز وحاار  أبناا  جلدتاه أياام 
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ه احلمال  الصليبية الثانية .. ال شك يف قتاهلم هبذ  األدلة الساابقة وملان أراد فاألدلاة مبساوطة يف كتا  الفقا
 ال ننقلها هنا ألن البحث طا  أكثر من الالزم وفيما أورد  كفاية .  

فاااءذا قاااام وجاااه شااارعي لقتاااا  فئاااة مااان املسااالمن يااادعون اإلساااالم حبااا  أو بباطااال قوتلاااوا ولاااو كاااانوا يقيماااون   
الشااعائر واهلل أعلاام . أمااا القااو  باالن بعضااهم مظلااوم ياادافع عاان مالااه مااثال  ال يريااد أن يعطااي سااالحه هااخال  

يسوا كاذلك . هام طار  يف حلاف دويل وحملاي وصافنا حالاه وقاادهتم وجناودهم يعرفاون ذلاك  . وهام علاى ل
فوقعوا يف والية الكافرين ونصارهتم  -على افااض الظلم –فرض مظلمتهم مل يتحملوا ظلم ويل األمر املسلم 

الح أهلااك احلاارث علااى أهاال اإلسااالم والطالبااان هلاام وجااه شاارعي حقيقااي يف مجااع السااالح ألن انتشااار الساا
والنسل ومل يعد ممكنا  تلمن السبل إال هبذا فهذا اجتهاد سائ  لويل األمر الشرعي احلاكم مبا أنز  اهلل وظلمه 
املفاض ال يربر حماربته مع الكافرين. ألمر رسو  اهلل صلى اهلل علياه وسالم بالصارب علاى ظلام احلااكم املسالم 

أهل السنة طاملاا أن الشاريعة هاي القائماة وأن الظلام هاو الشااذ ولو أخذ مالك وضر  ظهرك . وهذ  عقيدة 
 من احلا  ولي  عموم األحو  كما يف بالدنا حيث حكم الكفر وفشا الظلم . 

وأما أن البع  يدافع من منطل  عرقي ألن الطالبان بشتون يظلماون األعاراق األخارى فهاذ  هاي دعاياة الاا ) 
ألقليااا  ألساابا  نفسااية وأخااذوا يشاايعوهنا والغرياا  أهنااا تصاال يب يب سااي( وصااو  أمريكااا . نقلتهااا بعاا  ا

إلينا وأن يرددها بع  إخوتنا . وواقع احلا  يكذهبا فكثري من والة الطالبان ورمسهم من الفرسوان واألوزباك 
والطاجيااك وغااري ذلااك وفاايهم ماان البدخشااان واألقليااا  األخاارى . وقااد حاادنت هبااذ  املشااكلة بعاا  قااادة 

ص أمري املخمنن يف أفغانستان على هذا التنويع وأنا بنفسي أعر  بع  الوزرا  والاوالة يف الطالبان فلكد حر 
مناط  البشتون وهم أوزبك أو فرسوان . ومع ذلك فهذا لي  مربر حلر  أهل اإلسالم والشريعة مع الكفاار 

 احمللين والدولين لو كان قائما  وهو لي  قائم بفضل اهلل واهلل أعلم .
 ال اني  هشرة : الشبه -94
هــ ه ليســت شــبه  بــاأل رى هــ   كــم هلــ  أفغانســ ا  والطالبــا  بــ   كــم ظــالم ال أ ري كيــف     

أصــف  وال هلــ  مــاذا اتكــأ .. وهــم القــم  بــأ  أفغانســ ا  ليســت  ار إســ   والطالبــا  ليســما  كممــ  
 شرهي  .

مسااالم وال شاااك . فماااا أدري كياااف رغااام أن قائلهاااا أكاااد أناااه يعتااارب الطالباااان مسااالمن واملاااال حمماااد عمااار     
تالقى هذا الكالم الذي ينق  آخار  أولاه . فااملال عمار حااكم فءماا حيكام بشار  اهلل وبالتاايل مسالم وبالتاايل 
حكومته شرعية وأفغانستان دار إسالم وإما عك  ذلك على كل املراحل .. وأما التفسري فلغر  من الغرابة 

م وحكوماة شاارعية ألن هاذا يعااي حال مجاعاتناا ووجااو  بيعاتهم بيعااة وهاو القاو  أننااا ال نعاا  هبااا دار إساال
إمامااة وخالفااة .. وهااذ  كمااا ذكاار  ليساات شاابهة وإمنااا حكاام . وهااي متعلقااة مبوضااو  املسااللة الثالثااة الااذي 
أحلنااا البحااث فيااه حلاان اسااتكما  مزيااد ماان جواناا  الواقااع واحليثيااا  وسااخا  بعاا  أهاال العلاام واسااتكما  

 للة.مادة البحث يف املس
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*   *   * 
 وبعد بحث ه ه الشبها  الشرهي  بما يسر اهلل أن ق  للشبها  ذا  الصف  السياسي  أو الماقعي  . 
وقب  أ  أن ق  إليها أقم  أ  ه ه الشبها  ه  م علق  بأولميا  الرأي والحرب والمكيدة والمف ـرض 

الق ــا  مــع الطالبــا  هلــ  أ  مــن ســيبح ها معنــا قــد ان هــت هنــده الشــبها  الشــرهي  مــن  يــث جــماز 
األق  . إذ لم كانت هند البعض غير من هي  والق ـا  معهـم غيـر جـائز فـ   اهـ  إذ  أصـ ا لبحـث أي 
شبه  فرهي  من قبي  ما سيأت  . فإذ  ه  من  يث أننا سلمنا بجماز الق ا  مع الطالبا  ولكن هنـا  

 با  أ  ال، ألولميا  و ي يا  أخرى . شبها  لبحث األولميا  أيهما أول  وأوج  الق ا  مع الطال
وهــ ه الشــبها  تــدور  ــم  ممضــم  وا ــد وهــم أ  لــدينا قضــايا جها يــ  جئنــا أفغانســ ا  مــن أجلهــا 
ونحن قل  ال أثر لنا هل  ه ه المعرك  هنا وأول  لنا أ  ن فر  لما جئنا ل  .. ولكن سأفصلها فـ  أربـع 

 وأتابع ترقيم الشبها  من  يث وصلنا فنكم  مع : شبها  ل سهي  البحث والفهم واهلل المس عا  .
 ثانياا : الشبها  ذا  الصف  السياسي  والماقعي  :

 الشبه  ال ال   هشر : -93
ه  قم  بعض اإلخمة : هندنا قضايا جها ي  أساسي  جئنا من أجلها تشغلنا هـن هـ ه القضـي  . ومـاذا 

 ـالهم هنـا  لنضـيع فـ  قضـايا فرهيـ  م ـ  هـ ه أو يريد األمريكا  واليهم  و كامنا أك ر من أ  ن ر  ق
الجهــا  فــ  الشيشــا  أو بمرمــا أو البمســن  أو أفغانســ ا  . ومعلــم  لنــا كيــف أ   كــا  الســعم ي  مــ  ا 
ومعهم هلمـا  السـم  المنـافقين هنـدهم يـدفعم  شـباب الجزيـرة للجهـا  فـ  أبعـد مـا يمكـن مـن الـب   

    .     ي ركما  كا  السعم ي  وأمريكا بس
 فلقو  واهلل املستعان : 

هاذا اعاااض وجياه جادا  ويطارح مساائل أصابح حبثهاا الياوم غاياة يف األمهياة وال شاك ان الاذين دار  يف      
رموسهم هذ  االعااضا  أهنا دار  نتيجة حرقة صاادقة علاى مصاا  اإلساالم يف بالدهام وهاو الاذي جاا  

يف هاذ  املساللة هاو حباث يف جمااال  الارأي واحلار  واملكيادة  هبم إىل هنا وأخرجهم مان هنااك وماا دام األمار
فساالديل باادلوي إن شااا  اهلل .خاصااة أن أحااد اإلخااوة األحبااا  إىل نفسااي قااا  يل : أبااا مصااع  أناات الشااام 
أوىل بك من هنا .. كم بقي من أهل سوريا الشام علاى در  اجلهااد ؟ أفاراد رمباا ال يعادون أصاابع الكاف . 

تليت لتدعو للجهاد يف أقاصي األرض ؟! والسعودية أوىل بابن الدن فلمن ياكها ؟ وانظر فلمن تاك الشام و 
ماذا جرى يف اجلزائر بذلتم وسعكم وكان ما كان أال جي  أن نصحح املساار ونعااود الكارة ؟ ملاا نااك بالدناا 

 ونليت هلذ  القفار وقضاياها ؟! 
جروحناا .. فالقو  ألخينااا ولكال مان يفكاار يف هاذا االماار وال  واحلقيقاة فاءن أخانااا جازا  اهلل خاريا  قااد فتا  لنااا 

 سيما مسخويل اجلماعا  اجلهادية . مبناسبة هذا االعااض الوجيه جدا  .
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وأمكد يف اإلجابة على هذا االعاااض علاى مجلاة مان الثوابات تشاكل بالنسابة يل أرضاية عقياديت وأفكااري    
 هلل صاح  الفضل واملنة . اجلهادية وما زالت كما كانت دائما  واحلمد 

أوالا : أعكــد قنــاه   ال امــ  ال ــ  يعرفهــا األخــمة هنــ  وقــد أكــدتها فــ  معظــم ك ابــات  ومحاضــرات  أنــ  
أه قد  يناا أ  ب   اإلس   قاطب  ب  اس  نا  مح ل  من قب  اليهم  والنصارى . إمـا مباشـرة كمـا  ـا  

هــن طريــ  فــرض  كــا  أو طمائــف أو أ ــزاب أو  فلســطين والجزيــرة وغيرهــا وإمــا بصــمرة غيــر مباشــرة
همائـــ  مالكـــ  مـــن المرتـــدين . يقممـــم  بكافـــ  مهـــا  المح لـــين الكفـــار المســـيطرين اليـــم  هلـــ  النظـــا  
العالم  وسما  كا  اإل     مباشراا أو غير مباشر فإن  أ ى إلـ  إبعـا  المسـلمين هـن  يـنهم وتعطيـ  

رائع اليهم  وأه  الصلي  وأه  اإللحا  والمثنيين وقد تأت  شريع  ربهم و كمهم بغير ما أنز  اهلل بش
هــن هــ ا جملــ  مــن المظــالم والمفاســد فــ  أمــمر الــدين والــدنيا و يــاة النــاس . فنهبــت الــب   وألــبس 
أهلها لباس ال   والخمف والجم  . وقد قا  أهـ  الحـ  والقسـ  هلـ  مـدى هقـم  طميلـ  مـن هلمـا  

نما ونصحما وجاهـدوا . فمـا كـا  مـن المسـ عمرين ونـمابهم المرتـدين إال المسلمين والدهاة إل  اهلل فبي
أ  مكروا بهم قـ  ا وتشـريداا فـ  األرض أو سـجناا وهـ اباا .. وهـ ا الحـا  صـار معروفـاا مشـهم اا يعرفـ   
ك  مسلم وي و  وي ت  ك  من  خ  تحت مسم  ال إل  إال اهلل ولم باإلن ساب باإلسم . وأمـا اليـم  

الحم   الصليبي  ال ال   هل  العالم اإلس م  من  مطلع ال سـعينا  فـإ  العـالم اإلسـ م   ومن  بد 
و ين اإلس   وأه  المل  المحمدي  هل  صا بها الص ة والسـ   ي عرضـم  مـن قبـ  النظـا  العـالم  

رب الجديـد الـ ي يشــرف هليـ  اليهــم  والنصـارى و لفــاعهم مـن أهــ  االلحـا  والــمثنيين ي عرضـم  لحــ
إبا ة شامل  تس هدف محم  ين اإلس   وإطفا  نمره وشـن  ـرب إبـا ة واسـ عبا  هلـ  المسـلمين فـ   
ك  مكا  . وقد صـار هـ ا مشـهم اا فـ   ـا  المسـلمين مـن تركسـ ا  الشـرقي  الـ ين تحـ لهم الصـين 

رقها إلــ  مــ اب  البلقــا  والبمســن  وكمســمفم ومجــازر الشيشــا  والهنــد والفلبــين ووســ  أفريقيــا مــن شــ
لغربها . وأما المسلمم  الراز م  تحت  كم المرتدين نـماب أسـيا هم الكفـار مـن اليهـم  والصـليبين 
فإنهم ي عرضم  لك  صنمف الق   والسجن وال شريد لك  مم د منمن باهلل يريـد القـبض هلـ   ينـ  . 
ـــدين هـــن  ـــد  كـــامهم المرت ـــ  مئـــا  اآلالف المســـلمين هلـــ  ي ال  فقـــد طالـــت اإلهـــداما  آالف وق 

وام أل  السجم  بخيرة وزبدة شباب اإلس   من المفكرين والدهاة و مل  الشها ا  وكاف  طبقـا  
الشع  المسلم ويكف  أ  ننظر ف  خارط  العالم اإلس م  المم ـدة مـن تركسـ ا  الشـرقي  فـ  تخـم  

  الم مسـ  الصين شرقاا إل  سما   المغرب وممري انيا هل  األطلس  غرباا ومـن أواسـ  آسـيا وسـما 
شماالا إل  جزر الفلبين وأندونيسيا وجنمب شر  آسيا وأواس  أفريقيا جنمباا لنرى أنـ  لـيس هنـا  بلـد 
وا ـــد مـــن بلـــدا  المســـلمين إال وفيهـــا  ركـــا  إســـ مي  ت عـــرض للـــبطش والنكـــا  هلـــ  يـــد الحكـــا  

ا و و   لـف النـاتم المرتدين وأسيا هم اليهم  والنصـارى والنظـا  العـالم  الجديـد وهلـ  رأسـ  أمريكـ
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و لفـاعهم الـروس والـمثنيين اليـم  . ويكــا  ال يمجـد بلـد مسـلم اليــم  إال وفيـ   ركـ  جها يـ  هاملــ  أو 
نماه جماه  جها ي  م ربص  تسع  لحم  الس   جهـا اا فـ  سـبي  اهلل و فاهـاا هـن المس ضـعفين مـن 

بي ا . وقـــد أخـــ  شـــباب هــــ ه الرجـــا  والنســـا  والملـــدا  الــــ ين ال يســـ طيعم   يلـــ  وال يه ـــدو  ســــ
الجماها  نصيبهم كام ا من الق   والسجن وال شريد والنكا  بصف هم طليع  ه ه األم  ورأس الرم  
فيهـــا والشـــمك  الم يـــدة ال ـــ  يحـــاو  أهـــدا  اإلســـ   مـــن الكفـــار والصـــليبيين واليهـــم  و لفـــائهم مـــن 

العربـ  فقـ  ومـا يـدور فـ  بـ   اإلسـ   المرتدين كسرها ويكف  أ  نعط  هلـ  هـ ا م ـاالا مـن هالمنـا 
 غير العربي  ال يخر  هن ه ا.

فف  ب   الشا  ق   هل  يد النصيري  الكفرة ف  مماجها  مع المجاهدين ومنيـديهم مـن المسـلمين  
أك ــر مــن خمســين ألفــاا  كــت هلــيهم بيــمتهم  كــاا وســجن أك ــر مــن ث ثــين ألفــاا أهــد  مــنهم أك ــر مــن 

 9126 – 9176وفّر من الب   أك ر من هشرين ألفاا من خيرة الشباب ما بـين خمس  وهشرين ألفاا 
وقد الق  أه  السن  ف  لبنا  المي   هل  يد النصـيريين م ـ  مـا القـما فـ  سـمريا وتحـالف النصـيري  
مــع الشــيع  واليهــم  فق ــ  مــن اللبنــانيين ومــن الفلســطينيين فــ  لبنــا  أك ــر مــن مــائ   ألــف فــ  نفــس 

شر  مئا  اآلالف وما يدور ف  فلسـطين هلـ  يـد اليهـم  معلـم  ال يخفـ  وسـجم  األر   السنما  و 
تم لــ   بشــباب اإلســ   وفــ  مصــر ق ــ  وأهــد  خــ   هــ ه الســنما  أك ــر مــن ألــف شــخ  وفــ  
ســجمنها اليــم  ســ م  ألفــاا مــن خيــرة الشــباب وفــ  الســعم ي  بــ   ال م يــد المزهــم  مــن هلمــا  الســم  

اما  وأما هلما  اإلص   فكلهم سجين أو طريـد أو مسـ  ر وقـد  خـ  سـجمنها بدأ  سلسل  اإلهد
ألــف شــاب مــن المجاهــدين والــدهاة وفعلــت بهــم األفاهيــ  وطــا  النكــا    ــ   96الرهيبــ  أك ــر مــن 

نسا هم . وأما ف  شما  أفريقيا ليبيا والجزائر والمغرب فالحـا  معـروف واليشـ  هـن هـ ه القاهـدة . 
لشــهدا  والمع قلــين وفــ  الجزائـــر مئــا  اآلالف وفــ  المغــرب مئــا  المســـجمنين ففــ  ليبيــا آالف ا
 وآالف المشر ين .

والمطــار و  فــ  تــمنس آالف أخــرى مــن الشــهدا  والمســجمنين والم  قــين. هنــا   يــث يس أصــ  
 اإلس   اس ئصاالا ويسجن الناس هل  الحجاب وأ ا  الصلما  فض ا هما هم فم  ذلك .

   ال ام  ومن خ   الم ابع  المس مرة أل ما  المسـلمين فهـ ه هـ  قنـاه   بمـا يـدور فإن  أعكد قناه
فــ  هــالم اإلســ   والمســلمين اليــم  وقــد لخصــ ها مــمجزة ولــم أر نــا  قــ  المصــف لمألنــا الصــفحا  
 الك يرة مما يشي  ل  الملدا  وتقشعر ل  األبدا  مما ي ق  اليم  أه   ين اإلس   ف  ك  مكا  . 

ياا : أه قد جازماا أن  بنا  هلـ  هـ ا الحـا  فـإ   كـم اإلسـ   الـ ي أجمـع هليـ  هلمـا  األمـ  سـلفاا ثان
وخلفـاا أ  الجهــا  فــ  كــ  بلــد مـن تلــك الــب   صــار فــرض هـين هلــ  المســلمين فيجــ  هلــيهم  مــ  

يجـ   الس   وق ا  أهدائهم من اليهم  والصليبيين وهل  رأسهم أمريكا و و  الناتم و لفـاعهم كمـا
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ق ا  أولئك الحكا  المرتدين نماب الكفار ف  ب  نا وطليع  الصدا  مـع أهـ  اإلسـ   . وقـد صـار  
 ه ه الفريض  بعد قيا  الجها  وان شار  همت  أمراا معروفاا قا  ب  من قا  وهجز هن  من هجز. 

 ا الجهـا  فـ  بلـدهم : أن  أه قد جازماا بأ  هل  أه  كـ  بلـد مـن بـ   المسـلمين أ  يقممـما بهـ ثال اا 
وأ  يسعما إل   فع ه ا الصائ  بـ  هـ ه الصـمائ  الم حالفـ  هـن أنفسـهم وأهراضـهم وأمـمالهم و يـن 

 ربهم . 
وذلك مفروض هليهم قب  أ  يفكـروا بال مجـ  للجهـا  فـ  بـ   أخـرى نائيـ  . فالفريضـ  م عينـ  هلـيهم 

معـروف ثابـت شـرهاا وهقـ ا بـ  أكـا   ف  الدفع هـن أهلهـم وأنفسـهم قبـ  أ  يـدفعما هـن غيـرهم وهـ ا
أه قد أ  من ي ر  أهل  ل      والنكا  ويـ ه  ويـدافع فـ  بقـا  أخـرى وهـم قـا ر هلـ  أ ا  هـ ه 
الفريض  ف  بلده  ال  يشب   ا  صا   صدق  قاطع الر م . ي ر  أباه وأم  وأخماتـ  وأر امـ  للعـمز 

قا ر هل  أ  ين يها ف  بلده مطل  القدرة وأمـا والفقر وي ه  ي صد  هل  األبعدين . وأهن  بكلم  
األه ار الماهي  من هد  تحم  تبعا  الجها  مـن الق ـ  واألسـر والعـ اب وال شـهير وغيـر ذلـك فهـ  
ال تلغ  القـدرة هلـ  ذلـك والفـرار مـن هـ ه ال بعـا  ال يبـرر هـ ا الهـروب مـن الماقـع كمـا فـ  الجزيـرة 

اا هليــ  مــن نصــرة المســلمين فــ  مكــا  آخــر . واألقربــم  أولــ  وغيرهــا . فالفريضــ  فــ  بلــده أك ــر تعينــ
بالمعروف ، ب  هدا ه ه الحقيق  الشرهي  فإن  أه قد مـن خـ   منطـ  الصـرا  السياسـ  والعسـكري 
مع النظا  العالم  اليهم ي األمريك  الجديد و لفائ  المرتدين أن  أجدى هلينا وأنكـ  لهـم أ  ت سـع 

  كافــ  بــ   اإلســ   وهــ  رقعــ  بم يــين الكيلــمم را  المربعــ  تغــ  ســا   الصــرا  العســكري ل شــم
بمصال  هنال  األهدا  وان شار الجها  ف  ك  مكا  خيراا وأنك  للعدو مـن  صـره فـ  أمـاكن ضـيق  
محدو ة ب  إن  م أكد من أ  العدو من  كمما  المرتدين كما ف  السـعم ي  ومـن ورا ه مـن أسـيا ه 

لما ويحاولم  إبعا  الشـباب المجاهـد هـن تلـك الـب   لقضـايا فرهيـ  نائيـ  فعـ ا اليهم  والصليبيين  او 
إلرسـا  الشـباب السـعم ي المجاهـد إلـ   9112ومن آخر ه ا م  ا تزهم ابـن ه يمـين العـا  الفائـت 

بمرما فقد أرس  ابن ه يمين بعض ت مي ه باألمما  ال زم  إل  أفغانس ا  إلقنا  من يمكن إقناه  مـن 
باب ب ر  أفغانس ا  وال مج  إل  بمرما تحت ه ه الدهمى وقد رصد ميزاني  كبيرة له ا الجها  .. الش

 وه ا من كيد األهدا  ال ي ال يخف  هلينا والحمد هلل . 
أن  أه قد أ  مجاهداا ف  بلده أجدى لنا وأنك  للعدو مـن مئـا  المجاهـدين فـ  غيـر وطـنهم  رابعاا :

وهــ ا -هســكرياا وواقعيــاا ألنــ  أهــرف بأرضــ  وأهلــ  وهــدوه بــ  أنــ  أه قــد وهــ ا منطــ  ثابــت سياســياا و 
أنـ  لـيس الجهـا  فقـ  وإنمـا اإلهـدا  لـ  وال ـدري  هلـ  السـ   فـ  بلـده  -سأفصل  فـ  مكـا  آخـر

أجدى وأنفـع مـن االتجـاه ألمكنـ  بعيـدة وال سـيما فـ  ظـ  األوضـا  األمنيـ  العالميـ  وهـ ا ممكـن هـن 
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ا ر ف  سا ا  أخرى وها  لبلده .. وه ا ل  تفصـي  إ  شـا  اهلل فـ  مكـا  طري  من تدرب من الكم 
 آخر . 
: أه قــد أ  مــن تعـ ر هليــ  الجهــا  أو اإلهــدا  لـ  فــ  بلــده واقعيــاا وفعليـاا إمــا لــدمار الحركــا   خامسـاا 

  الجها ي  فيها ومطار تها أو النكشاف  ال  وهد  قدرت  فعـ ا هلـ  أ ا  الفريضـ  فـإ  فريضـ  الجهـا
واإلهدا  الم عين  هل  ك  مسلم ضد أهدائنا وهـم وا ـد فـ  كـ  مكـا  اليـم  و لـف  ولـ  م ماسـك 
مصــالح  من شــرة فــ  بــ   اإلســ   وكــ  مكــا  ، هــ ه الفريضــ  ال تســق  هنــ  ل عــ رها هليــ  فــ  بلــده 
ويجــ  هليــ  أ اعهــا فــ  بــ   المســلمين الــ ين يس نصــرو  إخــمانهم ممــا نــز  بهــم فــ  أمــاكن ك يــرة 
فيجــ  هليــ  هنــدها أ ا  هــ ه الفريضــ   يــث تيســر  األقــرب فــاألقرب . واألجــدى واألنفــع واألك ــر 

 نكاي  للعدو أوالا بأو . 
: مــع أ  فريضــ  الجهــا  قائمــ  فــ  كــ  مكــا  وهلــ  أهــ  كــ  مصــر مــن األمصــار . ولكــن مــن  سا ســاا 

الق صـا ي  والعسـكري  ومـن خ   فهم واقع العدو وتماجده ومصالح  وأماكن تمركـزه وأهميـ  أهدافـ  ا
خــ   فهــم واقــع بــ   المســلمين وأهمي هــا وأهميــ  المصــال  والمــمار  والمقدســا  فيهــا ومــن خــ   
فهــــم واقــــع الحركــــا  اإلســــ مي  وم جئهــــا وم ذاتهــــا . ومــــن خــــ   معرفــــ   ــــا  شــــعمب اإلســــ   

  و ـا  النـاس والعبـا  ومس ميا  الشمك  واالس عدا ا  الجها ي  فيها من  يث طبائع األرض والب 
وإمكاني  ال سلي  وغير ذلك من العمام  الك يرة الم شابك  ت حد  لنا أولميا  الجها  ف  سا   هن 
ســا   وجــدوى ذلــك الجهــا  وأولميــا  ســا   هــن ســا   وبلــد هــن بلــد .. وهــ ا يح ــا  ل فصــي  لــ  

  الجها  ف  أفغانس ا  ووسـ  مكا  آخر إ  شا  اهلل . وسأرتكز هل  ه ه الفقرة لما يليها وهم قضي
آسيا وهنا يزو  اللبس ال ي قا  هند اإلخمة فظنما أ  ثم  تناقض بين الدهمة للجهـا  فـ  أفغانسـ ا  
مع الطالبا  و همتنا للجها  ف  وس  آسـيا و شـد الجهـم  هنـا وبـين مـا أسـلفت مـن ال مابـت هنـدي 

وجـمب جهـا  كـ ي فـ  بلـده وقضـي   أوالا وهند الحركا  الجها ي  وغيرها وشباب ال يار الجها ي مـن 
 إ  أمكن ذلك ، وه ا ما سأوضح  فيما يل  من الفقرا  ..

: معلاااوم لااادى شااابا  احلركاااا  اجلهادياااة وقياداهتاااا مااا آلااات األحاااوا  إلياااه يف واقاااع احلركاااا  اجلهادياااة  سااابعا  
موماا  واجملاهادين األفغاان العار  والتيار اجلهادي عموما  يف البالد العربياة . وماا آلات إلياه أحاوا  اجلهاادين ع

خصوصا  يف خمتلف بالد العامل حىت يف ماالذا  اللجاو  السياساي يف أورباا أو يف بعا  الابالد الاي آلاو إليهاا  
كالسودان واليمن وغريها .. وقد فصلت يف هذا وأنا أعتقد أن تلك األحاوا  فرضات اللجاو  إىل أفغانساتان  

رو  أفغانساتان اجلغرافياة والساكانية والسياساية وبساب  ماا مثلاه كمالذ حصن وآمن واسااتيجي بساب  ظا
وإذا سالمنا هباذا الواقاع الاذي نعيشاه فعلياا  ولاي  جمارد   -نباتهم اهلل  –الطالبان لنا كحلفا  خملصان إىل اآلن 

اساااتنتا  فاااءن احلاجاااة ماساااة ألن نعمااا  جاااذورنا يف أفغانساااتان كفرصاااة سااااحنة يف ظااال هاااذ  الظااارو  البالغاااة 
 بة .الصعو 
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فكثااري ماان رموس اجلماعااا  اجلهاديااة ورمااوز التيااار اجلهااادي وعناصاار  جلاالوا أو أجلئااوا إىل أفغانسااتان وماان   
أجاال تعمياا  هااذ  اجلااذور هناااك إجاارا ا  كثاارية أعتقااد أن علااى اجلهااادين العاار  وال ساايما قاادما  اجملاهاادين 

عساكري ماع الطالبااان ووقاوفهم معهاام . األفغاان العار  علاايهم أن يعملوهاا وعلاى رأس ذلااك متتان حتااالفهم ال
وإذا كـــا  األفغـــا  والطالبـــا  فـــ  غنـــ ا هـــن  هـــم بضـــع  هشـــرا  أو مئـــا  مـــن العـــرب هلـــ  أ ســـن 
األ ــما  فــإ  هــنال  العــرب مح ــاجين إلــ  إثبــا  وجــم هم إلقنــا  الطالبــا  بمزيــد مــن تم ــين الحلــف 

ورنا هنا ولاه مكاان آخار إن شاا  اهلل ولست يف معرض مقاحا  أخرى هنا من أجل تعمي  جذالقائم بيننا 
. وبعاااد أن أنبتناااا جاااواز أو وجاااو  القتاااا  إىل جاااانبهم شااارعا  . فاااءن إنباااا  وجاااو  وجااادوى ذلاااك سياسااايا  
وعسكريا  أمر أسهل وأشد وضوحا  . وال سيما إذا هتادد وجاود الطالباان . فباختصاار ميكان اإلنباا  بساهولة 

وصاا  هلاذا احلصان يف أفغانساتان . وهاذا احلصان مرهاون بوجاود حاجة اجلهاادين العار  واألفغاان العار  خص
الطالبان ومتانة حلفنا معهم واهلل أعلم . وإن زوا  الطالبان ال مسح اهلل ينذر بزوا  وضاع حنان بالم  احلاجاة 
إلياااه وهاااذا ماااا حياولاااه اآلن النظاااام الااادويل ألسااابا  منهاااا إفقادناااا هاااذا احلصااان ضااامن سياساااة أمريكاااا بءلغاااا  

اآلمنة لإلرها  كما قا  كلينتون . ومن هذا املنطل  علينا أن نقاتل وندافع عن قاعدتنا هاذ  بكال  املالذا 
ما أوتينا من قوة وذلك خدمة ملعركتنا املصريية يف بالدنا والي اقتضت ظروفها أن يكون لناا ماالذا  حصاينة 

فر فيااااه هااااذ  الشاااارو  إال ممتنعااااة علااااى النظااااام الاااادويل وال أعاااار  علااااى ظهاااار األرض حااااىت اآلن حصاااانا  تتااااو 
أفغانسااتان وفقاا  أفغانسااتان . رغاام قناااعي أن هناااك ساااحا  أخاارى مرشااحة ألن تكااون كااذلك مااع الوقاات 

 سلحتدث عنها يف جماال  أخرى إن شا  اهلل .  
 رئيســي  بصــمرة أركــا  أربعــ  قمامــ  م ماســك  لــف ضــد هــ  معرك نــا أ  اإلثبــا  جــداا  الســه  مــن : نامنااا  
 و و  وبريطانيا ، أمريكا ورأس  الصليب  الغرب : ثانياا  ،  إسرائي  ورأسهم اليهم  : والا أ هم الحلف وه ا
 المنـافقم  رابعـاا: ثـم العلميانيـ  واأل ـزاب المسـلمين بـ    كـا  المرتـدو  ثال اا: ثم وروسيا الناتم  لف
 . الحلـف هـ ا مـع أهمالـ  أو آرائـ  أو مماقف  أو بف اوي  هملياا  ويقف لإلس   االن ما  يزهم من ك  وهم
 اليهود وقو  لوال إمكانياتنا وضمن اهلل بءذن حمسومة كانت واملنافقن املرتدين مع معركتنا بلن القو  عن وغي

 مقدساااهتم حيااث اإلسااالم دار عقاار يف ساايما وال املرتاادين أولئااك مااع والغاار  أمريكااا راسااهم وعلااى والصااليبين
 بعاد اهلل شاا  وقاد . أمريكاا بقياادة والصليبين اليهود ضد هي أساسا   ركتنامع فءن إذن . الكربى نرواهتم ومواطن

 يف واحلاارمن املقدسااا  حيااث ساايما وال كبااري حااد إىل فيهااا إضااعافنا أو بالدنااا عاان إبعادنااا ماان هااخال  متكاان أن
 والشاااام رةاجلزيااا يف أيضاااا   املتمركاااز الااانف  سااايما وال األساساااية نرواتناااا حياااث وكاااذلك الشاااام يف والقااادس اجلزيااارة

 ناااين إىل بنااا جااا  أن اهلل شااا  . وغريهااا وتركيااا أفريقيااا ومشااا  كمصاار األخاارى االسااااتيجية البقااا  إىل باإلضااافة
 احتياطياا  كاون ، أيضاا   الكاربى والثاروا  الانف  بساب  وذلاك آسايا وسا  وهاي حاليا   مصاحلهم مناط  أهم
 أفغانستان من اإلجبارية وممراته قزوين حبر حو  سيما وال العامل يف للنف  احتياطيا  أكرب ناين هي آسيا وس 

 كال من بلفغانستان حييطون آسيا وس  يف واحملليون الدوليون اليهود الرامسالين وكبار فاألمريكان . والباكستان
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 علاااى وسااايطروا احتاااووا فاألمريكاااان ، أفغانساااتان حااادو علاااى جيحاااون هنااار ورا  آسااايا وسااا  سااايما وال جانااا 
 فحادث الوساطى آسايا يف مشاهلاا وأماا ، أفغانساتان وجناو  شارق وهي متاما   الباكستان ياسيا وس اقتصاديا 

 مبقااادرا  وأمساااكوا ، وأوزبكساااتان وتركمانساااتان أذربيجاااان اقتصااااديا  علاااى اآلن حاااىت اساااتولوا فقاااد حااار  وال
 وأقاموا عالقتهم من وامتن اإلسرائيليون واليهود . وكازخستان قيزغيزستان مثل األخرى اجلمهوريا  يف االقتصاد
 ينتظاارون وهاام املناااط  هااذ  يف أصاالي مااواطن يهااودي مليااون ربااع علااى معتماادين املناااط  هااذا يف بقااوة تواجاادهم
 شايعي حللاف تشاري فاألوضاا  أفغانساتان غار  وأما ، إسرائيل بي ملوك آخر عندهم وهو فيهم الدجا  خرو 
 فعملياا   والصالي  اليهاود حلاف راس وأمريكاا الارواف  ولاةد إياران بان التنساي  مان مت ما ضو  يف صلييب رافضي
 أو الفلبن أو بورما مثل فيها اجلهاد وجو  على اإلسالم جبها  من فرعية جبهة على لسنا أفغانستان يف حنن
 يف معهام مواجهتناا خا  مثل واألمريكان اليهود مع املواجهة يف نفسه األو  اخل  على هنا ولكنا ، ذلك سوى
 يبشاار مبااا الوسااطى وآساايا أفغانسااتان يف ظروفنااا حبكاام ماانهم أقااوى هنااا أننااا وهااو هااام بفااارق إال اللهاام ، بالدنااا

 اجلبهاة علاى اهنزمنا أننا وأنبتت تشري األسبا  هذ  أن حن يف األسبا  عامل صعيد على االنتصار بءمكانيا 
 وواقعياااة وسياساااية وساااكانية جغرافياااة اساااااتيجية أسااابا  نتيجاااة بكثاااري أضاااعف أنناااا حياااث بالدناااا يف األخااارى
 يف آساايا وساا  اجلهاااد أن القااو  عاان وغااي . اهلل شااا  إن آخاار مكااان ولااه ، استعراضااها جمااا  هنااا لااي  معروفااة

 تثبيات وأمهياة أفغانساتان يف الطالباان ماع أيضاا   هنااك اجملاهادين حلف إىل مباشرة يستند اإلسالمية اجلمهوريا 
 أن وأعتقاااد .. علناااا   اجلدياااد العااااملي الصااالييب اليهاااودي النظاااام لفاااا ح خصاااومهم علاااى وتقاااويتهم فيهاااا الطالباااان
 آسااايا وسااا  هاااي املنظاااور املااادى يف األوىل سااااحته ساااتكون اليهاااودي الصااالييب واحللاااف اإلساااالم بااان املواجهاااة
 والعادو طرفناا من صلبة لقاعدة تستند ميدانية مواجهة هنا أهنا وهي هامة وبفوارق األخرى للساحا  باإلضافة

 وهم والروس ، معزولون ضعا  واملفسدين املرتدين من هنا وحلفام  ، جدا   بعيدة إمداد  وخطو  ضعيف افيه
 أيضااا   يخكااد وهااذا .. احلمااد وهلل وبشااريا   وسياساايا   وعسااكريا   اقتصاااديا   األخااري النااز  يعيشااون الصااليبية حربااة راس
 اسااتيجية ألسبا  القتا  يف معهم املشاركة تايلوبال معهم حلفنا وتقوية فيها الطالبان وتثبيت أفغانستان أمهية

 أ  هلـ  التلكياد أعياد ولكان  . الثااين الفصال يف أسالفنا  الاذي الشارعي الادليل متاماا   يخيادها عساكرية سياسية
ــا فــ  جها نــا لخدمــ  هــ  القاهــدة هــ ه  والمفكــرين والكــما ر للقيــا ا  تمركــز ســا   ألنهــا ايضــاا  ب  ن

 هل  مماجه  سا   لكمنها باإلضاف  . ب  هم ف  مهم هم لي ابعما والمجاهدين للمقاتلين إهدا  وسا  
 . الـروافض  لفـائهم طريـ  هـن الغرب وف  النهر ورا  تمركزوا ال ين واليهم  األمريكا  مع األو  الخ 
  فأقم : االس راتيج  ال صمر له ا ك رجم  العملي  النا ي  من أما
  . هنا  والعم  ب  ها ف  لل مركز الجها ي  ال نظيما  قب  من األولمي  إهطا  يج  : أوالا 
  . بحسب  بلد ك  أمكن إ  الب   تلك إل  واإلمكانيا  األفرا  من نقل  يمكن من نق  يج  : ثانياا 
 منظمــ  هســكري  قــمة صــف  وإهطائــ  آســيا ووســ  أفغانســ ا  فــ  هنــا ال مركــز هــ ا تــدهيم يجــ  : ثال ــاا 

  بينها. فيما وم عاون 
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 وهـــم فيهـــا  لفائنـــا هـــن و فاهـــاا  لنـــا كقاهـــدة أفغانســـ ا  هـــن  فاهـــاا  الق ـــا  فـــ  المشـــارك  يجـــ  : رابعـــاا 
 . والروافض والنصارى اليهم  اإلس   خصم   لفا  من خصممهم وج  ف  الطالبا 
 آســـيا فـــ  مقمماتـــ  ت جمـــع الـــ ي الجهـــا  فـــ  المشـــارك  ضـــرورة إلـــ  وال نبيـــ  اإلهـــدا  يجـــ  : خامســـاا 
 والصــليبيين اليهـم  مـع ق النـا خطـمط هلـ  رئيســي  وجهـ  وألنـ  والمسـلمين لإلسـ   نصـرت  أل   المسـط
  . والروس والناتم أمريكا راسهم وهل 
 بالدناا يف أجلاه مان خرجناا الاذي واجلهااد هنا اجلهاد بن املوهوم والتضار  اللب  يزو  التفصيل هبذا أن وأظن

 بعااا  أنااا  ومل . هلل واحلماااد الشااارعي الااادليل ويااادعمها الواقاااع ايفرضاااه وعساااكرية سياساااية تكتيكاااا  فهاااي .
 تاادمر  جهاديااة قضااايا هناااك اختصااارا   فاالقو  . وسااواها واجلزائاار الشااام يف كاجلهاااد اإلخااوة ضاارهبا الااي األمثلااة
 ريكبا حاد إىل  تادمر  فقاد وغريها، واجلزائر ومصر الشام يف اجلهاد منها كامل بنا  إعادة إىل حباجة وهي متاما  
 وتصااورا  بنااا  إلعااادة حباجااة وهااي ليبيااا مثاال كاماال بشااكل تضاار  مل مجاعااا  عليهااا تقااوم قضااايا وهناااك ،

 هاذ  وكال ذلاك وساوى واملغار  والايمن اجلزيرة يف كاجلهاد القيام قيد قضايا وهناك الدولية املستجدا  حس 
 كوادرهاا علاى وتالمن فيهاا تساايح ةساح إىل وحتتا  إليها، ترتكز لقاعدة حتتا  مراحلها اختال  على القضايا
 إىل واجلهااد احلا  راياا  منطلا  ساتكون بلهناا تبشار الاي أفغانستان أمهية إنبا  إىل بنا يعود وهذا بنائها وإعادة
 العاار  وشااهدا  األفغااان شااهدا  دمااا  بركااا  وهااذ  . يشااا  ماان يختيااه اهلل فضاال وذلااك ، أعلاام واهلل مكااان كاال

 مان اهلل شاا  إن لاه عملاوا ماا علاى واستشاهدوا والبصاائر البصارية أولاوا هباا بشار الي والبشائر ، اإلسالم وشهدا 
 هلم وغفر اهلل رمحهم هذ  والبشائر اجلهاد أرض يف النور منابر وشهدائنا متيم والشي  عزام اهلل عبد الشي  أمثا 
 . رفيقا أولئك وحسن والصاحلن والشهدا  والصديقن النبين مع هبم ومجعنا
  : هشرة الرابع  الشبه -92
 ف  هنا  الجها  فقدهم ه ه الجها  سا   ف  خسرناهم وإذا جداا  محدو  هنا العرب المجاهدين هد 

  . املستعان واهلل وأقو  خريا   اهلل جزاهم احلريصن اإلخوة أحد يل هذا قا  ، ب  هم
 مااردودة شاابهة وهااو الظاان هااذا نأ أضاايف ولكاان زالاات قااد الشاابهة هااذ  أن املفااروض ماان الساااب  التفصاايل بعااد
  : يلي كما وذلك وعسكريا   وسياسة شرعا  
 عقيادتنا هاذ  ، حمادد حمتاوم أجلاه ألن مياو  يستشاهد مل إن أفغانساتان سااحة يف هناا املوجاود فااأل  شرعا : أما
 ةسياساي مصالحة وحتقيا  صاائل ودفع نغرة لسد خروجه فءن ولذلك ، هبذا أحد عند شبهة ال أنه املفروض ومن

  . عمرا   له يقصر لن أنبتنا كما شرعا   واجبة أو جائزة وعسكرية
 ساايما وال أوىل قاعاادتنا علااى واحلفااا  إخواننااا وتثبياات حلفنااا متتاان يف هنااا موجااود أ  فاسااتخدام : سياسااة وأمااا
 ساااق  لاااو تدريبياااة دورة يف بقائاااه مااان أوىل وهاااو النااااس واساااتنفرنا كابااال هتااادد  ملاااا حصااال كماااا األزماااا  أنناااا 

 إىل باإلضااافة ، دورة يف األ  كااان إن هاذا . لااذلك العاادو يساعى كمااا معسااكرها وال الادورة توجااد لاان لطالباانا
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 فماا باربامج مارتب  غاري وهاو عموماا   للجهااد جاا  اجلهادياة للجماعاا  املنتمان غاري سايما وال اإلخاوة معظم أن
  . اجلهاد قاعدة ويثبت أجرا   ويلخذ نغرة يسد أن الضرر
 أن املارتب  غاري احلار للمجاهاد وخاري تادريبا ، عناصرها معظم أختم الي اجلهادية للجماعا  فخري : عسكريا   أما

 أن لاه فخاري . واملتخصصاة العاماة التادريبا  جتااوز  الاي التادري  مساتويا  من يستزيد أن من املعارك خيوض
 ، اجلامادة الشاواخ  علاى لرمايا علاى تادر  غارا   يعاود أن مان جمار  كمجاهاد املعاارك من برصيد لبالد  يعود
  بالد . إىل جمربا   مقاتال   هنا من عاد فيمن سابقا   فائدته نبتت معرو  وهذا
 : هشرة الخامس  الشبه -96

 ، األلــمف هشــرا  وهــم الطالبــا  يزيــد ولــن مــنثر وغيــر قليــ  العــرب هــد  أ  اإلخــمة أ ــد قــم  وهــ  
  بلدهم. وه  الطالبا  هن لدفا با أول  وهم األفغا  ونحرض العرب ن ر  ال فلماذا
  : المس عا  واهلل فأقم 
 لسد حمدودة خدما  تخدي جيدة نوعية ألهنم عسكري أوال   ، شقن ذو العر  مشاركة من نتوخا  الذي األنر

 أن إىل باإلضاااافة ، سااانة حناااو وقبااال املاضاااية االساااابيع كابااال علاااى اهلجاااومن صاااد يف حصااال ملاااا حماااددة نغااارا 
 ملموساااة عساااكرية فوائاااد ولاااه املعنوياااة الاااروح ورفاااع التثبيااات يف مهماااا   عاااامال   كاااان األفغاااان جانااا  إىل وجاااودهم
  . صحيح غري قو  مخنر غري بلنه والقو 
 املشااركة خاال  مان هناا املسالمن وحلفائناا إخوانناا ماع جذورنا تعمي  حتقي  وهو األهم عندي وهو الثاين األنر
 لاادورهم التقاادير ياازداد حيااث متعااددة جنساايا  ماان املساالمن وعنواملتطاا العاار  مشاااركة بعااد أناار  نباات وهااذا

 وهاااذا بالدناااا يف املساااتمرة للمواجهاااة أفضااال إمكانياااا  ويعطيناااا هناااا روابطناااا جياااذر مماااا الطالباااان عناااد وأمهياااتهم
 ليساوا فهام للقتاا  يساتنفرهم للماخمنن أماري هلام فاألفغاان األفغاان حنارض بالن األخاوة قاو  وأماا آنفا   فيه فصلت

 حلرضاناهم إذن بلسااهنم إلايهم التحادث علاى القدرة لنا كان فياليت كل وعلى القتا  على حيرضهم ملن اجةحب
 ببلاد  أوىل األفغااين أن وأما إلنبا . حيتا  ال وهذا إليه األقربن و قومه بي كل حيرض أن األشيا  منط  ولكن
 مناا عليهاا وأقادر مناا هباا أوىل هام نغارة وهي جداملسا عرب الناس حتري  يف الطالبان يفعله ما وهذا صحيح فهذا
  . أعلم واهلل
  : هشرة السا س  الشبه -95
 لمــا الــماهين اإلخــمة أ ــد قــم  وهــم ، اهلل شــا  إ  أمكــن مــا فيــ  وسأفصــ  األهميــ  بــالا اه ــراض وهــ   

ــا  األمريكــا  ســخرنا لقــد : األ  قــا  ، ول ســف المجاهــدين بــين النــم  هــ ا قلــ  هلــ   ــملهم يــدور  أي
 بنـا يـدمروا أ  األمريكـا  يريـد واليـم  بنـا غـرروا ثـم واسـ عملمنا الـروس خصـممهم ل دمير األفغان  الجها 
 إيـرا  ب ـدمير مـرة مـرتين، فيسـ فيدو  ، معهـم و فعنـا الحـرب لهـ ه الطالبـا  بـدفع وذلك إيرا  خصمهم

  . معهم معرك نا هن وإشغالنا الحرب ه ه ف  ب دميرنا ومرة
  : املستعان واهلل فلقو  ، رائعة بل مجيلة لفتة  هذ : أقو 
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 مااان فاااءن بلاااد كااال داخااال بااال واألقليمياااة الدولياااة السياساااة مساااتوى علاااى اخلصاااوم مصااااح تشاااابك نتيجااة : أوال  
 املساتحيل ومان الطارفن من لكل معادية أخرى أطرا  منه تستفيد ال طرفن بن صرا  يقوم أن اليوم املستحيل
  هنا. مكاهنا لي  وشرح ألمثلة حيتا  وهذا ، خصومها مع صراعها يف لصاحلها الصرا  هذا تسخري من منعها
 ال ولكان صاحيح فهاذا الاروس ماع وغاريهم وعرباا   أفغانا   املسلمن صرا  من لالستفادة سخرتنا أمريكا أن : نانيا  
 وإن كاربى ومصاح أهدافا   فيها حققوا املسلمن وأن وواقعا   شرعا   مفروضة كانت احلر  تلك أن اإلنكار ميكن
 يف القياادة مساتوى اخنفااض أمههاا عديادة السابا  وذلاك ينبغاي كماا تكان مل االساتفادة تلاك أن واضحا   كان

 هاااذا ، مساااتقل معمااا  لبحاااث حتتاااا  أخااارى وأسااابا  والتخطاااي  اإلدارة عقلياااا  وغياااا  اإلساااالمي الطااار 
  . جدا   هام وهو إيران ملوضو  وانتقل كمقدمة

 حبار  وتشاغلهم داخلياا   املسالمن قاوة تلكال شيعية سنية حر  إشعا  تود واليهود والغر  أمريكا أن أما : أوال  
 وتاارخيي ونفساي عقادي إلماداد تساتند مشاكلة وهاي سانة ألاف مان أكثار عارب ُحلّات ماا مشاكلة حتال لن طويلة
 منطقتنااا يف واليهااود الصااليبين مشاااكل حتاال وإمنااا املساالمن مشاااكل حتاال ال وهااي جاادا ، بلماادها يطياال أن ميكاان
 رأسااهم وعلااى املنطقااة يف وعمالئهااا أمريكااا لسياسااا  املتااابع فااءن الطالبااان انطااالق ومنااذ . خيفااى ال أماار فهااذا

 امتصاااص وهااو االجتاا  هبااذا األحاداث لاادفع اخلفياة توجيهاااهتم بوضاوح يلماا  أن يساتطيع وباكسااتان الساعودية
  . احدو  حبجر عصافري عدة وضر  إيران يف الطالبان قوة
 قيامه على أشرفت أمريكي مشرو  هو طالبان قيام أن يقولون العربية األوسا  يف لطالبان املتهمون كان : نانيا  
 بقاااوة ساااتتوجه أفغانساااتان علاااى االساااتيال  بعاااد طالباااان أن – حتلااايالهتم حسااا  – أهدافاااه ومااان املتحااادة األمااام
 وهاو اخللايج يف العنياد خصامهم حيجماون فالوال   . أمريكاا مشارو  لتحقي  إيران مع حر  يف وتقحمهم األفغان
 احلكومااااة ملشاااارو  البلااااد وياااالهلون والااااذخرية السااااالح احتياطااااا  ويسااااتنزفون أفغانسااااتان ياااادمرون ونانيااااا   إيااااران

 يف طالباان تقاع أن خيشاى فايمن كنات فءني التحليل هذا على هلم موافقتنا عدم ورغم وعليه ، املوسعة العلمانية
 ورا هاا شيعية سنية باردة حر  داخليا   تشغلها الي الباكستان إحيا ا  أو ضغو  عرب إليه تتوجه وأن الف  هذا

 العاملياااة السياساااة وأحابيااال بااالمور الطالباااان خاااربة قلاااة بفعااال أخشاااى وكنااات وأمريكاااا، وإياااران الساااعودية أصاااابع
 االجتاا  وهاو الصاحيح ا االجتا عان سيشاغلها الاذي ، اخلااطي  االجتاا  هلاذا طالباان ُتساتجر أن أخشى ومخامراهتا

  . العربية واملنطقة واهلند باكستان حنو وشرقا   وجنوبا   موسكو إىل السوفيتية اجلمهوريا  حنو مشاال  
 أمااري وتوجيهااا  سياسااتها فااءن كاباال طالبااان دخاال ومنااذ املتابعااة خااال  ماان أنااه واهلامااة اجلازمااة احلقيقااة : نالثااا  

 أفغانساتان علماا  غالا  أن مان الارغم وعلاى ، الشايعي الساي لصاداما فتيال ناز  كانات عمر حممد مال املخمنن
 بااالبغ  الشااعور ماان الاارغم وعلااى وغريهااا إيااران يف الشاايعة يكفاارون روساايا إىل اهلنااد ماان آساايا وساا  وأحنااا 
 األفغاان الشايعة جتاا  طالباان إعاالم توجاه فاءن ، للشيعة األحنا  السنة األفغان عند الشديدة والكراهية والنفور

 الياوم إىل هكاذا الطالباان سياساة واستمر  ، ومطمئنا   وديا   كان كابل يف منهم األقلية أو الشما  أو باميان يف
 الشايعة وتاوري  أفغانساتان يف السافر إيران تدخل من الرغم وعلى ، عنوة ودخوهلا لباميان الطالبان اجتياح رغم
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 الشااايعي الوحااادة حاااز  راساااها وعلاااى أفغانساااتان يف هلاااا تابعاااة متشاااددة طائفياااة أحااازا  عااادة وتاساااي  األفغاااان
 . احلر  يف الثوري احلرس وتدخل وغريهم الشيعة حللفائها العسكرية املساعدا  من الرغم وعلى األفغاين

 وساائل ومتياز  الصادام هاذا فتيال ساح  على والثنا  لإلعجا  تدعو بصورة الطالبان سياسة حافظت فقد   
 مان وكثاري جعلاي مماا ذاهتاا إياران جتاا  أو أفغانساتان شايعة جتا  والتعقل بالربود زعمائها وتصرحيا  طالبان إعالم

 للحااار  الشااايعة واإليااارانين السااانة األفغاااان جااار يف العاملياااة واملاااخامرة الفااا  هلاااذا طالباااان قياااادة تنباااه جنااازم املاااراقبن
  الدامية. املصيبة هبذ  واخلليج العراق إىل واهلند باكستان من كلها املنطقة وشيعة سنة إشعا  وبالتايل
 تسااعري كااان إيااران مااع والباااردة الوديااة طالبااان سياسااة فمقاباال كاملااة املفاجاالة كاناات الثاااين الطاار  ماان :رابعااا  

 طالباان علاى الشايعة متارد حترياك يف استمر  فقد ، ذاهتا إيران قبل من والعدا  واحلر  الفتنة با  وفتح املوقف
 كبااار لسااان علااى املسااتوى هابطااة إعالميااة حربااا   وصااعد  مسااعود مث دوسااتم ودعماات مستضااعفة أقليااة وهاام

 باملناااااورا  قاماااات مث املفقااااودين الرهااااائن أزمااااة أخااااريا   وافتعلاااات طهااااران وحكومااااة اإليرانيااااة الثااااورة ورمااااوز اآليااااا 
 احلااار  رأس مثلاات بااال . طالبااان إلساااقا  آساايا وسااا  ودو  وروساايا والساااعودية أمريكااا ماااع صااراحة وحتالفاات
 ألااف 211 ماان أكثاار إيااران الياوم تنشاار الفائاات الشااهر طهااران مساعود زار أن وبعااد ، احللااف هااذا يف العساكرية
 واخاقااات اعتااادا  بااالو  قامااات البارحاااة وأو  . مساااا  صاااباح احلااار  طباااو  وتااادق احلااادود طاااو  علاااى جنااادي
  . األفغاين اجلوي اجملا  اإليرانية الطائرا  عشرا 

 اليهـم  لمصـلح  قامـت لـم الحـرب هـ ه بدايـ  فـإ  ،  مقـعن كنـا مـا وهكـس نتخو  كنا ما عك  فعلى  
 ماان املاضااي األساابو  علماات أين العجاا  ماان باال ، أمريكــا مــن وبإشــارة إيــرا  مــن انطلقــت فإنهــا وأمريكــا
 وأفغانساتان طالباان مهامجاة عان إياران أوقفات الي هي أهنا الطالبان أبلغت أمريكا أن هنا، اطال  ذا  مصادر
 وإال ، أفغانسااتان ماان طااردهم أو العاار  واجملاهاادون الدن باان بتسااليم ألمريكااا اجلمياال ردتاا أن طالبااان علااى وأن
 واليااااااوم أفغانسااااااتان. مهامجااااااة أراد  إن عناااااادها مااااااانع ال مبعااااااى هلااااااا دخاااااال ال أهنااااااا إيااااااران سااااااتبل  أمريكااااااا فاااااءن
 مفهاوم هاذاو  إياران ماع أقليماي بتعااون تلمل أمريكا بلن كوهن اليهودي أمريكا دفا  وزير صرح 11/11/11
 السانة أهال اإلساالم أهال وجاه يف أمريكاا خملا  صار  إيران أن وهي عجيبة حقيقة اليوم األيام تثبت وهكذا ،

 القبلاة أهال مان مسالم ملياون ومئي مليار من أكثر يف القبلة أهل من %11 من أكثر يشكلون الذين واجلماعة
 وهاو جهاة مان العاملي والنظام جهة من الشيعة بن التصادم حقيقة وكشف التوقعا  كل قل  الواقع هذا إن .

  .. املرتدين وعمالئهم واليهود والصليبين السنة املسلمن بن هو احلقيقي والصدام مفتعل موهوم تصادم
 اليهاودي الصلييب احللف هلذا تفسريان خصوصا   اجلهادية واحلركا  عموما   السنة املسلمن أوسا  يف : خامسا  
  . اليوم الشيعة ف الروا مع العاملي
 مبختلاف الشايعة أن وهاو اإلساالم أهال مع الشيعي الصدام هلذا والعقدي التارخيي للتفسري مييل : األو  فالفري 
 والنصاريية كاإلمساعيلية وكفرا   تطرفا   أكثرها إىل والعراق إيران يف املوجودة كاجلعفرية اعتداال   األكثر من طوائفهم
 العااامل دمهاات الااي الكااربى واملخاااطر الغاازوا  أننااا  ساايما وال اإلسااالم أعاادا  لاافح يف دائمااا   كاناات ، وسااواها
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 كارناة أكارب وكانات هجرياة 636 سانة بغاداد اقاتحم الاذي هوالكاو جيش طليعة الشيعة كان فقد . اإلسالمي
 احلهاوساو  والشاام مصار يف الصاليبين للغازاة حلفاا  الشايعة كاان وكذلك ، كله واملشرق اإلسالم أهل تاري  يف
 اإلسااالم عادو العلماااين النصاريي أسااد حااف  مااع إياران حلااف الشاام أهاال حنان ننسااى وال دائماا   كااانوا وهكاذا .

 ماان كفااارا   السااورين للمجاهاادين اإلياارانين الشاايعة واعتبااار سااوريا يف اإلسااالمية اجلهاديااة الثااورة وجااه يف ودعمااه
 الاااذين قبااال مااان عقيااادي موقاااف ومااان اإلساااالم لأهااا علاااى تارخيياااة أحقااااد مااان منطلااا  املوقاااف هاااذا وأن اخلاااوار 
 السانة أهل ويعتربون ، وسلم عليه اهلل صلى رسولنا وزيري حىت ويلعنون نسا   ويسّبون رسولنا صحابة يشتمون
 علااى أمريكااا مبوافقااة الفرياا  هااذا يستشااهد التفسااري هااذا علااى وبنااا  . املنطلاا  هااذا ماان وحياااربوهنم كفااارا   عناادهم
 أمريكااا مصاااح تصااادم يف األماار حقيقااة وكااون بينهااا فيماا املصاااح تناااغم مث إيااران يف ومتكينهااا الشاايعية الثااورة قياام

 أهاال وساا  للشاايعة الدعايااة تعطااي ملساارحيا  إمااا ماارد  ولبنااان اخللاايج يف جهااة ماان والشاايعة جهااة ماان واليهااود
 عدا  وهو العام السياق ضمن الشيعي الدور وحجم األقليمية واملصاح النفوذ على حمدود صرا  أنه أو اإلسالم
  . واجلماعة السنة ألهل وشيعة ويهود نصارى اجلميع
 واليهااود الصااليبية رأس األمريكااان مااع وحتااالفهم اليااوم الشاااذ اإليااراين املوقااف هااذا تفسااري إىل ميياال : الثاااين الفرياا 

 ساب  أن فيقولاون: سايا  سيا تفساريا   يفساروهنا واجلماعاة السانة ألهال ودولاة كياان لقياام باادرة أو  ضاد وإسرائيل
 إساااالمي تيااار لصاااح وأمريكااا لليهاااود واملعااادي إيااران يف اإلسااالمية والثااورة اخلمياااي خاا  انكسااار املوقااف هااذا

 الشاايعة كاال عنااد موجااودا   لااي  التوجااه هااذا وإن .. اجلديااد العاااملي النظااام يف موقااع عاان إليااران يبحااث علماااين
 اخلمياي مان الثاورة أياام إياران بان الدائباة باملشاكل ويستشهدون وأمريكا لليهود عدائهم بصدق يعتقدون الذين
 ويعتاربون . إخل .. وإسارائيل والغار  اليهاود ماع وفروعه اللبناين الشيعي اهلل حز  وبصداما  خامتي قبل ما إىل

  . العاملي النظام يف قدم موطئ إلجياد منها سعيا   إليران احلالية احلكومة من شذوذا   احلايل املوقف
 . المس عا  واهلل وأقم 
 مسالم والكال واضاح األمار واقاع فاءن إلياه أميال ماا وهاو معاا   بااإلننن أو ذاك أو التفسري هبذا أخذنا سوا  أننا    
 العااملي النظاام ملواجهاة وتفرغات ، إيران جتا  تعبري أقل على واملهادنة اجلوار حسن يد مد  الطالبان أن وهو به

 يف آسايا وسا  مسالمي ومان العار  مان اإلساالمية اجلهااد حركاا  لكافاة املساعدة يد ومد  ، إقليميا   اجلديد
 ، السانة أهال ومشارو  أفغانساتان مواجهاة يف اإلساالم وأعادا  والساعودية أمريكاا ماع حالياا إياران تتحاالف حن
  . أعلم اهللو  الصوا  إليضاح الواقعية والسياسية الشرعية احلقائ  من عدد إنبا  من البد املنطل  هذا ومن
 أهال عماوم مان مسالمن الشايعة واعتربناا توصايفاهتم أساهل يف السانة أهال علماا  بقاو  أخاذنا ولو حىت : أوال    

 يف املسالمن علاى معتادون أهنام احلاايل الشارعي توصايفهم أقال فاءن . والباد  الضالال  من فيهم ما على القبلة
 وإن ) : تعااىل قاا  كماا احلاا  يكاون واساع جتااوز مع وحىت ا احل هذ  ويف . العاملي للنظام وأوليا  ، أفغانستان

 إىل تفـيء  حت  تبغي اليت فقاتلوا األخرى عل  إحدامها بغ  فذن ، بينهما فاولةوا اقتتلوا املؤمنني من هائفتان
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 هااهنكر  أماارا   كااان ولااو ألنااه علاايهم والشاايعة إيااران اعتاادا  ضااد والطالبااان األفغااان عاان الاادفا  .فيجاا  ( اهلل أمــر
 يف املشارو  واحلا  الواقاع يخياد  السانة يف علياه مخكاد القارآن يف علياه منصاوص واضاح فياه اهلل وحكام وقع ولكنه
 حاىت املظلاوم املسالم نصارة ووجاو  الانف  عان الادفا  حا  وهاو ، عاقال كال عناد عليهاا املتعاار  األدياان كل
 اإليرانين الشيعة قتا  جي  فكذلك صور  أشد يف والعقدي التارخيي بالتفسري أخذنا لو أما . ظلمه مسلم ضد

 منـهم  فذنـه  مـنكم  يتـوهلم  ومن ) منهم وصاروا تولوهم ألهنم اإلسالم، أهل ضد والنصارى اليهود حلفا  الرواف 

 الفتااوي يف طاويال   فصال   هلم أفرد الذي تيمية ابن من األمة هذ  من السلف علما  أقوا  جممل يخكد  وهذا . (

 والنحال امللال يف تكلماوا الاذين اإلساالم علماا  أقوا  إىل معهم الشيعة وحلف التتار عن مهكال أننا  21 اجلز 
 الشاايعة عاصااروا مماان الزمااان هااذا علمااا  آخاار إىل الشهرسااتاين إىل اهلل رمحااه الغاازايل حامااد أيب اإلسااالم حجااة ماان

 حااا  يف هلام حمليان عماال  وأ إيارانين  والارواف  الشايعة قتااا  الاوجهن كاال فعلاى . وسياساة عقيادة وخاربوهم
  . أوال   هذا ، واج  األفغان على اعتدائهم

 وأهناا الشايعة وال السانة صااح يف ليسات الياوم الظارو  هاذ  يف احلار  هاذ  أن حا  كل على نعتقد أننا : نانيا  
 مطااب  وهذا . حبائلها يف الوقو  وعدم جتنبها فيج  املنطقة يف األمريكان ومشرو  والنصارى اليهود صاح يف

 الااذين األفغااان العلمااا  وبيانااا  املااخمنن أمااري تصاارحيا  فااآخر الثنااا  تسااتح  الااي احلكيمااة الطالبااان لتوجهااا 
 أن جياا  بفتااوى احلاا  أنبتااوا أهناام رغاام . الطالبااان إعااالم وسااائل وتوجهااا  املاضااي األساابو  كاباال يف اجتمعااوا
 أفغانساتان علاى إياران اعتادا  حاا  يف أناه وهاي ساا ح ألاف األمريكاان مان حياركهم ومان اإليرانياون هلا حيس 
 القاااوم هاااخال  مااان اآلال  مئاااا  جتنياااد تعاااي وهاااذ  ، لااادفعهم مسااالم كااال عااال عااان فااارض فيهاااا اجلهااااد يصااابح

  . األشاوس
 الااذين اهلااامتن املعااركتن حمااور علااى التحاارك هااو أفغانسااتان يف العاار  للمجاهاادين الصااحيح التوجااه أن : نالثااا  
  : آنفا   ذكرنا
 وجودناا خاال  مان املرتادين مان بالدناا حكوماا  ماع الصلييب اليهودي احللف جلهاد والتوجه اإلعداد -1

  . احلصينة القلعة هذ  ، آسيا ووس  أفغانستان يف
 قاعادتنا جاذور لتمتان آسايا وسا  مسالمي ماع اجلهااد يف واملشاركة للمساعدة اجلاد والتوجه اإلعداد  -2

  . الطالبان مع الدفع وجو  من الرافضي اإليراين االعتدا  يقتضيه قد ام رغم حوهلا وما أفغانستان يف
 يف وإخواننااا طالبااان مساااعدة ماع وحااىت أمريكااا مااع الارواف  وحلااف إيااران العتاادا  احلار  وقعاات لااو أنااه : رابعاا  

 ضاااد األساسااية معاركناااا يف الااذكر آنااف األساساااي التوجااه حساااا  علااى ذلااك يكاااون ال أن ضاادهم أفغانسااتان
 منافقن. – مرتدين – صليبين – يهود – الرباعي فاحلل

 يف لنااااا والغاااار  أمريكااااا اسااااتخدام وهااااو األ  ذكاااار  الااااذي الساااااب  الاااادرس ماااان نسااااتفيد أن : وأخيــــراا  خامســــاا 
 درس مان االعتباار أحسانا حنان وإن كثارية بوساائل يكاون وهاذا ، مصااحلنا جتاا  علينا الطري  وقطعهم مصاحلهم
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 شاا  إن اإلشاارة هناا وتكفاي ، أخارى مواضاع يف تفصايل ولاه وغريهاا العار  والشيشاان والبوسانة العر  األفغان
 . اهلل
 الشبه  السابع  هشرة :  -97
 أ  النــاس لكــ  أيضــاا  ومعلــم  . طالبــا   هــم ورا  زالــت ومــا كانــت باكســ ا  أ  النــاس لكــ  معلــم      

 طالبـا  تـدهم باكسـ ا  فـإذ  . نملـ أ قيـد إرا تهـا هـن تخـر  ال ألمريكـا هميلـ   كمم  باكس ا   كمم 
 هــدو فاســداا  إال تــدهم ال أمريكــا أ  لــدينا ومعلــم  . طالبــا  تــدهم أمريكــا أ  يعنــ  وهــ ا . أمريكــا بــإذ 

 . أمريكا؟ال وتمجده تدهم  من مع نقات  فكيف الطالبا  فسا  هل  يد  وه ا لإلس  
 أحد ينكر  ال صحيح لواقع تستند الشبهة ألن لكوذ وحساس هام الشبهة هذ  على الرد : املستعان واهلل أقو 
 قواعااد يف املنتشاار العااام الاابال  هااذا السياسااي. الفهاام لضااحالة مردهااا خاطئااة اسااتنتاجا  عليااه بنااا  قاماات وقااد

 مبقدماة وسالقدم الفهام لتبساي  نقاا  يف اإلجاباة سالخل  . عامة واملسلمن اإلسالمية واحلركا  بل اجلهادين
 فهام مان املوضاو  هذا لفهم البد ألنه الشبهة جوهر يف الدخو  قبل من يستوع  حىت ضو املو  لتبسي  الزمة

  . الدولية وباللعبة بباكستان أفغانستان عالقا  لتداخال  وفهم جيد عام سياسي
 يف تقاف وال تعاديهاا ال األقال علاى أو تسااعدها أو تادعمها تازا  وماا طالباان دعمات باكساتان أن أما : أوال     

 وصااف علااى يقااوم الشاابهة متكاال باالن قصااد  الااذي وهااذا معروفااة مشااهودة عليااه واألدلااة صااحيح فهااذا اوجههاا
 . أعلم واهلل خاطئ االستنتا  ولكن صحيح

 ونصافه صاحيح نصافه فقاو  . أمنلاة قياد إرادهتاا عان ختار  ال أمريكاا عميلاة باكساتان حكومة أن قوهلم : نانيا     
 والعااامل باال اإلسااالمي العااامل حكومااا  كاال القااو  وميكاان الاا غ باال باكسااتان حكومااة أن فالصااحيح . خطاال
 أرادهتاا عان ختار  ال قاوهلم هاو اخلطال ولكان . العااملي النظاام أقطاا  مان لغريهاا أو ألمريكاا عماال  تقريباا   الثالث
 ال أباادا   عمياال هناااك فلااي  . والعمااال  العمالااة لقضااية حماادود سااطحي فهاام علااى ويقااوم خطاال فهااذا . أمنلااة قيااد
 بعاا  أمارا  يف مااثال   املشااهدة كتلااك ناادرة حاااال  يف إال اللهام أمنلااة قياد لااه يعمال وماان سايد  أواماار عان خيار 

 مكبااوس وآ  خصاايان آ  ماان وأشااباههم مكتااوم آ  إىل هنيااان آ  إىل البوسااعيد آ  اشااكا  ماان اخللاايج إمااارا 
 عساكرية منااورا  عن تتحدث ألخبارا أن رغم أمرا  وال حكوما  وال دوال   ليسوا أصال   ألهنم . الدنيا هذ  يف

 الباادو ماان جمموعااة إال هاام فمااا مااثال   البحاارين لدولااة املساالحة والقااوا  األمريكيااة الواليااا  قااوا  باان مشاااكة
 جاز  مقابال النه  على اإلشرا  مهمة إليهم وأوكل سرقته تتم حىت النف  آلبار حرسا   االستعمار منهم شكل
 وساكرهم وزنااهم وشاراهبم طعاامهم وحاىت وحكاومتهم وحرساهم فوجاودهم . املنهوباا  عائادا  من جدا   يسري
 إال متكاررة ليسات الشاذوذ البالغاة القاعادة هاذ  ولكان . والنصارى اليهود من اسيادهم بضمانا  مستمر قائم
 يف أوامااار  وينفاااذ سااايد  يطياااع العميااال أن .. والعماااال  العمالاااة دنياااا يف العاماااة والقاعااادة العاااامل.. باااالد يف ناااادرا  

 العميال وقاوة العميلاة الدولاة أمهياة بقادر والشخصاية االساتقال  من حصته وتصغر وتكرب املصاح التقا  جماال 
 إياران وشاا  كاذلك عمايال   كاان الناصار عباد فماثال   .. شخصية أو عائلية أو قومية هي هل ومستواها ومصاحله
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 عميال البحارين وشايو  .. عماال  عودسا وآ  شاريف ناواز خلفاه والياوم احلا  ضايا  كان وكذلك صدام وكذلك
 لكاال واإلقليماي الااداخلي والنفاوذ املصاااح وهاامش االسااتقاللية فهال .. العظمااى الكويات دولااة أماري وكاذلك ..

 السياساااة عاااامل يف فهااام أبسااا  لدياااه مااان وإن كاااال.. .. والعااارض والطاااو  الاااوزن بااانف  هاااو هاااخال  مااان عميااال
 الواجااا  مااان أن ورغااام . هاااذا يعااار  وحقيقتهاااا فيهاااا يااادور وماااا ملياااةالعا لألخباااار متابعاااة أو الدولياااة والعالقاااا 
 يرياد ماا للمساتعمر يقادمون .. العماال  هاخال  فكال هناا لإلجيااز نضاطر ولكان الفهام أجال مان واملثاا  التفصيل
 واأليديولوجيااة الثقافيااة والتبعيااة منتجاتااه لتصااريف لسااوق وحتويلهااا الاابالد لثااروا  املسااتمر النهاا  وهااو عمومااا  
 فتقااادم السااايد الدولاااة وأماااا .. املنطقاااة يف مصااااحلها توازناااا  علاااى واحملافظاااة األحياااان غالااا  يف السااايدة ولاااةللد

 أسارة   حكماه اساتمرار وعلاى علياه احلفاا  ضامان مان باد ا   تتدر  واملصاح الضمانا  من جمموعا   غالبا   للعميل
 يف أسارته أو الشخصاي لصاحله نهوبا امل عائدا  بع  من وبلد  شعبه سرقة يف مساعدته وعلى فردا   أو كان

 . اإلسالمي عاملنا يف بادر منوذ  وهذا السياسي وتكتله حلزبه احلاال  بع  يف أو األحوا  أحسن
 حاوهلم وماا شاعبه يف الساوائم معظام أماام صاورته وتلمياع فضاائحه إخفاا  يف عميلهاا السيدة الدولة تساعد كما

 كااان إن بساامو  تلياا  الااي واملفاسااد واخلمااور واملخاادرا  دعارةالاا تااوفري إىل تصاال حااىت العمياال حاجااا  وتصاال
 مجيعا .. اهلل قبحهم .. اجلالال  أصحا  من كان إن وجباللته مسو صاح 
 حياث واساااتيجيا   وعساكريا   وسياسايا   اقتصااديا   الثقيال الاوزن ذا  العميلاة الادو  يف كثاريا   تتعقد الصورة ولكن
 يف ورغبااهتم متطلبااهتم مان تزياد وأغاراض طموحاا  هلم يكون ومبادئهم مطموحاهت وحبس  العمال  أولئك أن

 واألحازا  األسار داخال السلطة على صراعا  وجود السيد الدولة أمام تعقيدا   األمر ويزيد . والسيطرة السيادة
 حيااو  واحاد كال عميال وتكتال حاز  مان أكثار بان أو ماثال   نفساها الساعودية يف كماا نفساها احلاكمة والكتل
 مان معقادة أخارى عوامال وتتشاابك .. منافساه مان أكثر ألحذيتهم تلميعه وحسن خدماته جبدوى السيد إقنا 
 ديكتاتوريااااة أم الاااادميقراطي النمااااوذ  ماااان قريبااااة هااااي هاااال . البلااااد تلااااك يف والدسااااتوري السياسااااي النظااااام طبيعاااة

 صارا  املوضاو  يعقاد كماا . ذلاك آخر إىل .. مباشرة بصورة مستعمرة أجنبية حممية أم مالكة عائلة أم عسكرية
 أو عمياال بقااا  أوراق ملعظاام امتالكهااا خااال  ماان الساايد الدولااة .وحتاااو  ذاتااه اإلقلاايم مسااتوى يف العميلااة الاادو 
 عجز  إن وإما العسكرية أو السياسية واالنقالبا  واحليل باخلدا  إما استبداله أو إسقاطه على وقدرهتا ذهابه

 موازنااا  خبيااو  اإلمساااك فيحاااو  العمياال أمااا .. مااثال   احلاا  ضااا  مااع فعلاات كمااا املباشاارة اجلساادية بالتصاافية
 كاان إذا إال اللهام  وتساري  متساكه الاي األخطباو  أذر  مان والفكااك هاذ  العنكبو  شبكة من للخرو  كثرية
  احلكومااا فهااذ  .. اخللاايج يف مكبااوس آ  ماان ذكرنااا مااا حااا  كمااا جااد عاان أبااا   وألفهااا األذر  هااذ  عشاا  قااد

 الطاابور يف يصاطفون عمال  هناك أن فكما . لعبته نف  السيد مع ضعيف منطل  من كان وإن تلع  العميلة
 اخلادم مان كمياة أكارب جتميع على بينها فيما تتناف  عديدة سيدة دو  فهناك اخلدما . بلدا  دورهم ينتظرون
 الثقافياااااة ولتلنرياهتاااااا ملنتوجاهتاااااا األساااااواق وفاااااتح املاااااوارد هنااااا  مااااان حصاااااتها لتكااااارب فلكهاااااا يف يااااادورون واالتباااااا 

 ماان خيتلااف وهااذا .. آخاار لساايد باالنتقااا  عليااه ويضااغ  ساايد  العمياال يهاادد فلحيانااا   .. والعقديااة واأليديوجليااة
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 النظاام مرحلاة لعناة األرض يف حلات اآلن احلاا  هاو كماا أناه أم أكثر أو قطبن هناك هل الدولية السياسة حا 
 هذ  يف يبحث من ملساعدة أساس لوضع قليال   أطلت وقد املوضو  عن اخلرو  هنا أريد وال .. القط  أحادي
 علاى القضاية فهام سيتعسار السياسي الفهم من أدىن حد بدون ألنه . الباكستان عمالة قضية فهم على الشبهة
  . الساحقة الغالبية لدى احلا  هو كما الصحيح وجهها
 السياساااية والتكاااتال  األحااازا  مااان عااادد وفيهاااا . ألمريكاااا عميلاااة حكوماااة جنااادها فءنناااا للباكساااتان جئناااا فاااءذا

 . تنق  أو تزيد بنس  أمريكا إرضا  حياولون وكلهم عمال  باإلمجا  كلهم . واألمنية والعسكرية واالقتصادية
 واحاااد كااال وهاااامش .. ماااثال   بوتاااو بنزيااار كحاااا  احلااا  ضااايا  حاااا  يكااان مل واضاااح هاااذا أن وأظااان قطعاااا   ولكااان

 ال العلياااا القومياااة املصااالحة يف نوابااات هنااااك أن يعااار  باكساااتان بلوضاااا  والعاااامل خمتلاااف.. للعمالاااة واساااتعداد 
 مبن ويطاح تتهدد الباكستاين الشع  أمام الدولة مكونا  ألن هبا واللع  عنها التناز  احلاكم العميل يستطيع
 .. اجملاال  هذ  يف يلع 
 ومرتفعااة حااادة وهااي الباكسااتانية والوطنيااة القااومي الشااعور هااي السياسااة يف األساسااية الباكسااتان فمكونااا     
 الشاااع  لااادى اإلساااالمية اهلوياااة ونانياااا   . السياساااين مساااتوى وعلاااى الشاااع  مساااتوى علاااى باكساااتان يف جااادا  

 وال للغاار  التبعيااة ونالثااا   .. اهلويااة هااذ  أساااس علااى اهلنااد عاان وانفصاالت أصااال   الباكسااتان قاماات فقااد خاصااة
 نقافياااا   امللساااور الشاااع  هاااذا لااادى مستساااا  وهاااذا .. االساااتعماري مريانهاااا ورنااات يالااا وأمريكاااا بريطانياااا سااايما

 ان مسااّلم فالكاال ، الباكسااتانين الساسااة ملعظاام العقلااي التكااوين يف وأساسااي لألمريكااان بعااد  وماان لالنكليااز
 جمااا  يف ساايما وال لربيطانيااا كعكتهااا ماان زهيااد شااي  بقااي وقااد النفااوذ جماااال  يف أمريكااا حصااة هااي باكسااتان
 .. واحلضاري الثقايف التلنري
 باه يلعا  أن مانهم أحاد يساتطيع وال باكساتاين سياساي أي نوابات مان كثابات اهلناد مع الصرا  قضية وتليت    
 باكسااتان حكومااة متاارد هااذا علااى وضااوحا   األدلااة آخاار وماان .. السياسااية وكتلتااه حزبااه ومصااري مصااري  هتاادد وإال
 أوال   "باكساتان احلا  ضايا  قاعادة طبقات ألهناا . النووياة التفجريا  جما  يف قدما   والسري األمريكية اإلدارة على
 أن بعاد التفجاريا  هاذ  جتاري ال أن تساتطيع باكساتان يف حكوماة هناك لي  بلنه الغربيون الساسة عل  وقد "

  .. اهلند أجرهتا
 حيكام الاذي هاو الثاالوث هاذاو  العساكرية االساتخبارا  مث اجلايش كتلاة مث السياسين من كتل باكستان ويف   

 اجلاايش ضاابا  ماان كثااري ياازا  فااال اإلفساااد حماااوال  كاال ورغاام .. القااوى مواقااع يتقاساام أو ويتباااد  باكسااتان
 اهلنادوس مواجهاة يف وهويتاه لإلساالم باالنتماا  كشاعور عاطفياا   الديي بالعامل متلنرة العسكرية واالستخبارا 

 موجاود العااطفي تالنري  أن إال حما  علمااين هاخال  كال لادى عموما   مواإلسال الدين مفهوم أن ورغم ، اهلند يف
 إرضااا  سابيل علاى إلغاام  ميكان ال وهامشااا   مهماا   عاامال   صاار الباكساتاين القااومي الاوطي الشاعور ماع ولتشاابكه
 معااه مالتصاااد إىل ويضااطر  العمياال التااابع يثااري ال أن حياااو  فءنااه األمااور هااذ  يفهاام الساايد وألن األمريكااي الساايد
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 املخازون مان املتبقاي لنها  مفتوحاة واألساواق يتادف  النها  وشاال  حمفوظة مصانة األساسية مصاحله أن طاملا  
 .. تتجاوز مل املنطقة يف ملصاحله احلمر واخلطو  القومي
 قولتاه قاا  األعماا  مادير العميال مصااح ماع ورغبتاه السايد مصااح تصاادمت ملاا هاذا عان احلا  ضايا  عارّب  ولقد
 سااب  افغانسااتان ملسااللة باإلضااافة هااذا أن ويباادو " أمريكااا مث أوال   باكسااتان " لااه سياسااي خطااا  يف هورةاملشاا
 ساام العام مان مقباو  غاري بشاكل عارب  قاد احلمرا  اخلطو  ألن واستبداله نفسه األمريكي السيد يد على قتله
.  

  .. أفغانس ا  وقضي  والطالبا  وأمريكا باكس ا  للممضم ، نأت  اآل 
 الطالبااان موضااو  نفهاام كااي الزم وهااو وحااد  لكتااا  وحيتااا  يطااو  األفغانيااة القضااية مااع باكسااتان وموضااو   

 علاى مفااض هاو ماا وهاذا األمار هلاذا اإلخاوة معظام فهام علاى واالعتمااد االختصار من يل البد أن أجد ولكن
 . األقل
 مث اهلناد ومهاا ناوين أقليميان خصامن ةمواجها يف للباكستان القومي األمن يف هاما   بعدا   تشكل أفغانستان -

 طاوا  األمريكياة املصااح ماع فيهاا مصااحلها تصاادم عادم ونظمات هاذ  ورقتهاا باكساتان لعبات وقد . إيران
 لتقدمياااه احلااا  ضااايا  باااالرئي  أحاااداها أود  أزماااا  لعااادة التاااوازن هاااذا تعااارض وقاااد األفغااااين اجلهااااد أياااام

  . االمريكية على الباكستانية املصلحة
 خاار  الااذي حكمتيااار خسار  قااد باكسااتان كانات وقاات يف عفااوي بشااكل الطالباان ولااد  ذكاار  كماا  -

 – اهلنااد ) وهااو لباكسااتان املعااادي املثلااث حليااف رباااين مااع واصااطلح حلسااابه اللعاا  وقاارر سياسااتها علااى
 . اخلساارة هاذ  يعاد  أن ميكان جدياد العا  تباي وهاي ذهبية فرصة باكستان أمام فكان ( روسيا – إيران

  . بقوة طالبان فدعمت
 الباكستان. عرب استيعابه املمكن من نامن الع  بظهور البداية يف مشكلة كبري أمريكا لدى يكن مل  -

 النفجاار سايخديان أهنماا وأظان بعاد حتاال مل نقطتان يف تتجلاى وألمريكاا للباكساتان حصالت الاي املفاجلة  -
 مها: املفاجلتن وهاتن ، الفقرة  هذ آخر يف ذلك سلوضح كما األقليمي التوازن هذا كل

 العبااا   وصااار البيااادق مجيااع وأكاال الداخليااة الظاارو  نتيجااة تاادحر  الطالبااان أعااي الثااامن البياادق هااذا أن -1
 .. ساح  بشكل األقوى الالع  لنقل أو األفغانية الساحة يف تقريبا   وحيدا  
اسااامة باان الدن وتااليت امهيتااه ماان كونااه قاارر  عااودة اجملاهاادين األفغااان العاار  إىل أفغانسااتان وماانهم الشااي -2

اللع  يف ساحة اجلزيرة حياث الانف  وهاو اهلاامش املقادس لألمريكاان . وعّقاد األمار قياام حلاف جاوار متان 
بااان هاااخال  العااار  الاااذين يساااتمرون أو يعااادون الساااتمرار اإلرهاااا  ضاااد امريكاااا وعمالئهاااا وبااان الطالباااان . 

أمريكا تتضار  مع املصلحة القومياة الباكساتانية يف مساللة الطالباان  وبسب  هاتن املشكلتن بدأ  سياسة
 وأفغانستان
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فقد حاولت أمريكاا اساتيعا  الطالباان عان طريا  باكساتان والساعودية والصارب إلفساادهم ماع الوقات عان  -
ية ولكااان طريااا  لعباااة األحااازا  .. املاااا  واملصااااح والتوازناااا  العرقياااة والقبلياااة والوصااااية الساااعودية الباكساااتان

التهدياااد الساااريع واحلظااار لإلرهاااابين العااار  حسااا  مسااامياهتا ال يسااامح بالوقااات والصااارب الاااالزم فصاااار مااان 
الضروري ألمريكا إزالة الطالبان من أجل إزالة التهديد باستئنا  اإلرها  نشاطه . وباهتزاز التوازن يف آسايا 

رفااة واملصاايبة أهنااا يف امللعاا  األمريكااي الوسااطى لصاااح قيااام حركااا  إسااالمية جهاديااة تعتربهااا واشاانطن متط
الثاااين يف األمهيااة بعااد اخللاايج ولاانف  السااب  ) الاانف  ( وهااو آساايا الوسااطى ونفطهااا الااذي ورنتااه أمريكااا ماان 

 روسيا فلكرب غنيمة من نصرها الذي مت بال حر  بعد حر  أفغانستان .
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  .. جدا   معقدة األمريكية الرغبة هذ  لتنفيذ الباكستان مشكلة ولكن
 – ودوسااتم – مسااعود – رباااين رأسااهم وعلااى األحاازا  هاام للطالبااان البااديل اخلصاام فااءن ناحيااة فماان -1

 خصام ليخلفاه الطالباان وهاو معهاا حبلياف يضاحي أن لباكساتان ميكان وال .. اهلناد حلفاا  هم سيا 
 اهلند. حيالف

 وباان بينهااا العضااوي خلوالتاادا باكسااتان يف املنتشاارة والعلميااة الدينيااة التيااارا  فااءن نانيااة ناحيااة وماان  -2
 لصااح طالباان ماع علناا   باكساتان تصاادمت لاو باكساتان حكوماة علاى جادا   خطارة تعترب طالبان حركة
  . األمريكي السيد

 فقااد سااافر بشااكل املساالحة اجلهاديااة احلركااا  مااع املواجهااة مثاان تعلاام باكسااتان فااءن نالثااة ناحيااة ماان  -3
 أبيهاا بكارة عن مصر سفارة بنسف مصر يف اجلهاد اعةمج من تلقتها الي املدوية بالرسالة ذلك جربت

 يف اليوم الشعيب والوس  عناصرها.. من نالنة القاهرة سلمت األخرية هذ  حكومة ألن أباد إسالم يف
 اهلاماة الشاعبية بعاد سايما وال العربياة اجلهادياة احلركاا  ماع جادا   متفاعال للطالبان جدا   مخيد باكستان

 أمريكاا علاى احلقاد حادة جادا   فياه ارتفعات الاذي الباكساتاين الشاع  وساا أ يف الدن بان حققها الي
 الطالباااان ملواجهاااة األمريكياااة التوجهاااا  ورا  اإلنساااياق خطااار متاماااا   تعلااام أبااااد إساااالم يف فاحلكوماااة ..

 .. اليوم . العر  األفغان اجملاهدين وحلفائهم
 األمريكاي السايد يازا  فما معقدة واالستخباراتية والعسكرية السياسية باكستان حكومة تركيبة ألن ونظرا   ولكن
 مااع متامااا   متعاااطف هااو ماان وجيااد الباكسااتاين القااومي األماان لصاااح يايااث ماان وجيااد بااءخالص خيدمااه ماان جيااد

 دائماا   احلمقاا  األمريكياة السياساة فاءن ظاي ويف .. اإلساالمية احلركاا  مان وغاريهم العر  واإلرهابين الطالبان
 وأفغانساتان باكساتان يف حقيقياة ازماة تواجاه الادويل للملعا  الثانياة العاملياة احلار  بعاد خرجات مناذ نبات كماا
  .. الوسطى آسيا يف وقريبا  

 : املسللة من شي  فهم أجل من الالزم اإلسها  هذا بعد بءجياز األمر فخالصة
 . األقليمي والصرا  املنطقة يف القومية ملصحلتها الطالبان دعمت الباكستان أن -1
 تعاااين هااي باال تقليمهااا بءمكاهنااا يعااد ومل الباكسااتانين الساسااة تصااورا  عاان وخرجاات طالبااان  كاارب  -2

 وباكسااتان طالبااان باان أزمااة ماان أكثاار سااب  وهااذا املسااتقل النااد بطريقااة هلاام األفغااان معاملااة ماان اليااوم
 فااا ل احلادود بعاد وإلغاالق احلدودية املناط  على احملدود املسلح للصدام األحيان بع  يف وصلت
 وأمهيتاه لآلخار منهماا واحاد كال حاجاة بسارعة اساتوعبا والطالباان الباكستان الطرفن ولكن . حمدودة

 . له
أمريكاا تضااغ  الياوم علااى باكساتان ماان أجال الضااغ  علاى طالبااان ولكان إمكانياهتااا حمادودة نتيجااة  -3

باكساتاين لطالباان التصادم مع قضية األمن القومي ونتيجة وجود تليياد كباري يف الشاار  اإلساالمي ال
ونتيجاااااة لوجاااااود طيبااااان كثااااار أصاااااحا  عواطاااااف إساااااالمية وسااااا  اجلااااايش ووسااااا  االساااااتخبارا  
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الباكسااتانية ال خيلصااون ألمريكااا كاااآلخرين. وأمااا إنبااا  أن أمريكااا معاديااة للطالبااان فءنباتااه حباجااة 
 لشرح نعرض منه اختصارا  ولكن يكفي اإلشارا  الواضحة .

ية علااى الطالبااان مااا تشااتهي ماان االعاااا  الاادويل وكرسااي األماام لقااد عرضاات أمريكااا عاارب السااعود -1
املتحاادة وعضااوية املااخمتر اإلسااالمي وأمااوا  طائلااة ومساااعدا  ماان أجاال مشااكلة باان الدن واألفغااان 

 العر  ومل جتد أي استجابة بل على العك  وجد  اإلصرار والتحدي السبا  مبدئية . 
 ا بالنووي واجلرنومي من أجل ذلك .لقد ضربت أمريكا أفغانستان بالكروز وهددهت  -2
انضاامت أمريكااا إليااران يف حتااالف اسااااتيجي إقليمااي علااي ودعمتهااا سياساايا  ودوليااا  وإعالميااا  يف   -3

 هتديدها للحدود األفغانية . 
تدعم أمريكا وإسرائيل اليوم علنا  أحزا  املعارضة وتقدم السالح مباشارة مان تركياا لدوساتم وتادفع   -1

الساااوفيي البائاااد يف دعااام األحااازا  . فاااءن كاااان مثاااة جماااا  لالشاااتبا  الساااطحي ساااابقا   فاااواتري االحتااااد
 لعالقة بن طالبان وأمريكا فهذ  الشبهة ساقطة اليوم أمام أهل البصر والبصرية . . 

أمااا علااى صااعيد الباكسااتان فقااد باتاات ختشااى تاالنريا  طالبااان عليهااا . واعتقااد أن التهديااد األقليمااي لظاااهرة 
ا انتجته ال ينحصر فقد باجتا  النهر مشاال  ودو  آسيا الوسطى حيث باإلمكان أن يتقدم الطالباان طالبان وم

أو تلنريهم لتحريك املسلمن . وإمنا من تلنري قد حصل فعال  من قبال مشااعر املسالمن واحلركاا  الدينياة يف 
لااي مل حياال بينهااا وبينهااا هناار باكسااتان والااي تلججاات بفعاال وجااود الطالبااان وانتصاااراهتم وصاايحا  اجلهاااد وا

على حدود باكستان أفغانستان وقد عرب  مع الرياح وأصبح أنرها يبشر باخلري الكثري شرق أفغانستان أيضاا  
 ونصر اهلل إن شا  اهلل قري  .. 

 كماااا افامسيتهااا واقعياااا   وال سياسااايا   وال شااارعيا   مستاااا   هلاااا أجاااد مل والاااي الباقياااة الشااابها  علاااى للااارد اآلن وأنتقااال  
 الثالااث الفصاال يااتم وبااذلك اهلل شااا  إن منهااا نالنااة وساالختار وجاادا  هتااويش شاابها  بلهنااا أعلاام واهلل تسااتلهل
  . تعاىل اهلل بتيسري
  : هشرة ال امن  الشبه -92
 بالادين فظيع جهل على تنضوي ألهنا هامة وهي مرا  قبل من مسعتها وقد مباشرة امسعها ومل غيابيا   بلغتي وقد

  : الناس بع  قا  فقد ، عليها املبنية الشرعية والسياسة والواقع عةوالشري
 صـار  ألنهـا   المصلح  ) الكلم  ه ه نقب  وال والمفاسد المصال  أج  من الق ا  كلم  نقب  ال نحن
 وك يـر والنحنـا  والغنمشـ  ال رابـ  أم ـا  مـن الم زنـدقين و    والمب دهين الفاسدين اإلس ميين مس ند
 اهلل صـل  الرسـم  وقـا  اهلل قـا  فقـ  نقبـ  وإنمـا منـ  ليس ما الدين ف  ليدخلما المسلمين خما اإل من
  : املستعان واهلل فلقو  . المصلح  قالت وليس وسلم هلي 
 خصوصااا ، الشاارعية وبالسياسااة عمومااا   بالادين املطباا  قائلهااا جهاال علااى تاد  هكااذا ورد  كمااا العبااارة هاذ    
 ليسات واملفسادة املصالحة كلماة أن هلام قاا  مان ، دينناا يف وفقهناا وهادانا اهلل هاداهم  هخال إلخواننا قا  فمن
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 املصالحة جعال مان الياوم اإلساالمي العمال زعاماا  يف أن أماا . وسالم علياه اهلل صالى الرساو  وقا  اهلل قا  مما
 . هاذا أنتقاد فايمن وكنات صاحيح فهاذا اهلل ديان عن واإلضال  والضال  واالبتدا  لإلحداث مدخال   واملفسدة
 أئمااة كلهاام اإلسااالم وألئمااة . معتااربة شاارعية ومفاسااد مصاااح هناااك أن كااون يشااط  هااذا أن قااا  ماان ولكاان

 الباا  هاذا يف طويال كاالم ، وغاريهم حازم وابان القايم وابان تيمياة ابان مثل املشهورين األئمة مث األربعة املذاه 
 وضااااواب  املعتااااربة الشاااارعية املصااااح يف كثاااارية حبونااااا   هااااا للفق أن حاااىت ، الشاااارعية السياسااااة مسااااللة يف سااايما وال

 الفصال يف معناا مار وقاد .. شاواهد  نقال مكاان هنا لي  طويل حبث وهو الشرعية السياسة يف املرسلة املصلحة
 املفساااادتن أعظاااام در  علااااى يااادور القتااااا  ماااان كثااااريا   أن تيمياااة اباااان قااااو  وهااااو الشاااواهد هااااذ  ماااان طرفااااا   الثااااين

  . الوجه هذا على إال يكن مل الراشدين اخللفا  بعد القائم الغزو معظم أن وقوله املصلحتن أعظم واستجال 
 فثمااة وتلكااد  املصاالحة حتققاات إذا " قااا  إذ الداللااة عظاايم القاايم الباان قااوال   الكتاا  بعاا  يف معااي ماار وقااد

 أي .. النقاال مااع العقاال تعااارض عاادم يف أكثاار أو أجاازا  عشاارة ماان ضااخم كتااا  تيميااة والباان " شاار  هنالااك
  . بالن  الشرعي الدليل مع واملصلحة العقل مقتضيا 

 واملفاساد املصااح علاى قاائم الشارعية السياساية قواعد معظم أن الشرعية السياسية يف العلما  معظم ذكر وقد   
 عريضاااة خطوطااا   تشاااكل والساانة الكتاااا  ماان الثابتااة النصاااوص أن الشاارعية السياساااة يف قاارأ مااان يعاار  وهلااذا .
 ودر  للمساااالمن املصااالحة واسااااتجال  واملفاساااد املصااااح علااااى قاااائم االساااتنبا  ذلااااك معظااام وأن ساااتنبا لال

 ، البااااا  هاااذا يف عظيماااة فصاااو  واملوافقااااا  االعتصاااام ومنهاااا كتاباتاااه يف الشاااااطيب ولإلماااام ، عااانهم املفسااادة
 الادين حفا  وهاي لاه ينسا  علماا   وصاار  صنفها كما اخلمسة الضرورا  على احلفا  هي الشريعة فمقاصد

 هاذا نلغاي فهال حبفظهاا. جاا   الشاريعة وإن  العقال حفا  – املاا  حفا  – الانف  حف  – العرض حف  –
 اإلساالمي العمل يف وقيادا  دعاة بع  من واملتزندقن واجلها  املنحرفن بع  ألن الدين من العظيم األصل
 القااارآن مااان متشااااهبة أو عاماااة نصوصاااا   تغليسااا الااابع  فاااءن وإال ، عاقااال باااه قاااا  ماااا هاااذا .. وحرفاااو  اساااتغلو 
 فهال ( تلويلاه وابتغاا  الفتناة ابتغاا  مناه تشاابه ماا فيتبعاون زيا  قلاوهبم يف الاذين فلماا ) : تعاىل قا  كما ألغراضه
 تلويلهاا وحار  هباا استشاهد الابع  ألن السانة نغلاي وهل شاذا ؟ استخداما   استخدمه البع  ألن القرآن نلغي
 جهااا  إخواننااا ماان القااو  هااذا ماانهم يصاادر ماان ومعظاام .. ضااا  أو جاهاال إال بااه يقااو  اماا هااذا ؟ هااوا  علااى
 عليااه اهلل صاالى اهلل رسااو  مسااى وهلااذا . اإلسااالمية احلركااا  زعامااا  لاابع  املنسااو  الضااال  كثاارة ماان تعقادوا
 هتادم نالناة وسالم علياه اهلل صالى قاا  . للادين هادما   املضالون واإلئماة بالكتاا  املنااف  وجادا  العاامل زلة وسلم
 اهلل قااا  إىل كلااه مسااتند واملفاسااد املصاااح هااذ  ماان ذكاار مااا فكاال ، هلااذا التنبااه جياا  ولكاان ، هااذ  وذكاار الاادين
  .. للتنبيه اسلفت ما ويكفي املقام هذا عن بنا ختر  هلا حصر ال والشواهد وسلم. عليه اهلل صلى الرسو  وقا 
 
 
  : هشر ال اسع  الشبه -91
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 مجيعاا   ويهادينا لقائلهاا يغفار أن اهلل وأسل  السخيفة أو التهويشية الشبها  عن ذكر  أحببت دوحي منوذ  وهي

 هــن  فاهــاا  للق ــا  يــدهمننا الــ ين هــنال  إ  : قااا  قااائال أن بلغااي فقااد ، الشاايطان وجينبنااا ، ويرضااى حياا  ملااا
 زوجــاتهم هنــا  عماووضــ بيــم  فيهــا لهــم وصــار إقامــ  مكــا  اتخــ وها ألنهــم لــ لك يــدهمننا إنمــا كابــ 

  . شئون خلقه يف وهلل بلغتي واهلل هكذا الال هنهم للدفا  يس صرخمننا الخطر  همها فلما وأوال هم
 باالرد بالس ال أقاو  ولكان الشابها  مان املساتوى هاذا مثال جتااوز جيادر أناه ظان يظن قد : املستعان واهلل فلقو 
 يوقظهااا املااخمن قلاا  يف نائمااة اهلل ساابحان والفتنااة . الناااس بعاا  علااى الشاايطان ملااداخل إغالقااا   بعضااها علااى

 ، الشاايطان علااى إلخواننااا عونااا   الشاابه هاذ  دفااع آلخاار حاان ماان فيجا  ، اإلناا  أو اجلاان شااياطن ماان شايطان
 ومعظام العار  أسار مان فقا  أسرة عشرة أحد أو عشرة عن يزيد ال ما إال كابل يف لي  أخي يا : أوال   : فلقو 
 بنقال وقمناا مبكارا   للخطار تنبهاوا قاد األسار هاذ  أرباا  كاان واخلطر النفري حصل وملا . أخرى أماكن يف األسر
 وحاىت كلناا وجودناا عان يادافعون ، نغورهاا علاى املارابطن ماع عنهاا للادفا  اهلل بفضال وعادنا كابال خاار  اسارنا
 زوجاتناا عان فا للاد األمار كاان فلاو .. الكاالم هاذا مثال يثاريون الاذين هاخال  ووجود ومضافا  معسكرا  عن

 والاواقعي الشارعي الكاالم إليهاا بناا عااد ولكان كابال عن بعيدا   وأمنا أمناهم وقد نعود ال أن علينا لكان وأوالدنا
  . يديكم بن الي صفحة ومخسن املائة يف أسلفته الذي
 العااوز ماان هباام تواياال مل ، لااك وغفاار اهلل هااداك الفاضاال أخااي يااا وكاباال ألفغانسااتان بلساارهم جااا وا الااذين : نانيااا  

 الادنيا وتار  احلمد وهلل النعيم من جئنا كلنا متاما   العك  على بل ، والنعيم القصور من فيها مبا طمعا   والضيا 
 مصااائ  ماان تعلاام ومااا واألميبااا والتيفااود واملالريااا والعقااار  األفاااعي جاارية يف وأوالدنااا نسااا نا لنضااع فيهااا ومااا

 اهلجااارة يف طمعاااا   اهلل بفضااال هناااا إىل جئناااا وقاااد . والتخلاااف واحلصاااار خلطاااروا واملااارض الفقااار وأوهلاااا أفغانساااتان
 يصايبها لادنيا هناا يال  مل أعلام فيماا فكلناا معا   لألمرين جا  ومعظمنا الظاملن ظلم من فرارا   أو والربا  واجلهاد

 ألااف يف عوائلنااا وكاناات وكنااا . اإلخااالص اهلل نساال  ، إليااه هاااجر مااا إىل هجرتااه كناات وإمنااا ، ينكحهااا اماارأة أو
 املااالذا  هااذ  علينااا اخلطاار دهاام مااا فااءذا . لااه جئنااا فيمااا وفضااله اهلل لغااىت افتقارنااا لااوال هنااا إىل اجملااي  عاان غااى
 وهاذا ذلاك يف العاار فماا وأسارنا بيوتناا عان دفاعاا   ولاو استنصارناك ماا وإذا عينياا   وجوباا   عنهاا الادفا  علينا وج 
  ؟ نالثا
 ناو  مان صاائل دمههم مث املشروعة اآلخرة أو الدنيا أمور من ألمر وسكنو  مكانا   امواج إخوانك أن ه  : نالثا  

 املنكار هاو فماا ، وبياوهتم وأطفااهلم ونساائهم أنفساهم إلنقااذ فاستنصاروك خلفهم يقف ومن واألحزا  مسعود
 الكفار بن بقوا ومق يف هذا أن بينت وقد ( النصر فعليكم الدين يف استنصروكم وإن ) تعاىل قا  أما ؟ ذلك يف
 اجلهااااد ودياااار املساالمن دياااار إىل والظلاام الكفااار دياااار ماان فاااروا ماان بنصااار فكياااف ، اإلسااالم لااادار يهاااجروا ومل

 ( سـديداً  قـوالً  وقولـوا  اهلل اتقوا آمنوا اليين أيها يا ) : تعااىل اهلل يقاو  . وهداهم إخوتنا اهلل فسامح . واملهاجرين

  . ( بينهم ينزغ الشيطان إن أحسن هي اليت قولواي لعبادي وقل ) وجل عز ويقو 
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  : العشرو  الشبه  -40
 وضاب  الشارعي التوصايف بدقاة يتحلاوا أن املفااض مان علام طلباة فايهم أن والغري  إخواننا بع  قو  وهي   

 عرفاااوا أهنااام املفاااروض ، الطالباااان وحاضااار األحااازا  ماضاااي شاااهدوا قااادما  إخاااوان وفااايهم ، الشااارعية الشاااهادة
  : قالوا ، احلريف شبه بنصه أنقله يلي ما منهم مسعت فقد ذلك ومع العجي  الفارق دواوشه
 م ـ  وربـان  الال همـر محمد م  م   مسعم  فعندنا ، بعض م   وشرهم بخيرهم األفغا  ك  لدينا نحن "

 فـــ  ممجــم ة فكلهــا ومطـــاهن شــب  األولــين هلـــ  أخــ نا إذا ، وهكــ ا .. غيـــره م ــ  وســياف .  كم يــار
 ووهـدوه األوزبكـ  الملـك هبـد  ـالفما فالطالبـا  والشـيع   وسـ م  ـالف قد  كم يار كا  إذا ، البا ط

 أفضـ  بظـروف وربمـا معسـكرا  لـدينا كا  بينهما والق ا  األ زاب وأيا  ، وذبحهم بهم غدر ثم بمزارة
 إلـ  األ ـزاب ا ز  ومـا يسـلمهم ولـم أكرمهم العرب أسر لما مسعم  و    ، الطالبا  ههد ف  اآل  منها
  . والمهم  النمايا  سن هليهم ويعرضم  طالبا  مع ق الهم هد  منهم ويطلبم  العرب يراسلم  اليم 

ــا   مــع وبقيــت األ ــزاب مــع معســكراتهم وكانــت كــانما والعــرب بــ  للعــرب شــأ  ال أمــر األفغــان  فالق 
 الال. أق  وال أك ر ال يحكم من جيرا  ضيمف فهم األ زاب ها  إ  وس عم  طالبا 

  : املتنيب الشاعر بقو  يذكر الكالم هذا مايذكر أو  : املستعان واهلل فلقو  
  ورم شحمه فيمن الشحم حتس  أن                صادقة منك نظرا  أعيذها
  والظلم األنااوار عند  استو  إذا                بناظر  الدنيا أ  انتفا  وما
 يساتوي هال ؟!( حتكمـون  كيف لكم ما ، كاملسلمني اجملرمني أفنجعل ) : تعااىل قوله لذهنك يقفز هذا قبل بل

 كمسااعود عماار حممااد مااال يكااون أن ، السااليم واملنطاا  العقاال أو والشاار  الاادين مقااايي  ماان مقياااس أي علااى
 والكفاار الفسااد وظهار بالشاريعة حيكاام ومل الشايوعيون فسااد أرباع ساانوا  حكماوا أولئاك ، األحازا  ومفسادي
 فطبقات كابال مان ونصاف سنتن حكموا وهخال  ، وصفنا مما ذلك وغري األموا  وهن  الطرق قطعو  والضال 
 .. اليوم تشهدونه وما اجلماعة صلوا  وازدمحت السبل وأمنت احلدود ونفذ  الشريعة
 عااااودهتم يف السااااعي الغاااار  دأ  زا  فمااااا ، اهلل خلعهاااام أن إىل معهاااام وسااااار الغاااار  فرضاااايهم حكمااااوا أولئااااك

 صاواري  رموساهم علاى نزلات حاىت وجاودهم يقااومون وهم وعمالم  الغر  فسخ  حكموا وهخال  ، ومتكينهم
 ولاان ) تعاااىل قولااه مااع هااذا دلياال فمااا . أرضااهم وداخاال حاادودهم علااى واألحااال  الاارواف  واصااطف الكااروز
 مساااتوى علاااى وبقائاااه اهلل شااار  تطبيااا  حياااث مااان هاااذا !( ملاااتهم تتباااع حاااىت النصاااارى وال اليهاااود عناااك ترضاااى

 والنصااارى اليهااود عاادو الشاارعية مطباا  باان نسااوى ال ألن سااب  أكاارب وهااذا .. فيهااا اإلسااالم وأهاال أفغانسااتان
 الادويل النظاام عاهادوا أولئاك بناا عالقاتهم مساتوى علاى وأما . والشيعة والنصارى اليهود حليف عنها والناك 

 هاي وهاا أجلناا مان الكاروز  وحتملاوا آووناا وهاخال  األرض، فاوق من باجتثاننا هلم يتعهدون واليوم مطاردتنا على
 ساااعود آ  ياااد علاااى أمريكاااا وعاااروض الااادنيا أتاااتهم وقاااد .. أجلناااا مااان علااايهم الدولياااة اهلجماااة هاااذ  اسااابا  أو 

 وهتديااد قبلااوا إن حتااتهم وماان فااوقهم ماان وأمااوا  هباام دويل اعاااا  ، فيصاال باان تركااي اللئاايم األخااري ومبراساالهم
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 هاذا يساوى فكياف ، اجلاار حا  وفاا  علاى ونباتاا   وتساليما   إمياناا   إال زادهام مااف والادمار والقصاف باالغزو مقابل
 الفاسااادة األحاازا  مسااتوى علااى حااىت باال . ؟ هكاااذا بااالتعميم الشااهادة تكااون وكيااف . اهلل ساابحان .. بااذاك
 واحااد ومسااعود رباااين وباان – فيااه مااا علااى حكمتيااار باان بدقااة الشااهادة كاناات إن يسااوى كيااف . ؟ نفسااها
 ينسااى وكيااف وهااذا هاذا باان يسااوى كياف .. عاانهم ليفاار  بالساالح هاادد وآخاار تساليمهم يريااد عاار ال خطاف
  .. الكالم ذلك قام موازين أي على أدري فما . بيننا الفضل

 قائاد حمماد تاا  فاتكلم ، صادوهم الاذين العار  مواقاع جهاة مان كابال سايا  قاوا  هامجات األخرية املعركة يف
 قااب  لااو أنااه يقساام هلاام قااا  مث وأزبااد وارغااى وساا  فشااتم بياانهم يكااون أن ميكاان ماان أفضاال ماان وهااو ساايا 
 جياري أحاد يبا  مل )لاو قا  فءنه الكروز ضر  بعد عمر املال وأما ، الدن بن وأوهلم واحدا   واحدا   ليذحبهم عليهم
 حتكماون كياف لكام ماا .. هاذا مثال هاذا يكاون فكيف . أسلمهم( وال دمي أضع فلنا أنا إال والعر  الدن بن
 . الصدور يف الي القلو  تعمى ولكن األبصار تعمى ال إهنا فعال   . ؟!
 واقعااا   وال شاارعا   ال بياانهم التسااوية ميكاان ال ماان باان توجااد قااد الااي املشاااكة األخطااا  بعاا  علااى االتكااا  وأمااا

 يتمكناوا مل ألهنام فانعم ، قبال االحازا  ماع معساكرا  لادينا كاان أناه وأما ، الشبها  واتبا  الدليل فاعتسا 
 دائااارة خاااار  وجلهااا خاااال  ياااون  مواقااع يف كانااات ، مسااعود وال ربااااين مواقاااع يف العاار  معساااكرا  تكاان ومل

 الطالبااان قااام أن بعااد وأمااا . معااه يقاااتلون كااانوا ملااا فكاناات حكمتيااار عنااد الصااغرية املعسااكرا  وأمااا .. الصاارا 
 وجاود بال معساكرا  تقوم أن يظن فمن .. يهاعل يشهد وكلكم وصفنا كما واملخامرة الدولية املوازنا  وصار 
 أن عليااه فهااذا الاادويل والنظااام الشاايعة ماان وحلفااامهم وساايا  ومسااعود رباااين – اهلل مسااح ال – عاااد لااو للعاار 
  . ! عقله يراجع
 ويشهدون هذا حيصل ال أن اهلل وأسل  ، اهلل فسبحان ؟ يفهم مىت أدري فما اآلن إىل لنا جيري ما يفهم مل فمن
 إال قاوة وال حاو  فاال . لألماور الشارعي التقادير ساو  علاى وأنار  باالواقع اجلهال مثان فداحاة مادى علاى همبلنفس
  . باهلل
  : واألخيرة والعشرو  الحا ي  الشبه -40
 خصوصااا   واجلهااادي عمومااا   اإلسااالمي الوساا  علااى ألنرهااا مسااتقال   شااريطا   هلااا أفاارد أن املفااروض شاابهة وهااي   

 ، الشارعية وأدلتاه الطالبان جان  إىل القتا  وهو موضوعنا معرض يف ذكر  ألهنا الرد بع  هنا سلوجز ولكن
 نقاال   مواجهاة يل قاهلاا ، العلام طلباة يف املعادودين اإلخاوة أحاد مان مسعنها وقد مرا  غيابيا   بلغتي الشبهة وهذ 
  وفضله: اهلل رمحة إىل الفقري عن يقولون أهنم وهي موقف يف هبا يستشهد عنهم

 هلـم طالـ  ليس ولكن  .. نعم جها ي ومفكر سياس  ومنظر  رك  كات  وف   ف   م   مصع  بمأ
 لســت أنـا ، مف ــ  لسـت أنـا أشــرط   معظـم فـ  : يقــم  نفسـ  هـم بــ  . شـره  هلـم هنــده ولـيس ، شـره 
 لنفسـ  الشـرهي  الك ـ  فـ  األ ل  من وجد  ما أو هنها سألت ف مى أنق  وإنما ، شره  هلم صا  
 مـن إال نأخـ  ال ، األمـمر هـ ه م ـ  فـ   ساسـ  ف ـاوى منـ  نأخـ  فكيـف – وجهـدي بـرأي يسـ أنس ومن
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 وسـلم هليـ  اهلل صـل  الرسم  وقا  اهلل قا  أصحاب فق  العلم وطلب  الشره  العلم وأصحاب العلما 
  . فق 
 أفاي ال أين اماا األخاوة خال ها مبقالاة علاي احاتج الاذي العلام طالا  لاأل  قلتاه ماا : املساتعان واهلل هناا فلقو     
 اهلل. شاااا  إن مفتياااا   أكاااون أن للمساااتقبل بنياااي ولاااي  مبفاااىت لسااات اشااارطي يف قلتاااه ماااا وأكااارر هلل واحلماااد فااانعم

 بالفتاااااوى عالقااااة لااااه ممااااا أشاااارطي يف نقلتااااه ومااااا ، الشاااارعي العلاااام يف اختصاااااص صاااااح  لساااات فااااءين كااااذلك
 أدلتهاا وفهمات باه أنا  مان عنهاا ساالت الشارعية والسياساة كاةواحلر  اجلهااد قضاايا يف مسائل الشرعية واألحكام

 البحث هذا يف احلا  هو كما هبا لالستدال  ونقلتها عليها وعثر  عنها حبثت العلم كت  يف مشتهرة أمور أو
  : املالحظا  من عددا   أذكر أن هنا جي  ولكن
 قنااعي أسااس كونات والاي عليهاا حصالت الاي الشارعية األدلاة ذكر  فيها تكلمت الي املسائل كل يف : أوال  
 الثاااين الفصاال يف ذكاار  فقااد . املساالمن ماان حكمهاام يف وماان الطالبااان مااع القتااا  وهااي املسااللة هااذ  يف كمااا
 يف فءننااا املقدمااة يف ذكاار  وكمااا اهلل بفضاال عليااه أنااا مااا علااى دلياال وإمنااا مااي فتااوى ليساات وهااذ  مفصاالة األدلااة
 حكامنااا ركااا  يف وسااريهم املشااهورين، العلمااا  غالاا  احناارا  ماان بااه اهلل الناااابت الااذي والزمااان األحااوا  هااذ 

 اجملاهدين، والدعاة العلما  من اليسري النذر وسجن قتل بسب  كذلك والنصارى اليهود من وأوليامهم املرتدين
 مشاااتهرا  يف العاااودة أو هبااام نثااا  ممااان الناااادر الناااادر ساااخا  إال يبااا  مل . ومتااالو  خاااائف بااان البااااقن وساااكو 
 طاال  مان أعرفاه مان كال يفعلاه ماا وهذا اهلدى، فيها نتلم  األدلة هذ  فيها الي الشرعية الكت  إىل املسائل
 شااكرين لاه وحنان لناا فليقادمها هاذا تارد أدلاة لاه كاان فمن . العاملة اجلهادية للجماعا  الشرعية واللجان احل 
  . منهم املطلو  هو وهذا الشرعي بدليلنا نتكلم فنحن يتبع أن أح  واحل 
 تصاادر حيااث  . املختلفااة اإلسااالمية الصااحوة ماادارس ماان كثااري يف كمااا اجلهااادي التيااار يف باارز قااد أنااه : نانيااا  

 شارعي علام طلباة تساموا من ومنهم بعضهم وعايشت منهم كثريا   أعر  قد نفر واحلرام باحلال  والقو  للفتوى
 ولبساااوا العلماااا  بعماماااة واعتماااوا واخلطاباااة اجلمعاااة ابرمنااا بعضاااهم وصاااعد امللاااب  مااان ذلاااك يناسااا  ماااا ولبساااوا
 الشارعي العلام مان شايئا   حصال قاد فبعضاهم . الشارعي العلام أصاحا  املفتان حنان ها وقالوا السعودي البشت

 التياااار يف الشااارعية املراجاااع انعااادام شااابه بااال لنااادرة ولكااانهم عنااادهم علااام ال ناااو  إىل ذلاااك، مااان أقااال وبعضاااهم
 رموساا   مانهم اختاذوا الشابا  معظام فاءن اجلمياع.. يعرفه احلا  وهذا عموما   احلركي مياإلسال والوس  اجلهادي
 يقولاوا أن جيا  كان ، نفسي عن قلت ما أنفسهم عن يقولوا أن أيضا   عليهم جي  وكان . إليهم يرجع شرعين
 أقو  زلت وما قلت كنت فءذا ، العك  ألنفسهم نسبوا ولكنهم ، شرعي علم أصحا  وال مشاي  لسنا حنن
 أعر  من جل أن احلا  فواقع ، احلمد وهلل مي حرصا   شرعي العلم يف اختصاص صاح  لست أنا نفسي عن
 علام عنادهم لاي  ، صاراحة وبكال نعام املقولة هبذ  أجدر حوهلم من نصبهم أو املكان هلذا أنفسهم نصبوا ممن

 يف والاادروس املشاااي  بعاا  علااى لفاااة والسااما  نالنااة أو لساانتن العلاام وطلاا  الكتاا  بعاا  قاارا ة .. شاارعي
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 أصاحا  يسامون هاخال  جتعال ال الشارعي للعلام ينسا  مان شرو  من قرأ  ما وحس  وفهمي علمي حدود
  .. شرعي وعلم اختصاص

 يف 11 الصافحة االو  اجلاز  يف العااملن ر  عان املاوقعن أعاالم النفاي  كتاباه يف القايم ابان اإلماام ذكر فقد   
  : قا  مث يفي( أن له ينبغي ومن وشروطها الفتية أدوا  يف األئمة )كالم فصل
 ، القارآن بوجاو  عاملا   يكون أن الفتيا على نفسه محل إذا للرجل ينبغي : عنه صاح ابنه رواية يف أمحد اإلمام قا 
 اهلل صالى النيب عن جا  مبا معرفتهم لقلة خالف من خال  جا  وإمنا بالسنن عاملا   ، الصحيحة باألسانيد عاملا  
  . )..( سقيمها من بصحيحها معرفتهم وقلة وسلم عليه
 ملان ينبغي : حنبل رواية يف وقا  . والسنة بالكتا  عامل لرجل إال اإلفتا  جيوز ال : احلارث أيب رواية يف وقا    
 أمحاد يساا  رجاال   مسعت : املنادي بن اهلل عبد بن حممد وقا  . يفي ال وإال تقدم من بقو  عاملا   يكون أن أفىت
 ؟ ألاف فثالمثائاة قاا  . ال قاا  ألاف؟ فماائي قاا  . ال قاا  ؟ فقيهاا   يكاون حاديث ألاف مائاة الرجل حف  إذا :

 ويف . ( تاااردد علاااى ممكااان أو تقريباااا   يعاااي أي ) . ياااد  وحااارك هكاااذا بياااد  قاااا  . ألاااف فلربعمائاااة قاااا  . ال قاااا 
 اخلطيا  عناه روا  فيماا الشاافعي قاا  . اهلل رمحاه لشاافعيا عناد اإلفتاا  شارو  عان القيم ابن قا  . 16 صفحة

 ومنسااوخه بناسااخه اهلل بكتااا  عارفااا   رجاال إال اهلل دياان يف يفااي أن ألحااد حيال ال : لااه واملتفقااه الفقيااه كتاا  يف
 صالى اهلل رساو  حباديث بصريا   ذلك بعد ويكون . به أريد وما  ومدنيه ومكيه وتنزيله وتلويله ومتشاهبه وحمكمه

 . باللغااة بصااريا   ويكااون القاارآن ماان عاار  مااا مثاال احلااديث ماان ويعاار  ، واملنسااو  وبالناساا  ، وساالم عليااه اهلل
 علاااى مشاارفا   هااذا بعااد ويكااون . اإلنصااا  مااع هااذا ويساااتعمل . والقاارآن للساانة إليااه حيتااا  ومااا بالشااعر بصااريا  

 ، واحلاارام احلااال  يف ويفااي يااتكلم أن فلااه هكااذا كااان فااءذا . هااذا بعااد قرحيااة لااه تكااون . األمصااار أهاال اخااتال 
  .. يفي أن له فلي  هكذا يكن مل وإذا
 وقياال . بااالرأي بصااريا   باااألنر عاملااا   كااان إذا قااا  ؟ الرجاال يفااي مااىت املبااارك الباان شاافي  باان علااى وقااا  : قااا  مث

  . باألنر بصريا   بالرأي بصريا   كان إذا فقا  ؟ يفي أن للرجل جي  مىت : أكتم ابن ليحيي
 الشاار  علا  الاي الصاحيحة والعلال واملعااين الصحيح القياس بالرأي يريدان قلت " : هذا عن القيم ابن قا     
 عاقال ولكال املاوازين هباذ  العلماا  أقاو  مان واكتفاى . انتهاى . ( وعكساا   طاردا   فيهاا ماخنرة وجعلها األحكام هبا

 أو أنفسااااهم صااادروا وماااان اجلهادياااة جلماعاااا وا عمومااااا   اإلساااالمية احلركااااة حاااا  ويعااار  هااااذا كالماااي يسااامع
 عندنا الي والبالوي باملصائ  هذا يقيسوا أن . واحلرام باحلال  اهلل على والقو  للفتوى اجلها  األتبا  صدرهم

  .. املشتكى اهلل فءىل ..
 فوقااف  حااد وعار  نفسااه قادر عاار  امارأ   اهلل ورحاام نفساي عاارفي الاذي هلل واحلمااد مفتياا   لساات أين هلل فاحلماد
 واجلهااا  العااوام حلقااا  وتصاادروا للفتااوى جلسااوا علاام عناادهم أهناام وزعمااوا أنفسااهم أوبقااوا الااذين أمااا . عنااد 

 وجـوههم  اهلل علـ   كيبوا اليين ترى القيام  ويو  ) رهبام مع مشكلتهم ، الناس مع وال معي، ليست فمشكلتهم
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 وأربعان مثاان عان جمالساه أحاد يف سائل مالاك اماإلما أن قارأ  فيماا قرأ  ولقد اخلذالن من باهلل نعوذ ( مسودة

 أكباااد إليااك ضااربنا إمااام يااا فقااا  رجاال لااه فقااام . أعلاام ال ونالناان اننااي يف وقااا  عشاار سااتة يف فلجااا  مسااللة
 مالكااا   أتينااا هلاام قولااوا : اهلل رمحااه مالااك قااا  ؟ إلاايهم عاادنا إن الناااس تقااو  فماااذا لنسااللك، الاابالد وقطعنااا اإلباال
  . أعلم ال فقا  فسللنا 

وأقو  شاهدا  هلل أين رأيت يف هخال  املنسوبن للفتيا والعلم الشرعي من بع  فقهاا  اجلهاادين يف لنادن مان 
يسل  يف عشر مسائل فيجي  يف نالنن مسللة، ما سئل عنه مث ما فر  هو نفسه من املسائل .. فءذا تاور  

ا  العلاام العظايم ، وهكاذا خرجاات فتااوى قتاال ساائل وسالله فااتح علاى سااائله شاالال  مان اإلجابااا  يف حلقا
النسااااا  واألطفااااا  ماااان أساااار العاااااملن مااااع الدولااااة واملاااادافعن عنهااااا ، وجتااااويز الساااايب يف نسااااا  العاااااملن مااااع 
احلكومااا  ماان املساالمن . وتكفااري وتبااديع وتفسااي  ماان يسااتلهل وماان ال يسااتلهل .. وحكاام بقتاال املبتدعااة 

سالمية أو ظن هبم ذلك ، وحكم على اخلاوار  الشاذاذ يف اجلزائار بالهنم ممن تلبسوا ببع  الزلل يف احلركة اإل
محله راية أهل السنة وحكم على بع  منشوراهتم املنحرفة مثل كتا  هداياة ر  العااملن الاذي كتباو  ، بلناه 
ماااانهج الساااالف وعقياااادة الساااالف وروح الساااالف ونفاااا  الساااالف .. ويف جملاااا  يف أحااااد مساااااجد مدينااااة مااااا 

فسال  ساخاال   –واللقاا  مساجل –اإلخوة مخمترا  ُدعى لاه أحاد فقهاا  لنادن الكباار هاخال   نشيسا عقد بع 
فاالفىت يف رشااة واحاادة باالن البيعااا  يف مجاعااا  اجلهاااد اليااوم ليساات صااحيحة ألهنااا بيعااة علااى اجلهاااد فقاا  

ل اجلماعاة بان وهلم أن يطبقوا احلادود داخا واألصل يف هذ  البيعا  أن تكون على األمامة العامة ! مث زاد :
أفرادهم .. مث زاد وألمري اجلماعة ان يشا  على من يبايعه انه إن خر  عليه و ترك اجلماعة حل له دمه .مث 
زاد وإذا وجااد مجاعااة جلهاااد يف بلااد مااا فهااي الشاارعية فااءذا قااام غريهااا فهااي غااري شاارعية ليساات شاارعية وهلاام 

 السيف. هذا بع  ما اذكر  .
ناادن فقااد خاار  علااى الناااس بنظريااة مفادهااا ان كاال ماان يتوظااف يف دولنااا اليااوم و وأمااا ناااين مشاااهري فقهااا  ل

ياخذ رات  حكومة من االستاذ للكناس للطبي  للسائ  لساعي الربيد الي وظيفة كانت هاو يف دائارة االمث 
 . اما املوظفن يف االجهزة السلطوية كالشرطة واجليش واألمن فهم يف دائرة الكفر.

ة جماهدة موحدة علاى عقيادة السالف .. وياا ملصايبة هاذ  الكلماة )السالف والسالفية( كام اما اذا قامت مجاع
ظلمت ودخل حتتها من موبقا  ألصقت هبا .. قا  اما ان قامت هذ  اجلماعة كما حصل يف اجلزائر بقياام 

دون اجلماعااة املساالحة فااان دائاارة اإلمث تتطاااب  ماان دائاارة الكفاار و يكااون كاال ماان مااع اجلماعااة مساالمون موحاا
وكل من يف الدولة مهما كانت وظيفته يف دائرة الكفر جيوز قتلاه حاىت ولاو كاان باائع حمروقاا  مياال السايارا  
بااالوقود . هااذ  بعاا  النماااذ  وقااد حكاام علينااا هااذا الفقيااه وصاااحبه باننااا مبتدعااة مل نفقااه التوحيااد و عقياادة 

دهم النشاارا  اجلهاديااة و اجلماعااا  الساالف ملااا أنكرنااا عليااه هااذا ولياات هااذا عنااا فقاا  .. باال طااا  هااذا عناا
  اجلهادية و كثري من رموزها ..
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 و العقائااد يف كتاا  قااد كااان اجلهااادي التيااار هااذا يف ومفتاان فقهااا  مسااوا مماان نالااث فقيااه لناادن بفقهااا  والتحاا 
 فيماا رينمعاذو  غاري الياوم املسالمن اغلا  عبارة ويف اليوم. املسلمن اكثر أن هنايتها يف واستنتج االميان و الكفر
 وقااد !! املتجماادة ساايبرييا وصااحرا  االماازون وجماهياال افريقيااا ادغااا  يف املساالمن اال ، اإلميااان نااواق  ماان أتااوا
 مان هكاذا !! النار يف واملقتو  القاتل أفغانستان يف احلاصل اجلهاد هذا يف املقتو  و القاتل أن مخخرا عنه صدر
 احللاف عان دفعاا الشايعة ماع قاتال ومان املهااجرين و اجملاهادين مان جااور  من محاية و الشريعة تطبي  عن يقاتل
  واحلاارام احلااال  أحكااام ماان املفتااون هااخال  يقفااز وهكااذا . النااار يف كالمهااا هلاام الااداعم اليهااودي الصاالييب الاادويل
 بان االفهاام قسام مان فسابحان .. الناار يف آخار و اجلناة يف فريا  احملشار يف النااس توزياع مهماة إىل الدنيا يف هنا

 .. عباد 
 حكام عان مارة ساا  اناه وأذكار ! اليهاا يهااجر حاىت اساالم دار ليسات أفغانساتان ان قاا  فقاد االكارب الفقياه اماا

 جمااال  يف يفااي كااان انااه علمااا .. املساالمون اليهااا هاااجر ملااا احلبشااة حكاام مثاال اهنااا فقااا  االنكليااز مااع التعاماال
 … وأمواهلم دما هم حبل اخرى
 يف و حار  وال فحادث أحياناا الواحاد اجمللا  يف بلغات واهلل بال الواحاد االسابو  يف ساهاوعك الفتااوي عن وأما
 الضااال . علااى ماان اهلاادى علااى ماان الناااس وعقائااد أمااوا  علااى واحلكاام .. وأمااوا  وأعااراض دمااا  قضااايا ؟ ماااذا
 بعا  مان تأسالف ماا اجلليلاة املهماة هلاذ  تصادروا الاذين أحاد عان ينقال فكاذلك أفغانساتان سااحة يف هناا وأما

 حكمتيار. مثل رباين و مسعود مثل عمر ومال . إسالم دار ليست الشريعة حكم حتت و أفغانستان .. الكالم
 الن هنااك قتال ملان يغفر ان نرجوا ولكن اهلل سبيل يف شهادة لي  البوسنة يف اهلل إال اله ال أهل عن دفعا والقتل
 باعتبااار الساالف وماانهج التوحيااد علااى قائمااة صااافية تكاان مل اجلهاااد ذلااك يف الرايااة الن !! اخلطايااا حمااا  الساايف
 قفاه و املصيبة وهلذ  البحث عن وخنر  نطيل ال حىت االمثلة هذ  ويكفي ، السلف ميثلون اليوم وأصحابه أخينا
 يف باالتخب  اجلهادي التيار اهتم اين ظان يظن وال . اهلل شا  ان املسلمن و باالسالم النازلة هبذ  خنصها اخرى
 يف الاابال  بعاا  رغاام انااه اعتقااد باال عافيااة.. يف االخاارى التيااارا  و االسااالمية احلركااة ان يعااي ممااا الشاارعي العلام
 بعاا  و منضاابطة شاارعية جلااان اجلماعااا  وملعظاام االصاال هااو الصااوا  و احلاا  ان هلل فاحلمااد اجلهااادي التيااار
 واهلل ال كياف ، هلل احلماد و اخلاري هاو ناهع تكلمات الاذي الشااذ بعا  اال احلا  يزا  وال العلم أهل من املراجع

 سالم و علياه اهلل صالى اهلل رساو  و ( احملسـنني  ملـ   اهلل ان و سبلنا لنهدينهم فينا جاهدوا اليين و ) يقاو  تعاىل

 ماان بكاال يفاااوا ال ان علااى اخااواين هنياات و عرضاات ولكاان يعلاام( مل مااا علاام اهلل اتااا  علاام مبااا عماال ماان ) يقااو 
 و السالفي التيار معظم يف احلا  وما ، دينهم ياخذوا كيف و ياخذوا عمن يعرفوا بل . ل اجمل هلذا نفسه صدر
 اغلبياة واماا . املشاتكى اهلل إىل الادين يف آرا  و جماال  و فتاوي من عنهم يصدر ما و املسلمن االخوان غال 
 اكرب فالكوارث للناس الماالع وسائل وقدمتهم للفتوى احلكوما  صدرهتم الذين املسلمن بعلما  يسمون من

 خار  من وعلى باالميان املرتدين احلكام على شهد و اليهود مع التطبيع جواز و احلرم باحتال  افي هناك واكرب
 تلفزيوناااا  واماااا .. اقصاااا  إىل االساااالمي و العاااريب العاااامل اقصاااى مااان هاااذا خاااوار  بااااهنم اهلل حكااام يرياااد علااايهم
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 ذلااك بلاا  حااىت اهلل حاارم مااا ليحلااوا الغاازايل و الشااعراوي و القرضاااوي و البااوطي امثااا  قاادمت فقااد احلكومااا 
 اهلل رساو  باه أخارب ماا فياه لناا حصال زماان مان املشتكى اهلل فءىل .. واخلمور اخلنزير بيع و السفور و الرىب حتليل

 يقـبض كـنول ان زاهـا النـاس مـن العلـم ينـز  ال اهلل ا  ) : اهلل رمحاه البخااري صحيح يف وسلم عليه اهلل صلى
  .. يضلم   و فيضلم  هلم بغير فيهم يف م  جهاال رعوسا الناس وي خ  معهم العلم فيرفع العلما 
 يف ذكار  كماا للفتاوى تصدروا الذين من مناذجهم لع  ذكر  الذين هخال  عند املصائ  ام ان للقو  واعود
 وانزلاوا . به جلهلهم خطل الواقع فوصفوا احولن ومن علينا يدور وما بالسياسة اجلهل و بالواقع اجلهل هو املقدمة
 . الزي  هذا كل يف فخر  هلم ليست هي اهلل رمحهم السلف علما  اقوا  او السنة او الكتا  من نصوصا عليه
 . احلركاة و السياساة أهال مان ناخاذ ال حنان فقالوا: بالطامة علينا خرجوا الواقع و السياسة فهم إىل دعوناهم وملا
 الرسااو  وقااا  اهلل قااا  وكانااا . سالم و عليااه اهلل صاالى الرسااو  قااا  و اهلل قاا  وامنااا املفساادة و ةاملصاالح نقبال وال

 ماان ينشاال مل االسااالمي الفقااه ان هااخال  جهاال ولقااد .. اهلااوا  و الفاارا  واقااع علااى سااتطب  وساالم عليااه اهلل صاالى
 واقعنااا ولياد ساايكون و زمااهنم يف املسالمن واقااع ولياد االساالمي الفقااه وامناا اهلل رمحااه قطا  سايد قااا  كماا فارا 
 احلكاام منااا  اساااس الواقااع يف جهاال-1 املساااكن هااخال  عنااد .. املكعاا  اجلهاال ولكنااه نعيشااه و حنيااا  الااذين

 .. باهلل اال قوة وال حو  فال .. دينهم ياخذون عمن جهل-3 مث نفسها اهلل باحكام جهل -2مث
 خاال  مان املسالمن وواقاع واقعناا الواقاع نوصاف حنان .. لهـ ا هـدانا ال ي هلل الحمد و فاهيد نفس  هن اما
 و الكفار ماع الصرا  و اجلهاد مسار يف السري و الفعلية املعايشة خال  من السبابه وفهم له ومتابعة باحلا  علم

 عليناا طارأ مماا االدلاة عن نبحث .. الفهم هذا خال  ومن مث .. املنة و الفضل هلل و عمليا بديننا الفرار و اهلجرة
 مث هبااا ونسااتان  جهااادهم و بعلمهاام نثاا  ماان علااى نعرضااها و االدلااة خناار  و الشاارعية الكتاا  يف املسااائل ماان

 االدلاة مان بلغناا ما هذا نقو  و عليه نتوكل و تعاىل و سبحانه اهلل نستخري مث اجلهاد و الذين اصحا  نستشري
 قاا  كماا الصاوا  حيتمال خطال غريناا نادع وماا اخلطال حيتمال عنادنا صاوا  وهاو دليلناا فهاذا مفتان لسنا حنن و

 اال نفساااا اهلل يكلاااف ال تعااااىل و تباااارك القائااال فهاااو ذلاااك بعاااد املغفااارة و العفاااو اهلل ونساااا  . اهلل رمحاااه الشاااافعي
 . املشتكى واليه . احلا  هذا يف وسعنا هو وهذا وسعها
 وكاهنااا االمااور هااذ  عاان نيتكلمااو  الشاارعي للعلاام انفسااهم نساابوا الااذين بعاا  ان : وهــم هــا  امــر هلــ  وانبــ 

 والنصااارى اليهااود احبااار فعاال مااا مثاال متامااا فقاا  هاام إال فيهااا والتفقااه أدلتهااا ومجااع فهمهااا يسااتطيع ال طالساام
 و فهمهام يف اهلل ديان حيصاروا ان الياوم السالطن فقها  حياو  وكما املقدس الكتا  تفسري حب  احتفظوا الذين
 ديان فقاه ومواضايع اقساام الشارعية العلوم : املستعان اهلل اقو  و الدين باسم رمسين ناطقن صاروا حىت قدراهتم

 باالعلم شاغلهم وقاوم البشار علاى اهلل نعم اكرب من وهو باجلهاد اهلل شغلهم فقوم . احلياة جماال  كل يشمل اهلل
 . وهكذا اهلل عبادة على بالسعي رابع فري  و بالعبادة واخرون

 فقه عليه مسلم فكل .. عمله جما  وهو عليه اهلل فرضه فيما يتفقه ان واحد كل على فمفروض الدين علوم اما
 ان التجاااار علااى ذلااك بعااد و ساابيال لاااذلك اسااتطا  مااا علاام علااى اهلل يعباااد ان عليااه ألن عاان فاارض العبااادا 
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 فقاه علام هفعليا اهلل سابيل يف جياهاد مان على اما وهكذا النسا  فقه يف يتفقه ان املتزو  على و البيو  يف يتفقهوا

 و ( فتبينـوا  اهلل سـبيل  يف ضـربتم  اذا امنـوا  الـيين  ايهـا  يـا  ) تعااىل لقولاه . اساتطا  ماا الشارعية السياسة و اجلهاد
 قلنااا  ملاا احلاديث هلاذا يساتجروننا هاخال  ان ولاوال االسااتعراض وال للفخار هاذا لاي  و للاب  دفعاا موضاحا اقاو 
 وميادينه اجلهاد مباشرة و االسالمي العمل من احلمد هلل و عاما عشرين مر على به انفسنا اخذنا ما هذا فاقو 
 يف هباام نثا  مان وساالنا احلركاة و اجلهااد فقاه يف قراناا و مصاادرها مان الشارعية السياساة درسانا فقاد عماال و قاوال
 يف عملناااا وملاااا شاااا  مااا الباااا  هاااذا يف فضااله مااان لناااا اهلل يسااار حااىت االساااالمي العمااال وطااوارئ ناااواز  مااان كثااري

 علاوم مان اخارى اباوا  واماا فياه حنان فيماا علام بعا  لنا اهلل فيسر .. البيو  فقه يف ذلك مثل فعلنا فاة التجارة
 هااذ  واحلااا  فلساانا الاادر  هااذا يف السااعي و اجلهاااد و باااهلجرة عنهااا شااغلنا وقااد دراسااتها لنااا يتيساار فلاام الاادين

 . بدينه العلم و اجلهاد نال جيمع ان اهلل ونسا  الشرعي. العلم عموم يف اختصاص أصحا 
 االمار هلاذا انفسهم صدورا من معرفة خال  من احلمد هلل و اقو  اجلهاد وفقه الشرعية السياسة يف دراستنا فبعد
 يشاار ممان آخارين عناد مماا اكثر و البع  عند مما واقل اكثرهم عند ما احلمد هلل و عندنا ان اجلهادي الوس  يف

 بعا  ماع الفضل وهلل مناظرا  يف دخلنا ولكم .. شرعي علم اصحا  اهنم لىع اجلاهل الوس  هذا يف اليهم
 بالاادليل تقااوم واحلجااة فيااه نفقااه ال أننااا ويزعمااون اختصاصااهم انااه ياادعون فيمااا الشاارعية احلجااة وألزمناااهم هااخال 
 للعمال أنفساهم نسابوا الاذين أولئاك ومواقف مسجل معرو  اجلزائر مسللة من الشرعي السياسي موقفي وهذا

 ودلايال علماا الشارعية ماواقفي يف كاان ولقاد معلاوم. والزيا  الضاال  مان فياه تااهوا وماا مساجلة، معروفة الشرعي
 بلدلتهاا اإلخوة هخال  احد بن و بيي قامت الي الشرعية املناظرة املواقف هذ  وآخر الفضل وهلل أكثرهم إلنقاذ
 اهلل يساري خااص جهاد ايديكم بن الذي البحث اوهذ .. وسكت احلجة الزم وقد الطالبان موضو  يف الشرعية

 الالشاارعي والتهااويش باالدعااا ا  وليساات الشاارعي بالاادليل القضااية و عناادنا املاانهج هااذا علااى دلياال وهااو إليااه
 الااذي هلل واحلمااد القاعااد علااى حجااة والعاماال . طلبااه ملاان ميساار والعلاام الاادين هااذا ان واضاايف . اخالقااي والااال
 . يشا  من يختيه فضل وذلك آخرين أقعد حيث وأقعد املنز  هذا أنزلنا
 الشااارعية و السياساااية وأحكامهاااا واجلهااااد احلاكمياااة أماااور يف تاااتكلم اجلهااااد ونشااارا  وكتااا  أحبااااث هاااي وهاااا

 املشااتهر املعلااوم وماان واجلهاديااة اإلسااالمية احلركااا  وساا  يف مكااررة صااار  حااىت ساانة نالناان منااذ ومسااائلها
 رأيه يصو  شرعي دليل له كان ومن للتهويش داعي فال . فهمه ألحد ميكن ال طالسم وال سحر هناك فلي 
 مطروحاة ودليلناا حجتناا .وهاذ  إلياه يردناا إن شااكرون لاه وحنان احل  على أنفسنا أوقفنا فقد الصوا  إىل ويردنا
 ماا معلا اهلل اتاا  علام مباا عمال مان : وسالم علياه اهلل صالى رساوله قا  الذي هلل احلمد و . املقاس بنف  كذلك

 . يعلم مل
 التالمياذ وحشاد احلارام و احلاال  و للفتوى تصدروا الذين هخال  من واالنابة اخلري فيهم أرجو من اذكر وأخريا   

 .. املخمنن تنفع والذكرى يعلمون مبا أذكرهم املعسكرا  أو املعاهد أو الدروس و املساجد حلقا  يف واألتبا 
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 : املباارك بان اهلل عباد قا  : يلي ما منه أختري ما بعدها وما 31ص االو  اجلز  يف املوقعن اعالم كتا  يف جا 
 أصااحا  ماان ومائااة عشاارين ادركاات : قااا  ليلااى ايب باان الاارمحن عبااد عاان السااائ  باان عطااا  عاان ساافيان حاادننا
 قاا و  . الفتياا كفاا  أخاا  ان ود اال حمدث منهم كان فما املسجد يف قا  ارا  . وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسو 
 . جملنون عنه يسالونه ما كل يف الناس افىت من كل إن : عباس ابن قا  : قا  سعيد بن حيىي عن مالك
 يظن العلم من الواحد البا  الرجل عند يكون . علما اقلهم الفتيا على الناس اجسر : سعيد بن سحنون وقا 
 . فيه كله احل  ان

 بااه وتوطاال الرقااا  بااه تضاار  مااا مااي يااتعلم أنااذا هااا : قااا  مث ماحلاااك و املفااي أشااقى مااا . هلل إنااا : سااحنون وقااا 
 وقاد بعادها: وماا 31ص يف اهلل رمحاه القايم ابان قالاه ومماا . غنياا هاذا عان كنات .أماا احلقاوق به تخخذ و الفرو 
 املراتاا  يف جعلااه باال . احملرمااا  أعظاام ماان جعلااه و القضااا  و الفتيااا يف علاام بغااري عليااه القااو  ساابحانه اهلل حاارم

 وان احلـ   بغـري  والبغـي  اإلثـم  و بطـن.  ومـا  منـها  ظهـر  مـا  الفـواح   ربـي  حـر   إمنـا  )قـل  تعااىل .فقا  منها لعلياا

 بلساهلها وبادأ . مرات  اربع احملرما  فرت  تعلمون(. ماال اهلل عل  تقولوا وان سلطانا به ينزل مل ما باهلل تشركوا

 الشارك وهاو منهاا حترمياا اعظام هاو مباا نلاث مث . الظلام و مثاإل وهو منه حترميا أشد هو مبا نى مث . الفواحش وهو
 سبحانه عليه القو  يعم وهذا . علم بغري اهلل على القو  وهو كله ذلك من حترميا اشد هو مبا ربع مث سبحانه به
 . اهلل رمحه القيم ابن قا  الثاين اجلز  من 163ص ويف . وشرعه دينه ويف وافعاله وصفاته امسائه يف علم بال
 كان من " مسعود: ابن وقا  . " أفتا  من على امثه فءمنا نبت غري بفتيا أُفىت "من املرفو  هريرة ايب حديث تقدم
 مان علياه اساالكم ماا قال ) لنبياه قاا  تعااىل اهلل فاءن أعلام ال فليقال علام عناد  يكان مل ومان باه فليقال علام عند 
 عماار علااى ورد  ولااو املسااالة يف ليفااي احاادكم ان : األساادي حصاان ابااو وقااا  (". املتكلفاان ماان انااا ومااا اجاار
 او واساالمهم وعقائدهم املسلمن اديان يف فيها حيكم مسائل يف حنن . اهلل فسبحان اقو  . بدر أهل هلا جلمع

 علاااى ورد  ..لاااو ناااار او جناااة إىل مصاااريهم ويف بااال . واعراضاااهم دماااائهم يف واحكاااام .. بااادعتهم او كفااارهم
 .. مساللة كال يف فورا باألحكام حوهلم من يقصفون قوم يف حنن وها .. اجملاميع هلا عواجلم السلف او الصحابة

 ادري. ال قا  احدهم أشهد ومل
 حااارية يزيااادوا ال ان واسااااهلم ادري ال قاااو  بتاااذكر هاااخال  إخوانناااا وأنصاااح للاااذكرى نقلااات ماااا ويكفاااي هناااا فاالوجز
 يف قااادوة يكوناااوا وان .. احلكوماااا  لماااا ع مااان ورا ناااا خلفناااا ومااان الساااو  علماااا  بساااب  وضاااياعهم الشااابا 
 الوساا  هااذا يف عماات قااد اجلاارأة فااان اآلخاارين وتساافيه بعضااا   بعضااهم وتساافيه الغيبااة فاحتااة يكونااوا وال االخااالق
 . باهلل اال قوة وال حو  وال املشتكى اهلل فءىل كبري فيه يعد مل الذي

  : وهو اهلل تيسريب التايل للفصل وانتقل السالف الشبها  حديث من هبذا وأكتفي
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  الرابعالرابع  الفصلالفصل

  األمراألمر  يهمهيهمه  منمن  إىلإىل  هامةهامة  لفتاتلفتات

 والثاوا  االجار فياه يل ويكتا  فياه نيي يل خيل  و يتقبله ان تعاىل اساله البحث اهنا  مشار  على وانا واالن
  .. مضى ما مبوجز واذكر فضله و بكرمه
  ان فيجااا  خااااليف كوناااه االمااار هاااذا ان وهاااي للبحاااث للااادخو  اساسااايا  ناااالث املقدماااة يف قااادمت 

 جمااال فيهاا اخلاال  يكاون وال اخلاال  يف االسالمي وباالد  والواقعي الشرعي بالدليل االخوة بن يتناو 
 وماا علمناا مباا اال شاهدنا وماا علمناا ماا مبوجا  شهادتنا و موقفنا هو هذا ان بينت مث . االخوة بن للطعن
 اهلل زاد ولاو النااس ومساار مواقاف لتباديل طبقاا تتباد  الشرعية السياسية الفتوى وان . حافظن لغي ل كنا

 وال جيا  ماا حبسا  لغريناا اهلل مساح ال للساو  التغري و التبديل طرأ ولو عليهم شهادتنا لزاد  خريا الطالبان
 . شرعا هلا جي  ما حا  لكلف .. غري  تقولون االن و كذا تقولون كنتم يقو  من بعدها علينا خيرجن

 القتاا  موضاو  يف اخوانناا من أخطل من خطل سب  و الواقع على عمادها الشرعية الفتوى ان بينت مث 
 . أفغانستان يف الدولية اللعبة او املخامرة وواقع الصرا  اطرا  بواقع اجلهل وهو الطالبان مع

 املعنياان الثالناة الصارا  اطاارا  الحاوا  كامال وتوصاايف بشاهادة فياه وادلياات االو  للفصال انتقلات مث 
 املناصاارين و املهاااجرين العاار  و املساالمن اجملاهاادين مث الطالبااان خصااوم مث الطالبااان وهاام القتااا  مبوضااو 
 االقليمية. وحتالفاهتا الدولية املخامرة طبيعة مث . للطالبان

 جانا  إىل القتاا  ووجاو  ازوجاو  مشاروعية حاو  الشارعية االدلة نقل إىل الثالث الفصل يف انتقلت مث 
 علااى اجلااوا  عاارب وذلااك احلااا  هااذا مثاال يف العلمااا  واقااوا  واجلماعااة الساانة أهاال عقياادة مبوجاا  الطالبااان
 : ومها االساسيتن املسللتن

 واملفسدين. واملرتدين الكفار من صائل ضد ونواق  بد  فيهم مسلمن جان  إىل القتا  حكم .1
 انتقلات مث ، معهام وقصادنا بسببنا قصدهم كافر صائل ضد ارونااج مسلمن جان  إىل القتا  حكم .2

 وغااري وسياسااية شاارعية باان مااا شاابهة عشاارين وهااي انااري  الااي الشاابها  حااو  ردودا وكااان الثالااث للفصاال
 ذلك.

 رســال  اوجــ  ثــم  ملهــا هامــ  وافكــارا المســال  اطــراف بعــض الوضــ  الرابــع للفصــ  ان قــ  واال     
 : اهلل ب يسير فاقم  ه ا ممضمهنا  م  المسلمين فئا  من مراال يهم  من إل  وندا 
 خاري علاى حنسابهم حااكم قاوي صااح االو  . تيااران الطالباان يف ان معيشاتنا حبسا  لناا الواضاح مان  أوال :
 معناا وتعااوهنم جوارناا واحساان إيوائناا حياث ومان املسالمن ومصااح والشاريعة الادين على غريهتم حيث من
 أمااري حنساابهم كمااا الصاااحلن هااخال  وماان . الظااامل العاااملي النظااام ضااد اجلهاااد رايااة محاال يف املساالمن ومااع

 بعاا  ماان الطالبااان يف موجااود ولكنااه ضااعيف وتيااار . اليااوم الطالبااان ومسااخولن شاايو  ماان وكثااري املااخمنن
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 اساتعدادهم هاو خطارهم وهاخال  . شخصاية مصااح بغياة الدولياة او االقليمية القوى لبع  املوالن الضعفا 
 لتفكاريهم واماا شخصاية مصااح مقابال االماة جهااد ومشارو  املسالمن مان املهااجرين و العر  عن للتخلي
 ان العقال و الادين و احلكماة تقتضاي فااقو  . حاليا مستضعف فاسد تيار وهخال  الذاتية االفغانية باملصاح
 وعادم اخلاري مان علياه هام ماا علاى ثبياتهموت معهام ومان عمار حمماد ماال يف املمثل الصاح القوي التيار ندعم
 .. اليهااا نبااادر ان جياا  مواقااف يف التقصااري او اخلاطئااة املمارسااا  خااال  ماان االخاار للتيااار الشااواهد اعطااا 
 خيالفناا كاان ومان فيناا اجلهاا  فسايقو  االخار وقاام اهلل مساح ال الصااح بالتياار واطايح العكا  فعلنا لو الننا
 ووقااع الفاسااد قااوي و الصاااح ننصاار مل ألننااا هااذا غااري احلقيقااة و فاساادون اهناام لكاام قلنااا لقااد انظااروا الااراي
 . اهلل مسح ال منا فنزعت نعمة وكفرنا الناس فخذلنا انفسنا اخذلنا أننا االمر فحقيقة فستكون احملذور
 و الوقااو  اوهلااا .. عظيمااة وواجبااا  واسااعة جماااال  االمااا  ماان نرجااو  مااا حتقياا  اجاال ماان امامنااا : نانيااا
 يف املساامهة : ونانيهاا املسالمن و االساالم عان املفاساد ودفاع الادين مصااح اعظم لتحقي  هخال  مع اجلهاد
 املسالمن وحتاري  تيسار ومباا بالنصايحة واجتماعياا اقتصااديا مبسااعدهتم االصاعدة كافة على البلد هذا بنا 

 جا تناا والاي اجلماعاة و السانة الهال ليادةالو  الدولاة هاذ  إلهنااض دورهم الدا  هنا إىل اهلجرة على القادرين
 واملوعظااة باحلكمااة املنكاار عاان النهااي و باااملعرو  واالماار الاادعوة واجاا  وعلينااا . طوياال غيااا  بعااد فرصااتها
 يف السااالفة الفاشاالة جتاربنااا يف ولنااا برفاا  فيااه والتوغاال الواقااع يف ومعرفااة حكاايم وعقاال صااورة وباانف  احلساانة

 ومسااااعدهتم ظااروفهم وفهاام أحااواهلم ومعرفااة القااوم لغااة تعلاام فيجاا  . ةللعاارب  يكفااي مااا كعاار  أفغانسااتان
 . وحسبها بقدرها
 التجاااارة وجمااااال  الباطنياااة املعدنياااة الثاااروا  و الزراعياااة باااالثروا  االرض بقاااا  اغاااى مااان هناااا االرض : نالثاااا

 رزقهام عان بحثاواي باان جاديا املسالمون و العار  اجملاهادون يفكار ان وجيا  اخلار  و حوهلا من ومع داخليا
 عااارب اجلهااادي و االسااالمي العمااال فيااه وقااع الااذي التساااو  و الشااحادة طرياا  مااان خترجنااا صااحيحة بصااورة
 وباساااتعمار اوال الااارمح ظااال يف هاااو الصاااحيح فاااالرزق . اآلخااارين العقااادين سااايما وال الزماااان مااان قااارن نصاااف
 اناه لناا واضاحا صاار االن سانوا  وا اشاهر مشارو  نظناه كماا اجلهااد يعد ومل . نانيا   خرياهتا واخرا  االرض
 و القتااا  ومنهااا ومشاااكلنا حياتنااا نعاايش ان ومجاعااا  افاارادا علينااا فيجاا  القادمااة واالجيااا  العماار مشاارو 
 وهاذ  . فيهم وزرعها االمانة على احلفا  و االوالد تربية وهناك الدعوة وهناك العيش طل  فهناك . اجلهاد
 املسالمن مان املهااجرين االخاوة فانصاح .. القياماة ياوم إىل مااض   ووها سايطو  اجلهااد وهاذا ستطو  اهلجرة
 اخارين فيصايبوا البلاد هاذ  يف الارزق ومصاادر وكسبه العيش فرص يدرسوا ان ومجاعا  افرادا وغريهم العر 

 باجلهاااد التحاارك يف فهااو االوفاار الاارزق وامااا اقتصاااديا ومساااعدهتا البلااد اعمااار ونانيااا أنفسااهم كفايااة اوال .
 اهلل خياال علااى كنوزهااا تعاارض وهااي حتطماات عظمااى دولااة ماارياث فامامنااا الاارمح ظاال يف الاارزق حيااث المشااا

 . وسلم عليه اهلل صلى قا  كما املغنم و االجر القيامة يوم إىل اخلري نواصيها يف املعقودة
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 هااذا امامنااا معهاام نعناااومي باادولتهم ومياانعهم االفغااان اجملاهاادين هلااخال  اهلل ميكاان ان بعااد اعلاام واهلل امامنااا : رابعااا
 من اهنار اربع : وسلم عليه اهلل صلى النيب عن روي ملا أعلم واهلل املبارك اقو  .. ورا   وما جيحون املبارك النهر
 فيهااا االسااالم و اجلهاااد ومشاارو  الوسااطى اساايا موضااو  ان اقااو  .. والفاارا  والنياال وجيحااون ساايحون اجلنااة:
 السياساية املاربرا  و النبوياة البشاائر كال جتتمع ففيه .. اهلل شا  ان املقبل االصدار يف يف عنه ساحتدث ما وهو
 مشااريع اهام كاان رمباا عظايم مشارو  والدة سايكون هناا مان ان لناا لتثبات هاذ  كال تتضافر العسكرية االدلة و

 مان قواعادنا نمتتا علاى البواباا  فاتح مان فياه وملاا املعطياا  و اخلاري مان فياه ملاا حالياا الناهضاة االمة هذ  جهاد
 املنكوبة. املستضعفة بالدنا يف ورا نا خلفنا  الذي جهادنا أجل
 هلل تنتصاار الااي السااود والرايااا  لالسااالم دولااة وقيااام احلاا  أهاال اجتمااا  يف وساالم عليااه اهلل صاالى نبو تااه فهنااا   

 اهلل عباااد فيهاااا أن ا وقااا الاااثلج، علاااى حباااوا ولاااو ناتيهاااا ان وسااالم علياااه اهلل صااالى اهلل رساااو  امرناااا والاااي ورساااوله
 وعادال قساطا االرض مياال الاذي وهاو الساالم و الصاالة جاد  ،علاى املهدي جيش قوة تكون هنا ومن املهدي،

 يف االساالم ومالحام ملكاه إىل وحيمال الكعبة يف ويباي  هنا من خير  انه رواية ويف .. وجورا ظلما ملئت ان بعد
 هاذ  باان السااطعة  العساكرية و السياساية االدلاة وهناا زماانال اخار يف قيادتاه وفساطا  االساالم عاصمة دمش 
 وقوتنااا . الشااوكة صاااحبة اجملاهاادة وشااعوهبا الشااما  الااوعرة بارضااها كمساالمن قوتنااا ومصاادر قلعتنااا هااي املنطقااة
 تعاىل. اهلل من حمنة اليوم االصلية بالدنا يف قوته حيث اليهودي الصلييب عدونا وضعف كمسلمن فيها
 بشاار كاام اهلل رمحااه ، املباركااة االرض هااذ  يف االوائاال وشااهدا نا متاايم الشااي  و عاازام اهلل عبااد الشااي  اهلل ورحاام   
 وساتقوم سايقوم اجلهااد هاذا باان يبشار كاان . وبصاريته راياه مان ويتانق  علياه يفهم ال األخوة غال  وكان هبذا
 اهلل فرمحهم .. املقدس بيت حريرلت منها وتنطل  وبكن موسكو لفتح كابل من جيوشها وتنطل  االسالم دولة
 قطافاه وقات وحاان مثار  ايناع وزر  لشاجرة يادعى لرجال العجا  اين يقاو : اهلل عبد الشي  كان .. واسعة رمحة

 إىل حتتاا  ماحلاة سابخة وارضه .. ارضي فازر  اعود ان اال ال. فيقو  أفغانستان يف االسالم و اجلهاد كمشرو 
 وبثمارهاااا هاااذ  حنصاااد الن اهلل رمحاااه يااادعونا كاااان .. حصاااادها حيااان حاااىت ارامثااا مث زراعاااة مث حراناااة مث اصاااالح
 .. اهلل رمحه واح  بشر كما سيكون االمر ان ويبدو تلك ونزر  نصلح ومواردها
 حبااا  أعلاام وانااا فامكااد .. يشااا  ماان يختيااه الااذي بفضااله واشخاصااا وازمنااة امكنااة اخاات  الااذي اهلل فضاال وهااذا
 او جاهاال او معاارض اهلل دياان عاان اكثرهااا ناكاا  ضااعيفة اليااوم هزيلااة ورا نااا لفناهاااخ الااي شااعوبنا ان .. بالدنااا
 ومااأل النصااارى و اليهااود مصاااح عاان ودافعااوا املرتاادين احلكااام وناصااروا علمامنااا جاال فسااد وقااد .. مكاار  خااائف
 خفىاسات مان اال االرض يف شرد او سجن او قتل الفساد هذا على خر  ومن الكفر حكوما  برملانا  دعاتنا
 العادو و .. اعلام واهلل االماناة هذ  حلمل باملخهلة اليوم هي كما شعوبنا حا  فما .. قليل وهم مستضعفا بدينه

 االرض يف وتفرقنااا .. اهلل ربنااا قلنااا الننااا واموالنااا ديارنااا ماان اخرجنااا وقااد اخلارجيااة و الداخليااة بقواتااه مسااتحكم
 بناا اهلل جاا  مث . اللئام موائد على االيتام من اضيع املسلمن وا الكافرين بالد يف عندهم وكنا الناس كل وجربنا
 اسايا جتاا  االباوا  لناا وفاتح مناصارين أنصاار خاري االفغاان مان لناا وهيائ مهااجرين بكرماه املنياع احلصن هذا إىل
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 ومان تانأفغانس اطار يف هنا امامنا وهو هناك عدونا على علينا انعم مبا لنتقوى املسلمن من فيها ومن الوسطى
 اوجز. مفصال بينت فكما العسكرية االسااتيجية و السياسة منط  يوافقه الشر  فمنط  .. النهر ورا 
 يف اجملاهادة اجلماعاا  مث الطالباان و أفغانستان اهلل هيئ وقد فيها حللفا  وحنتا  . االن القاعدة هلذ  حنتا  حنن
 و حلفائناا عان دفاعاا نقاتال ان فيجا  العقيادة و الادين رابطة حبكم اخواننا هم بل حلفا نا وهم الوسطى اسيا
 تصاورنا ضامن هاذا يكاون مث الضاعف و واالحنارا  الفسااد أهال علاى فيهاا اخلاري أهال ونقوي قاعدتنا عن دفاعا

 مث . رسااوله حاارم و اهلل حاارم .. املقدسااا  حترياار والساايما اجلهااا ماان خرجنااا الااي االمانااة الدا  للعااودة الشااامل
 كماا صاافية الراياة نسالم ان إىل الزماان اخار مالحام حياث املقادس بيات يف  والساالم الصالة يهعل حبيبه مسرى

 السااالم و الصااالة عليااه ونبيااه اهلل لنلقااى مث . السااالم و الصااالة عليااه عيسااى لنبينااا مث املهاادي جليااو  تساالمناها
 . اهلل شا  ان مبدلن وال مغريين ال سنته على نابتن حوضه على

*   *   * 
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 : االمر يهم  من إل 
 ووصافنا احلاا  لكام بيناا قاد اخوانناا مان معناا ومان ذا اناا هاا . الصادقن االسالم علما  من تبقى من إىل : اوال
 فماا .. النجااة سافينة نراهاا كماا وهاذ  تغارق فاالماة اعنااقكم يف اماناة وهاي .. فياه اهلل حكام فقولاوا الواقع لكم
 كنا .فان اليها اهلل هدانا الي الشرعية باالدلة و حبالنا بعلمنا فقلنا  إليه اهلل هدانا ما هذا . ذكرنا فيما اهلل حكم

 صالى نبياه السانة و الكتاا  بدليل الصوا  إىل وردونا لنا فبينوا خمطئن كنا وان .. معنا وقفوا لنا فبينوا مصيبن
  .. فاشهد اللهم . فاشهد اللهم . بلغناكم وقد قائمة عليكم وحجتنا . وسلم عليه اهلل
 سابعن . اهلل رمحاه عازام اهلل عباد الشاي  قالاه ما لكم اقو  .. عامة االسالم ودعاة االسالمية احلركا  إىل :ثانيا
 الاي الصالبة القاعادة عان وحتادنوننا .. ومصايبها خاطئهاا السابيل وجترباون اساالمية دولاة لقياام تدعون وانتم سنة

 واخاريا الساجن و الصرب و بالدعوة العمل و بالسالح اجلهاد حىت شئ كل تمجرب وقد .. هبا تنطلقون و تربوهنا
 حجاة وهااهي .. فيه اوقعوكم وما احلكام ضالال  و الربملانا  وطرق احللو  انصا  الوكيل ونعم اهلل وحسبنا

 اهلل، بشاااريعة حتكاام مرباااع مااا كيلاااو الااف 631 مااان اكثاار مسااااحتها االن ارض هااذ  .. علااايكم قاماات قااد اهلل
 و اجملاهدين من اال  مئا  فيها اجلهاد خلف وقد االرض دو  اعىت على اهلل نصر  جماهد مسلم شع  وفيها
 مخسااة إىل هااذ  املساااحة لتتسااع النهاار ورا  للتحاارك ساااحنة الفرصااة هااي وهااا طويلااة عقااودا للقتااا  تكفااي اساالحة
 وفيهاا اهلل اال يعلمهاا ال كناوز علاى والقابعاة الاوفري املا  العذبة بالزرو  الغنية االراضي من مربع ما كيلو مالين
 إىل ينظاار بعضااهم باال القاادوة و االحاااام نظاارة الاايكم وينظاارون اخلااالص ينتظاارون مساالم مليااون مائااة ماان اكثاار
 و األباا  لدين وعودهتم الروس مع ناراهتم إىل ويتشوقون االسالم دعوة محلة و الصحابة أحفاد اهنم على العر 

 فيمااا كااان لقااد .. اهلل إىل الاادعاة وطليعااة االسااالم شاابا  فيااا .. والسااالم الصااالة عليااه ماادحم دياان .. االجااداد
 الصالبة القاعادة لتكون تدعوكم األرض وهذ  قائمة عليكم اهلل حجة وهذ  كفاية الطويلة التيه سنن من مضى
 . فاشهد فاللهم بلغناكم وقد مقدمون انتم فهل .. اجملاهدة وطليعته االسالم وشوكة
 عبد الشي  به يذكر كان طاملا الذي اهلل حبكم اذكرهم . هذ  االسالمية احلركا  لشبا  خطايب واوجه : ثال اا 
 ال مكاان.. كال يف او بالدكم يف او حنن حيث هنا اهلل سبيل يف اجلهاد العينية الفريضة هذ  . اهلل رمحه عزام اهلل

 يساتلذن ال اهلل مان فرضاا ألن .. حركاة أماري وال قائاد وال شاي  وال د يان ر  وال أم وال أ  ال احاد فيهاا يستلذن
 .. خاري علاى خاري املعارو  هاذا يف وطااعتهم احلا  امارا  فهام اهلل حب  وشيوخكم امرامكم قام فان . اهلل عبيد به
 اتبعـوا  الـيين  مـن  اتبعـوا  الـيين  تـربأ  اذ ) فقـال  عناه اخربناا تعااىل اهلل يادي بن موقف من فنعيذكم .. نكصوا وان

ــالوا ) عنااه خياارب الااذين الضااعفا  ومواقااف االســباب( هبــم وتقطعــ  العــياب ورأوا ــا وق ــا ربن ــا ان  ســادتنا اهعن

 السبيل(. فأضلونا وكرباءنا
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 قاماات قااد اهلل وحجااة اجلهاااد واجلهاااد .. اهلجاارة اهلجاارة .. واالميااان واحلاا  الاادعوة اخااوة ويااا االسااالم شاابا  فيااا
 .. الشاهدا  مناز  شئتم ان وامامكم اجلهاد و الربا  مواطن ودونكم . ويرضى حي  ما منكم اهلل فلروا عليكم
 فاشهد. اللهم بلغناكم وقد . املغفرة واهل التقوى أهل هو اهلل يشا  ان اال تشامون وما
 -أفغانساتان -املباركاة السااحة هاذ  يف .. معناا وجاهاد معناا ورابا  معناا هااجر مان إىل .. اخريا ورسالي : رابعا  
 . وجاهدوا ورابطوا هاجروا حيث مكان كل يف او

 .. الراحبة الصفقة و النية صدق ولكم يل اهلل اسا  .. تعاىل اهلل شا  ان االسالم شبا  يا البشرى لكم
 عليـه  وعـدا  ويقتلـون  فيقتلـون  اهلل سـبيل  يف يقـاتلون  اجلنـ   هلـم  بـان  وامـواهلم  أنفسهم املؤمنني من اشرتى اهلل ان )

 الفـو   هـو  وذلـك  بـه  بـايعتم  الـيي  ببـيعكم  فاستبشروا اهلل من بعهده اوف  ومن القرآن و الجنيلا و التوراة يف حقا

 )مـن . فايهم تعااىل قاا  الاذين مان وايااكم نكون ان اهلل (.نسا  السائةون احلامدون العابدون التائبون . العظيم

 ولكـن  (. تبـدي   بـدلوا  ومـا  ظرينت من ومنهم حنبه قض  من فمنهم عليه اهلل عاهدوا ما ودقوا رجال املؤمنني

 ف ـزو وا .. هظيمـ  وشـدائد . مضـني  وهجـرة ك يـر وجهـد .. طميـ  لسـفر باالس عدا  واياكم نفس  اذكر
 والمنـ  ونعمـ  بحبم ـ  ف  زلنا وما المشمار او  ف  اال  أننا .. ال قمى الزا  خير وا  الصبر و الح  من
 هظمـــ  قـــمى ومنــافقم  ومرتـــدو  وروافـــض ونصــارى م يهـــ . وا ــدة قـــمس هـــن العــدو رمانـــا ولقــد .. هلل

  : تعال  قا  كما .. اال زاب كغزوة غزوا  ب  غزوة وامامنا امما .. ت لمها شر وامما 
 الظنونـا  بـاهلل  وتظنـون  احلنـاجر  القلوب وبلغ  االبصار  اغ  واذ منكم اسفل ومن فوقكم من جاءوكم إذ )

 . شديدا(  لزاال و لزلوا املؤمنون ابتلي هنالك .
 هشـرين زها  اليم  جيلنا هل  مض  ولقد اهلل شا  ا  اهلل فر  وبعدها االخيرة الشدة اهما  اال اظنها وما
 اربعـين او سـن  ث ثـين نحـم معنـا بق  ممن اسات تنا بعض هل  و الجها  و الهجرة من في  نحن فيما سن 
 فيمـا وامامنـا .. اهلـم اهلل و االخيـرة لشـدائدا وبقيـت .. الحـ  هلـ  جميعـا وثب نا ومنهم منا اهلل تقب  سن 

ــونكم ) الماضــي : اهلل ســن  اهلــم واهلل اظــن ــن بشــيء ولنبل ــو  اخلــوف م ــن ونقــ  واجل ــوال م  واالنفــ  االم

 قـد  أ،هـم  وظنـوا  الرسـل  اسـتيأ   إذا حتـ   ) :وهـ  جـ  بشـراه مقدمـ  ولكنهـا الصابرين(. وبشر والثمرا 

  . ( اجملرمني القو  عن بأسنا يرد وال نشاء من فنجي نصرنا جاءهم كيبوا
 .   الكافرين القم  هل  وانصرنا أقدامنا وثبت صبراا  هلينا أفر  ربنا ) فاللهم

 . الخ ا  مسك وإل  .. الغفرا  اهلل وأسأ   ضرن  ما ه ا
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 : اخلتام مسك

  . ( اهلل إىل أمـــــــــري وأفوض لكــــــــم أقـــــــــــــــــــول ما فستيكـــــــــــــــــــرون ) : تعاىل قا       
 فاتح مان سانة أربعمائاة راس علاى أناه األنادل  يف املسالمن قصا  مان التاري  كت  رو  : األ باب اإلخمة
 كثااري عاان وأجلااوهم قااواهم ووحاادوا املساالمن علااى النصااارى اجتمااع اإلسااالم حبضااارة الزاهاارة وعمارهتااا األنادل 

 يف اإلسااالم إمااا سااتقرر الااي الفاصاالة للمعركااة وجتهاازوا قرطبااة إمااارة حواضاارها أباارز اوحاصاارو  األناادل  بااالد ماان
 . الصلي  يعلو وإما األندل 

 أهااال فجماااع .. األناادل  ملاااك مااان عقااال  ومااان مشااهور وأديااا  وشااااعر فااارس عبااااد ابااان قرطبااة أماااري وكااان   
 امللااك فيهااا املااخمنن أمااري وكااان أفريقيااا ومشااا  املغاار  يف املاارابطن بدولااة باالستنصااار يستشااريهم عنااد  الشااورى
 املاارابطن أي ياادعوهم،ألهنم ال باالن حاشاايته غالاا  عباااد اباان علااى فاشااار تاشاافن. باان يوسااف اجملاهااد الصاااح
 بي ملك استلبوا مث النصارى دفعوا ، النعيم من فيها وما األندل  شاهدوا فءذا صحراوية فقرية بالد من سيلتون
 ملكاه يعارض أن مان ويرضايهم النصاارى يصااح لاه أوىل وأناه ، ململكاتهم وضاموها ندل األ على وسيطروا عباد
 مث .. أماري وأرى الليلاة أتفكار هلام قاا  مث احلاضارين مان فسامع .. مسالمن كاانوا وإن املارابطن يد على للزوا 
 رعااي وال اإلباال رعااي " هأناا ورأياات أمرنااا يف تفكاار  قااا  ، األمااري أيهااا رأياات مااا لااه فقااالوا التااايل اليااوم يف مجعهاام
 املرابطااون يلخاذين إلن أي ، اخلناازير رعااي وال اإلبال رعاي قاا  . مااثال   الكلماة هاذ  بعااد  مان وذهبات " اخلناازير
 ساالبوا إن النصااارى يلخااذين وال ، املساالمن عنااد عباادا   اإلباال أرعااى أن يصاايبي مااا فلقصااى ملكااي ساالبوا إن عباادا  
 مان أوىل اإلبال رعاي يكاون أن فعاال والادين فالعقال .. الصالي  ألهل يراخلناز  أرعى عندهم عبدا   فلكون ملكي
  . اخلنازير رعي
 يف أفغانساتان يف هناا حنان .ذكـر  ال   الشب  وي يرو  الطالبا  مع الق ا  يرو  ال ممن هنا إلخماننا فأقم 
 حلفااا  خصااومهم وجااا  دولااتهم زالاات وإلن ذكاار  ممااا فاايهم مااا علااى مساالمن قااوم ومااع الشااريعة حتكمهااا دولااة
 حكوماااا  عناااد املهااااجر مااان جربناااا ماااا حياااث األرض يف والتشااارذم اإلخااارا  وإماااا التصااافية فءماااا العااااملي النظاااام
  النصارى. ديار يف الجئن أو مسا  صباح يهددوننا الذين املرتدين
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 يف يشونعا الكفاار معهام جناهاد ، نارى ماا الباد  مان فايهم مسالمن ماع حاا  أساوأ يف نكاون أن يستوي فهل   
 ماان عناد نكاون أن ماع . بااديننا هنااجر أو جلهادناا ونعاد اسااتطعنا ماا املنكار عان وننهااى بااملعرو  ونالمر جاوارهم
 توحادوا نالناة القادس الروح هو وجربيل االبن وعيسى األ  هو الر  أي ، القدس والروح واإلبن األ  يقولون
 أوالدنااا ومهاادد باالعتقااا  عناادهم مهااددين . كبااريا   ا  علااو  يقولااون عمااا الااه تعاااىل . الصاالي  عاارب يعبااد إهلااا   وكونااوا
 يسااتوي ال واهلل فااال .. وكثااري كثااري الاابال  ماان ذلااك وغااري وساالطانه الكفاار أحكااام علينااا وجتااري ، بالفتنااة وأساارنا
  .. اخلنازير رعي وال اإلبل فرعي هبذا هذا

 العماار ماان التسااعن جاااوز قااد جماهاادا   ا  ملكاا وكااان تاشاافن بااابن استنصاار عباااد اباان أن : التارخييااة الروايااة وتقااو 
 األنادل  وجناد املرابطن من املغر  جند واجتمع . هلرمه يسق  ال حىت اخليل على يربطو  أن جند  يلمر وكان

 يف اإلسااالم عماار يف ومااد الصاالي  جيااو  وفاارق اإلسااالم أهاال اهلل ونصاار .. املشااورة ( الزالقااة ) معركااة وكاناات
 معهام يلخاذوا أال جناد  علاى مقساما   املعركاة سااحة من تاشفن ابن وانسح  .. أخرى سنة أربعمائة األندل 

 وتتابع . اخلنازير رعي وال اإلبل رعي فقا  وعقله دينه من هبدي فكر من عاقبة كانت وهذ  شيئا .. الغنائم من
 آخار وكاان األمحار لباي غرناطاة األنادل  ممالاك آخار يف امللاك آ  كياف .. لناا تاروي األندل  تاري  صفحا 
 اجلهااد عن وقعدوا فيها وما الدنيا على األندل  يف واملسلمون أقبل الذي ، الصغري اهلل عبد أبو املسمى ملوكها
 ونساااائه بذهباااه وخيااار  املديناااة يسااالمهم أن علاااى وصااااحلهم النصاااارى جياااو  هبااام فلحاطااات .. اهلل حااا  وأدا 

 املديناة ودخلاوا . فقبلاوا ، اإلساالم أهال مان بقاى نما حقاوق حيفظاوا أن علاى األنادل  مغاادرا   وحاشيته وجواريه
 فهاو القصاة مان شاهدنا أما ذلك.. بعد اإلسالم بلهل حل مما دما   القل  يبكي ما التاري  وسجل واستباحوها

 ماان ماار ومااا احلياااة شااهد  الااي العجااوز أمااه ومعااه مغااادرا   النهاار يف املركاا  ركاا  ملااا هااذا الصااغري اهلل عبااد أبااا أن
 قولتهاا لاه فقالات يبكاي وهاو مغاادرا   يبتعاد واملركا  األنادل  إىل ينظار فرأتاه حاهلاا مان صاار وما مالكوامل عربها

 : املشهورة
 . الرجا  مثل عليه حتاف  مل               ملكا     كالنسا  ابك

 قادر إلن قادر وال اهلل مساح ال أقو  .. نصرته على وأعاننا دربه وإياهم وأرانا احل  على اهلل نبتهم إلخواين فلقو 
 فساتخرجون ، اجلديد العاملي والنظم املتحدة األمم مشرو  ويقوم األجناس أولئك ويليت الدولة هذ  تزو  أن اهلل
 الصاغري اهلل عباد أم قاو  تاذكروا وعنادها ، شي  على تلوون ال األرض بالد يف واجلو  واخلو  الذ  مهاجر إىل
  الرجا  مثل عليه اف حت مل             ملكا   كالنسا  ابك    :

 ال أن اهلل وأساال  الرجااا ، مثاال عليااه حناااف  مل ملكااا   والعااز األماان ماان فيهااا كااان ومااا أفغانسااتان عناادها ساانبكي
  . ومنكم منا اهلل تقبل الرجا  مثل عليها وحناف  النعمة وهذ  امللك هذا يقع
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 تعـاىل  وقولاه .. (النصـر  فعليكم الدين يف روكماستنص وإن ) تعاىل اهلل كتا  يف فهدينا ، التوفي  وباهلل حنن وأما

 بأساً أشد واهلل كفروا اليين بأ  يكف أن اهلل عس  املؤمنني وحرض نفسك إال تكلف ال اهلل سبيل يف فقاتل )

  (. تنكي   وأشد
 كاراملن عان وهناى بااملعرو  وأمار ، الصارب حيث وصرب اهلل لدين دعى . وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسو  وأسمتنا
 وهاو للواقاع وفهام حكام وأعقال شار  بالحكم أمتاه وسااس ، باإلساالم قاوم عهاد وحداناة اجلااهلن جهل وراعى

 فكااانوا الراشاادون خلااف مث وساالم عليااه اهلل صاالى " هقــملهم قــدر هلــ  النــاس أخاطــ  أ  أمــر  " : القائاال
  . العاملن اإلسالم أئمة منهم فكان .. الصاح سلفنا جا  أن إىل كذلك

 ملظاامل . الرشايد هاارون أمثاا  اإلساالم ملاوك خارية مان وهام اجلاور أمارا  ويعتاز  وينهاى يالمر املباارك ابان ذافه   
 مرابطاا   إماماا   كاان اجلهااد ويف ، هلل وينصاح يادعوا ولكان والقضاا  املناص  عندهم يتسلم أن فريف  واحنرافا 

 هلل وياادعو امللااوك علاى حيتساا  الساالم عبااد بان العااز مث وجيوشااهم. أمارائهم قيااادة حتات جياهااد الاروم نغااور علاى
 التتااار جااا  فلمااا علاايهم وحيتساا  للحاا  املوجااودين أقاار  وينصاار ، السااو  ملااوك ويهجاار وفقهااا   وتعليمااا   علمااا  
 .. بلحوالنااا شاابيه زمااان يف وجااد .. اهلل رمحااه تيميااة اباان القاادوة اإلمااام مث اهلل رمحااه ونفسااه بعلمااه وجاهااد حاارض
 وسااجن اهلل يف وأوذي وهنااى وأماار فنصااح احملاادنون أحاادث ممااا اهلل دياان تنقيااة علااى فسااهن ووقااف اهلل إىل فاادعى
 مناه طلباه رأياه ينصار أماري وتاوىل الساجن مان خار  ملاا .. مارا  السجن وأدخلو  عصر  أمرا  علما  بع  وكفر 
 .. األماارا  مان سابقه مان زمان الساجن وأودعاو  دماه وأبااحوا كفارو  الاذين العلماا  بقتال فتاوى يعطياه بالن فتاوى
 اإلسااالم أهاال يعااوض ال قتلااتهم لااو اإلسااالم ومااذاه  امللااة وعلمااا  الاادين محلااة هااخال  قلاات. مااا باائ  لااه فقااا 
 الشاي  ح  دخل حىت بشدة ( قازان ) السفاح ملكهم فكلم دمش  علما  مع خر  التتار قدم فلما .. مثلهم
 علاى خوفاا   يرتعادون دمش  علما  من ورفاقه الدعا و  الربكة منه فطل  ، التاي امللك قل  يف وهيبته تيمية ابن

 القتا  أنكر من شبه على وأجا  القتا  على وحرض الناس مجع دمش  التتار قدم فلما ، صحبته من أنفسهم
 حضار مث اهلل رمحاه بعلماه فلجا  .. املسلمن صف يف والبد  الفسوق انتشار منها ، اليوم يثار مبا شبيهة بشبه
 فقاا  املاو . موقاف أوقفاي األماري أيهاا فقا  وأخو  هو دمش  جيش أمري وقصد ، احلديد ب ول بنفسه القتا 
 عصارا   وعااد وأخاو  هو به وانغم  اهلل رمحه فذه  ، املو  وهناك التتار يقدم هناك من الغبار ذاك انظر األمري
 مث وهااجر األذى على فصرب عوتهد اإلمام تابع املواقف هذ  وبعد للمسلمن يومها اهلل فتح وقد املو  يدركه مل

 األناوار هاي وهاذ  أساوتنا فهاذ  ، حمتسابا   صابرا   تعاىل اهلل رمحه سجنه يف وما  باحل  بالصد  سري  على سجن
 اإلخااالص ويرزقنااا يرضاايه مااا علااى الثبااا  ونساالله ، هلااذا هاادانا الااذي هلل فاحلمااد . الطرياا  عليهااا نااتلم  الااي

  السبيل. سوا  ويهدينا
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 هلل وننصاح املنكار عان وننهاى بااملعرو  ونالمر بصرية على اهلل إىل ندعو أن اهلل شا  إن هنا حنن حيث ومنهجنا
 وحناارض املنكاار عاان ونعاارض باااملعرو  ونطيااع املساالمن أذى علااى ونصاارب ، وعااامتهم املساالمن وأئمااة ورسااوله
  . املسلمة األمة هذ  عن الصوائل لدفع املو  موقف معهم لنقف نسعى مث ، القتا  على املخمنن
 ضاحك إذا ربناا إن .. ربناا هلاا يضاحك بشاهادة أو ، ونصار  اهلل بفاتح املهجار هاذا مان نعاود وأن الثباا  فنسلله
 ومنتااك بفضالك املنااز  هاذ  ، هاخال  عبااادك مان ذلاك أحا  ومان نسااللك فااللهم علياه. حساا  فاال عباد إىل

 يل اهلل واساتغفر .. وقارأمت مسعاتم ماا أقاو  .. الارامحن رحمأ يا أمثالنا الفقرا  الضعفا  عبادك عن وجتاوزك ورمحته
 .. هو إال للخري يهدي ال اهلل فمن خريا   إليه هدينا ما كان فءن  . ولكم

 . الرحيم الغفور هو واهلل القاصرة نفسي فمن ذلك غري كان وإن
 وبركاته اهلل ورمحة عليكم والسالم

   الحكيم هبد همر )

 * اهلل بفضل البحث مت  *
 أفغانس ا  – كاب  مدين  ف 
 99/90/9112 األ د يم 

 
 


