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به أحأيى نوعية، نقلة السإلمي الجهاد نقل القرن.. رجل هذا عمالقة لحأد كلمات على عيني تقع أن الله شاء
ًا الله تاريخنا صفحات على والعزةَّ الكرامة أبيات دمه بمداد سإطر المندثرةَّ.. رجل السإلما أركان من ركن

ًا لنا كتب المعاصر.. رجل ّلد .والعظات العبر منه وتأخذ الجيال تحفظه تراث ً بكلمه الجليل الشيخ هذا خ جيل
ًا أن يجب ما علمائها من الله رحأمه ينل ولم الجميل، له تحفظ لم المة ولكن المة، هذه رجال من رباني

ًا أقف الكلما هذا لكم أنقل إذ أمثاله. وأنا به يحظى اطلعة وسإعة المجاهد الشيخ هذا نظر ُبعد أماما عاجز
مجلة في سإنوات عشر من أكثر منذ الكلمات هذه عصره في المجاهدين شيخ كتب لقد . بالمور ودرايته
تخرج التي المة هذه عظم على شاهدةَّ لتكون كاملة لكم الصعبة" أنقلها "المعادلت المعركة" بعنوان "لهيب
.الفذاذ العلماء هؤلء أمثال

.كلمي من [.. ] فهو المعكوفين هذين بين كان ملحأظة: ما

"الصعبة المعادلت"
.)1989/أيار/20الموافق:  هـ1409َ /شوال15  التاريخ52 المعركة: العدد لهيب(

: وبعد بعده، نبي ل من على والسلما والصلةَّ وحأده، الحمدلله
وليي إن" : الصالحين عباده يتولى أنه وسإلم عليه الله صلى نبيه سإنة خلل ومن كتابه خلل من ربنا علمنا لقد
عن يدافع الله إن" :عباده عن يدافع ).. وهو196 الصالحين" (العراف يتولى وهو الكتاب نزل الذي الله

كيد رد في يطمئننا قانونا سإبحانه لنا ).. ورسإم38 كفور" (الحج خوان كل يحب ل الله إن آمنوا الذين
مكائدهم: ورد مخططاتهم إحأباط سإبحانه ).. وتولى50 ضلل" (غافر في إل الكافرين كيد الكافرين: "وما

).. ويؤنسنا43 بأهله" (فاطر إل السيئ المكر يحيق  )... "ول81 المفسدين" (يونس عمل يصلح ل الله "إن
)،128 محسنون" (النحل هم والذين اتقوا الذين مع الله والمحسنين: "إن المتقين لعباده بمعيته سإبحانه

بنفسه ويتولى أعدائه مؤمرات يحبط أن أفغانستان في المعركة لحأداث رؤيتنا خلل من سإبحانه عودنا ولقد
الكبرى السإلمية القضية هذه في المريكان رأسإهم وعلى الله وأعداء . نحورهم في كيدهم رد سإبحانه
فهم السوفيتي، التحاد وهو لمريكا تقليديا عدوا يواجه مسلم شعب أماما فهم صعبة، معادلت أماما واقفون
انتصار من يفزعون الوقت نفس في ولكنهم الوحأال، في السوفيتي التحاد كرامة يمرغوا أن يريدون

.أفغانستان في السوفيتي التحاد بقاء من بكثير أعظم كبرى طامة هذه لن الحكم، إلى ووصولهم المسلمين
أبناء هم الحقيقيين الجهاد قادةَّ أن يدركون وهي: إنهم أخرى صعبة معادلة أماما كذلك سإنوات منذ وهم

في يشترون ول الدولية، النخاسإة أسإواق في يباعون ل الذين المخلصون الصادقون أو السإلمية الدعوةَّ
: يقول كأنه واحأد كل ولسان الحمراء، والليالي الخضراء الموائد جلسات

المساعد قل المقصود عظم بلدةَّ........... إذا كل في الخلن من غريب
ولكنهم والسادةَّ، القادةَّ هم صنائعهم يكون أن ويودون الصفوف، مقدمة في هؤلء يكون أن يريدون ل فهم
في لزامة فريضة الجهاد يرون الذين الصادقين هؤلء بأيدي دفتها وإدارةَّ المعركة ثقل أن يدركون المقابل في

.والدنيا الدين يفسد الذي الصائل العدو وطرد الله أعداء لمواجهة والنفيس النفس يبذلون فهم ولذا أعناقهم،
في بجذورهم الروس يضرب وعندها يتزعزع، أو يتوقف أن الجهاد على خافوا اغتيالهم في فكروا فكلما
فل الروس خرج وقد الن أما . وباكستان العربي والبترول الخليج من مقربة على أفغانستان أرض أعماق

هؤلء مقدمة وفي المخلصين والعلماء السإلمية الحركة أبناء من المتطرفين الصوليين اغتيال من بأس
سإتون لي دفع لي: لقد وقال الباكستانيين الطيبين أحأد جاءني رباني: لقد السإتاذ لي يقول .وسإياف حأكمتيار

. أعدائك من حأذرك فخذ لغتيالك، روبية مليون
. أكثرهم وما الله أعداء رحأاها يدير التي المؤامرةَّ وتتلخص

مدير للمدير مدير وقيصر.......... وألف كسرى ألف رحأاها يدير
: المؤامرةَّ خلصة أقول

]المخلصين القادةَّ بهم والمتزمتين. [ويقصد الصوليين القادةَّ قتل- 1
]والمنافقين النفوس ضعاف بهم والمال. [ويقصد السلحا من هائلة بكميات المعتدلين إمداد- 2
!! للصوليين تأييدها وتقلل يدها لتقبض الباكستانية الحكومة على الضغط- 3
. الجهاد وقادةَّ الباكسانية الحكومة بين اليقاع- 4
ُتبدلت الوهابية نغمة على العزف- 5 ُأسإ بين الفجوةَّ وإيقاع الصحيح، السإلمي التجاه بالرهاب] لضرب [

الذين العرب على المي الطيب الفغاني الشعب صدر إيغار وكذلك الصادقين، هؤلء وبين الفغاني الشعب
. أفغانستان أعماق في هائل دويا فأحأدثوا الموت، على وتسابقوا الشهادةَّ على أقبلوا

. روسإيا من وبضغط نجيب، سإقوط دون وليحول المعركة، في بثقله ليلقي الهندي الجيش تحريك- 6
ُأسإتبدل شاه ظاهر إرجاع محاولة- 7 . المنتفعين بعض لدى مقبول بقرضاي] كحل [
.السإلحة بأحأدث وإمدادهم المريكان إشراف تحت المعتدلين بعض يتبعون ممن كبيرةَّ أعداد تدريب- 8



وإمدادهم الحأزاب أمراء إلى الرجوع دون أفغانستان (الميدانيين) في الجهاد بقادةَّ المباشر التصال- 9
. مباشرةَّ

بتنفيذ التبشيرية المؤسإسات لتقوما دولر ملياري يحمل الذي آغاخان الدين صدر أماما الطريق فتح- 10
. مشاريعها

]الله إنشاء الشيخ كلما انتهاء بعد الباقي عن أتكلم وسإوف فقط، نقاط سإتة الله رحأمه الشيخ ويفند[

الغتيالت، عمليات تنفيذ عاتقها على البريطانية المخابرات أخذت الصوليين: فقد القادةَّ قتل عن أما - 1
القائد هو - الفرنسية المريكية – البريطانية للمخابرات ضحية أول الغربية. [وكان الدوائر ببعض تستعين وقد

]مسعود شاه أحأمد
المال ببعض الجهادية الحأزاب تمد الباكستانية الحكومة كانت المالية: فقد المساعدات تقليل عن أما - 3

المساعدات تقلل الباكستانية بالحكومة وإذا وفجأةَّ أفغانستان، داخل إلى ومؤنهم معداتهم نقل على ليعينهم
. الداخل إلى مهماتها نقل معضلة أماما الجهادية الحأزاب وأضحت الثلث، إلى
إلى نقلها نريد التي المهمات بشأن صعبة مشكلة أماما نقف قائل: نحن بهذا رباني السإتاذ فاتحني وقد

خففت فقال: لقد الباكستانية؟ الحكومة عن له: ماذا فقلت الروبيات، مليين تكلف وهي الداخل،
على أقم كيلة؟!) [لم وسإوء العربي: (أحأشفا المثالي بذهني فجاء الثلث، إلى البسيطة المالية المساعدات

مشكورةَّ قدمت وقد قبل، من الترحأيل بهذا تتكفل الغاثة لجنة كانت له: لقد قلت !!] ثم المثل هذا معنى
أي تقريبا، باكستانية روبية مليون ثلثمائة للترحأيل كأجرةَّ الخدمات مكتب خلل من الماضية السنوات خلل

الغاثة، لجنة من واحأدا درهما تقريبا أشهر سإتة منذ نستلم رباني: لم السإتاذ فأجاب دولر،  مليون15 حأوالي
.الكلما هذا حأكمتيار المهندس أكد ولقد

على يقفون والمجاهدون المعركة، فيها تحسم التي الصعبة الظروف هذه وفي محيرةَّ معضلة أنها والحق
رباني: الشيخ وقال .قريبا يكون أن الله ونرجو والنهيار، بالسقوط يؤذن الشيوعي والحكم كابل، أبواب
رأسإها وعلى القحط أصابها التي المناطق في خاصة المجاهدين إطعاما مشكلة وهي أخرى مشكلة هنالك

موقف يرى أن من عزاما الله أكرما وهرات. [ولقد بادغيس إلى بدخشان من والغربية الشمالية الوليات
]اليوما باكستان

:قائل حأكمتيار المهندس حأدثني الباكستانية: فقد الحكومة وبين الصادقين بين اليقاع محاولة عن أما - 4
بنفسه السفير فجاء الوقت، لضيق فاعتذرت آباد إسإلما في أقابله أن أياما قبل المريكي السفير مني طلب

تقومون أنكم إشاعات هناك يقول: إن به وإذا الحزب، أعضاء أحأد له فأرسإلت مقابلتي، وطلب بيشاور إلى
وبين حأكمتيار بين اليقاع تريد بوتو! فأمريكا نظير بي لحكومة المنافس الجمهوري السإلمي التحاد بتدريب

. الباكستانية الحكومة
والمقروءةَّ والمسموعة المرئية الغربية البث لجهزةَّ الشاغل الشغل الوهابية: فهو نغمة على العزف أما - 5

المستغربين بعض صار حأتى الموضوع، هذا حأول سإابقة افتتاحأيات في الكلما أطلنا وقد ،)BBC(رأسإها وعلى
بهذا، الفتاوى بإصدار المغفلين أو المنتفعين بعض قاما وقد العرب، طرد بوجوب صراحأة يطالبون الفغان من

يونس الشيخ قال حأتى النشازا، النغم هذا ليوقفوا بالغة بصرامة وقفوا والقادةَّ العلماء من الصادقين ولكن
العلما قال وإن الفغان أكثر موقف هو يونس الشيخ ديننا". [وموقف من جزء العرب حأب  "إن:خالص
قندهار من عائدا عبدالسلما: كنت الخأ لي يقول]. الفغان إخواننا وبين بيننا ليفرق قال ما والشرقي الغربي

فقلت كنت؟ وأين عربي، فقلت: أنا أنت؟ أين من فسألني نظاراته، يلبس اللحية حأليق أفغاني بشخص فإذا
تجاهد بلدك إلى ترجع ل فقال: لماذا اليتاما، وأكفل المجاهدين فقلت: أسإاعد هناك؟ تصنع وماذا قندهار، في

ثماني فقال: منذ متى؟ ومنذ ألمانيا، فقال: في تعيش؟ وأين قندهار، فقال: من أنت؟ أين فأجبته: من فيها؟
ألف وعشرين خمسة السنوي دخلي وكان مهندس، وأنا المريكية الجنسية أحأمل له: أنا فقلت سإنوات،

أمك تركت فقد أنت وأما إسإلمية، قضية لنها أفغانستان في المجاهدين لخدمة وجئت كله ذلك فتركت دولر،
بأفغانستان؟! أحأق الفريقين فأي دنياك، مع ألمانيا في تعيش وهربت الروس قبل من يذبحون وأهلك وأختك
"بي الـَ هي [وها الوهابية. زاعيم مكتوبة: حأكمتيار عريضة لفتات وعلى كابل وفي . نفسه ظلم الذي فبهت

].العرب المجاهدين على وتحرضهم الفغان الجهلة بعض اسإتغفال في سإي" تنجح بي
مذابح على ليذبح تحركه الغربية والدول تقريبا قرن منذ لنه عليه، بمستغرب فليس الهندي الجيش أما - 6

اللغاما، تزرع أن المنسحبة الجيوش عادةَّ ومن بريطانيا، تقدمت مالطة من المانيا انسحبت أن فيوما شهواتها،
الجيش أماما فتسوقها الغناما أو الحمير من قطيعا تشتري أن عادتها من فإن مكانها تحل التي الجيوش وأما

اللغاما، به وتفجرت هنديا فيلقا أمامها سإاقت فقد الحمير من قطيعا تشتري أن من وبدل اللغاما، بها لتتفجر
(الفرقة) الهندي الفيلق هلك شيئ، ل خسائرنا مالطة، النجليزية: (دخلنا الجرائد كتبت التالي اليوما وفي

].جديد من ينهق رجع قد الحمير قطيع هو [وها بكامله).
أناس بهذا ويقوما وموسإكو، وبغداد وعمان روما بين تتردد الوفود زاالت شاه: فل ظاهر إرجاع عن أما - 7

المحنطة المومياء لرجاع بدلوها وتدلي بدورها تسهم النظمة هذه ولعل شاه، ظاهر بلط على تربوا ممن



على المريكان دندن ينتظره. [وقد الموت أن مع للعودةَّ متحمس شاه ظاهر أن والعجيب كابل، إلى روما في
].غيره إلى عنه عدلوا له الشعبي التأييد قلة رأوا لما ولكن الحرب بداية في شاه ظاهر وتر
هذه ومع). 50ضلل" (غافر في إل الكافرين كيد النهار.. "وما ضوء سإيبددها التي الكفار أحألما هذه

دولة قياما قرب إلى الله بإذن ومطمئنون وتأييده، نصره وبقرب الله بفضل واثقون فإننا كلها المؤمرات
قريبا" (السإراء يكون أن عسى قل هو متى الله- "ويقولون شاء -إن كابل سإقوط بعد أفغانستان في إسإلمية

. الله رحأمه الشيخ كلما ) "... إنتهى51

:10 – 9 – 8 – 2 النقاط باقي على التعليق ولنكمل
التحالف وأمدت هذا وحألفائها أمريكا فعلت والمال: وقد السلحا من هائلة بكميات المعتدلين إمداد- 2

.السإلمية طالبان حأكومة أسإقطت حأتى والسلحا بالعدةَّ الشمالي
ولقد :السإلحة بأحأدث وإمدادهم المريكان إشراف تحت المعتدلين بعض يتبعون ممن كبيرةَّ أعداد تدريب- 8

قانوني ويونس عبدالله وعبدالله الجنسية)، (المريكي قراضاي حأامد أتباع هم اليوما المعتدلون أصبح
أفغانستان في واللحاد والكفر الشيوعية ورأس فهيم، محمد العميل والشيوعي اللدينيان)، أو (العلمانيان
.المريكية المقاييس حأسب المتطرفين جملة من زاال فل وسإياف رباني دوسإتم. أما عبدالرشيد

وإمدادهم الحأزاب أمراء إلى الرجوع دون أفغانستان (الميدانيين) في الجهاد بقادةَّ المباشر التصال- 9
كأمثال: عبدالله عنده صغار بموظفون والتصال رباني الدين برهان دور بتهميش هذا حأصل مباشرةَّ: وقد

عليهم تملي ما يرددون الدولية الساحأة على إبرازاهم تم وغيرهم.. وقد فهيم ومحمد قانوني، ويونس عبدالله،
.كابل عرش الدهماء واعتلى الكبار، القادةَّ تهميش وتم المريكية، الحكومة

بتنفيذ التبشيرية المؤسإسات لتقوما دولر ملياري يحمل الذي خان آغا الدين صدر أماما الطريق فتح- 10
الله أفغانستان.. نسأل في المريكية للحكومة الخاص الموفد شكل على العميل هذا رجع قد مشاريعها: وها

.وأمثاله هذا كيد من أفغانستان في أطفالنا يحفظ أن

عزاما عبدالله الدكتور الشيخ القرن هذا في الجهاد فقه ومجدد المجاهدين شيخ سإطرها التي الكلمات هذه إن
المة تاريخ من مشرقة حأقبة على شاهدةَّ تكون مجلدات في يحفظوها أن علمائنا على يجب كان الله رحأمه

ًا وتكون .القادمة للجيال وذكرى الحأداث، بمجريات المعرفة مصادر من مصدر
العـَاتي العظيم الـَطود ثـَائرا..... فـَكأنه " ليثـَا "عبدالله كـَان قـَد
الجبهات فـَي العداء له أمـَة..... شهدت "عبدالله" مشعل كـَان قـَد

الظلمـَات في البرق كلمح إنـَهـَا..... طويت الـَشمائل تلك على أسإفي

إلى شعبية ثورةَّ من الفغاني الجهاد وحأول جديد، من المة في الجهاد نار الجليل الشيخ هذا أشعل لقد
ُتخرج الجيال عليها تتربى جهادية مدرسإة ًا الله رحأمه كان الرجال.. لقد و ًا سإد العالمية المؤامرات ضد منيع

ّكر الوليد.. لقد الجهاد فكرةَّ اسإتئصال أرادت التي وظهر الذهان عن غاب أن بعد الجهاد بمفهوما المة علماء ذ
رسإول بمسرى حأب يزرع بالقصى معلق وقلبه أفغانستان في ثم فلسطين في مكان.. جاهد كل في الرجاء

يستكين ولن يلين لن العملق هذا بأن أعداءه الحمم.. أدرك ُتمطر كانت التي السماء الفغان قلوب في الله
ًا.. فكادوا القصى يرى حأتى ول كذلك (نحسبه بالشهادةَّ وتعالى سإبحانه الله أكرمه حأتى ومكروا له محرر

بعده من الراية يحمل العلماء من ترى يا ومن المجيد، الشيخ هذا تاريخ لنا يكتب ترى يا فمن الله)، على نزكيه
؟؟

المسلمين شمل فيه تشتت في...... زامن للدين مجدد أنت عزاما
سإنين من المضيع الساحا عن فريضة...... غابت الجهاد أركان جددت

والبنين الزكية والنفس وبالقنا...... والمال السديد بالقلم جاهدت
السالكين درب (الجهاد) تنير المعركة)...... وكذا (لهيب صحيفتكم هذي

راشدين الوائل من النبوةَّ...... والهداةَّ هدي على أجيال ربيت

الصحوةَّ من الجيل هذا شباب ليقرأها العملق المجاهد المفكر هذا كتبها اللتي الكتب بعض أذكر وللفائدةَّ،(
فروض أهم المسلمين أراضي عن الدفاع - الفغان جهاد في الرحأمن آيات - المفقودةَّ السإلمية: المنارةَّ

- سإعادةَّ التاريخية الجذور حأماس - البشرية ومستقبل السإلما - الجيل بناء في وأثرها - العقيدةَّ العيان
السمعية الشرطة غير وبصائر.. هذا عبر – المعركة خضم في – الجهاد بفضائل العباد اتحاف – البشرية
ليتذكر والخرى الفينة بين ُتبعث أن بد ل الكتابات هذه مثل إن). الحديث المة تاريخ تحكي التي والمرئية

حأفظه الحوالي عبدالرحأمن بن سإفر الدكتور العلمة الشيخ كتب الكافرين.. لقد كيد المؤمنون وليحذر الناس
المريكان نوايا لهم يبين بلده في المسؤولين إلى الثانية الخليج حأرب إبان الخطورةَّ غاية في رسإالة الله

من أكثر منذ سإطرها التي الكلمات تلك العرب... إن جزيرةَّ دخول من جيوشهم وتمكين بهم السإتعانة وخطر
كسنجر) (وعد كتاب دفتي بين ُجمعت التي الكلمات اليوما.. تلك نعيشه الذي الليم واقعنا هي سإنوات عشر



ًا حأقيقتها في هي ًا تفسير الحأوال من حأال بأي يجوزا فل بعد، فصولها تنتهي لم التي العالمية للمسرحأية دقيق
سإياسإات لصبحت غيرنا عند كانت لو التي والقراءات الدراسإات بمئات فعلنا كما عنها والتغاضي إهمالها

الوراق.. تلك عن الغبار ُينفظ الدول.. فمتى قرارات عليها ُتبنى عريضة وخطوط

محمود بن حأسين


