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ِنَي َلْن ُكمُ ُتْغ ْن ُكمُْ َع ُت َئ ًا ِف ْيئ َلْو َش َو
ُثَرْت َك

 العاملي سعد يأب بقلمُ؛

ول للمتقيسسن والعقبسسة ،الرحيسسم الرحمسسن اللسسه بسسسم
العلسسي اللسسه إل إلسسه ل أن وأشسسهد الظسسالمين، على إل عدوان
ًا القائسسل، الكسسبير المسسؤمنين، عبسساده وأعسسداء أعسسداءه مخاطبسس
َلسسْن َو ِنسسَي { ْغ ُكسسْم ُت ْن ُكسسْم َع ُت َئ ًا ِف ْيئ ْو َشسس َلسس ُثسسَرْت َو َأّن َك َع اللسسَه َو َمسس

ِنيْن}ْ [النأفال ْؤِم ًا والقائل ]،29 الُم المؤمنين عباده مخاطب
َكْم المجاهدين، ٍة ِمَن { َئ ٍة ِف َل ِلي َبْت َق َل َئًة َغ ًة ِف َير ِث ْذِن َك ِإ ِه، ِبسس اللسس

َع َواللَه ِبِرين}ْ [البقرة َم ].247 الّصا

وإمسسساما المرسسسسلين سسسسيد علسسسى والسسسسلما والصسسسلة
شسسهر" وعلسسى مسافة بالرعب القائل: (نأصرت المجاهدين،

اللسسه أوليسساء جميسسع وعلسسى الصسسابرين الخأيسسار وصسسحبه آلسسه
وبعد الدين، يوما حتى الصالحين

جعسسل أن السسدعوات فسسي الثابتة وجل عز الله سنن من
العوامسسل أو الشسسروط بتسسوفير امقرونأسس والتمكيسسن النصسسر

ِإْن الماديسسة قبسسل المعنويسسة ْنُصسسُروا { ُكْم اللسسَه ًت ْنُصسسْر ّبسسُت َي َث ُي َو
ُكْم}ْ ونأصر َداَم ْق ًا يتجلى الله َأ بمنهجسسه التمسسسك فسسي أساسسس

النصسسر أسسسباب عسسن العبسسد يبحسسث أن سسسبحانأه منهجسسه ومسسن
الواقع. في لتحقيقها والغلبة والقوة

أيسسدي علسسى يتحقسسق الظسساهري المسسادي النصسسر أن كما
سسسير إلى والناظر الكافرة، الكثرة مقابل في المؤمنة القلة

أن منسسذ نأاصعة جلية الحقيقة هذه يلمس والمرسلين النأبياء
عليسسه نأسسوح سسسيدنأا – الرض وجسسه على رسول أول الله بعث

ً- السلما عليسه محمسسد سسيدنأا المرسسلين خأساتم إلسسى  وصول
اللسسه أمر على قائمة مؤمنة فئة بكل وانأتهاء والسلما الصلة

الساعة. قياما حتى

والسسلما: الصلة عليه قوله الشريف الحديث في جاء
ومعسسه النسسبي ويسسأتي الرهسسط ومعسسه القيامسسة يوما النبي (يأتي

أحد)، معه وليس النبي ويأتي رجل ومعه النبي ويأتي رجلن
ًا الوقسسوف ينبغسسي هنسسا ومن الحسسديث. هسسذا معسسانأي عنسسد جليسس

يسسستطيعوا لسسم النأبيسساء مسسن الكسسثير بسسأن يسسوحي فظسساهره
فسسي ينجحسسوا لسسم أنأهسسم أو دعسسوتهم حسسول التبسساع اسسستقطاب

ظسساهر هو هذا الناس يفهمها التي باللغة الدعوة هذه إيصال
بسسه يذهب أن للمؤمن فحاشى ذلك، غير الحقيقة بينما المر
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ليكونأسوا وجسل عسسز اللسه اخأتسارهم فيمسسن المنحسى هذا الظن
ً هدى مصابيح حسسسب – لنسسا أو علينسسا وحجسسة بسل أعلسسى ومثل
دعواتهم- من سنتخذه الذي الموقف

هسسؤلء أن هسسي الكسسثيرون عنهسسا يغفسسل السستي الحقيقسسة
أنأفسسسهم فسسي دعسسوتهم تعاليم جّسدوا قد معهم ومن النأبياء

ً ًاوكسسان محيطهسسم فسسي ثسسم أول ًا ذاتسسه حسسد فسسي هسسذا ثانأي كافيسس
النصسساب يحققسسوا لسسم وإن حسستى اللسسه بسسإذن النصسسر ليتحقسسق
َوما صراعهم محيط في المادي ّنْصُر { ّ ال ِد ِمسسْن ِإل ْنسس اللسسه، ِع

ِزيسسُُز اللسسَه ِإّن ِكيسسم}ْ [النأفسسال َع سسسبحانأه اللسسه ]. فكسسان10 َح
هسسذا لتحقيسسق الخأفيسساء وجنسسوده الكونأية السنن يأمر وتعالى
حيث من الله ويأتيهم الحق خأصوما يدري ل حيث من النصر

حينمسسا النصسسر هسسذا يسسأتي الحيسسان أغلب في يحتسبوا. بل لم
كسسثرة بسسسبب ُيغلبسسوا ولسسن قسسادرون أنأهسسم الباطسسل أهل يظن

أهسسل فيسسه يظسسن السسذي السسوقت وفسسي عتسسادهم، وقوة عددهم
ما وهذا النجاة في أمل ل وأن محالة ل منهزمون أنأهم الحق
َ:تعسسالى قوله إليه يشير َول َبّن  { ِذيَن َتْحِسسس ّلسس َفسسُروا ا ُقوا َك َب َسسس
ُهْم ّنأ َ ِإ ْعِجسسُزوْن}ْ [النأفسسال ل ُكسسْم:] وقسسوله60 ُي ِل اللسسَه َوأّن  {ذ

ِهُن ِد ُمو ْي ِرين َك ِف َكسا ِتُحوا ِإْن ال ْف ِت ْد َتْسسس َقسس ُكُم َف َء ْتسُح َجسا َف ِإْن ال َو
ُهوا َت ْن َو َت ُه ْيُُر َف ُكْم، خَأ ِإْن َل ُدوا َو ُعو ْد َت ُع َلْن َنأ ِنَي َو ْغ ُكْم ُت ْن ُكسسْم َع ُت َئ ِف
ًا ْيئ ْو َش َل ُثَرْت َو َأّن َك َع اللَه َو ِنين}ْ [النأفال َم ْؤِم وفي ،]29 الُم
ّتى:العزة رب يقول المؤمنين حق َذا  {َح َأَس ِإ ْي َت الّرُسسسُل اْسسس

ّنوا َظ ُهْم َو ّنأ أ
ْد َ ُبوا، َق ِذ ُهْم ُك َء َنأا َجسسا ْنِجسسي َنأْصسسُر ُن ُء َمسسْن َف َول َنأَشسسا

ّد َنا ُيَر ْأُس ِما َعِن َب ْو َق ِرِمين ال .}ْالية... الُمْج

السسسيرة مسسن حادثين على نأقف أن المقاما هذا في نأود
وهمسسا السسذكر، سسسالفةال الحقيقة هذه يبرز ما أهم من النبوية
حنين. وغزوة الكبرى بدر غزوة

آيسسات وتعسسالى سبحانأه الله أنأزل بدر، غزوة وقوع قبل
ِتَب به والذن القتال فرض ُك ُكُم { ْي َل َتاُل َع ِق ْل َو ا ُهس ُُه َو ُكسسْم ُكسْر َل

َعَسى ُهوا َأْن َو ْكَر ًا َت ْيئ َو َشسس ُهسس ْيسسُُر َو ُكسسْم خَأ َعَسسسى َل ّبسسوا َأْن َو ُتِح
ًا ْيئ َو َش ُه ُكْم َشُّر َو َلسسُم َواللسسُه َل ْع ُتسسْم َي ْنأ َأ َلُمسسون، ل َو ْع َنأَك َت ُلو َأ َيْسسس
ِر َعِن ْه ِما الّش ْلَحَرا َتاُُل ا َتاُُل ُقْل ِفيه، ِق ِه ِق ِبيسسُُر ِفي ُّد َك َعسسْن َوَصسس

ِبيِل ِه َس ْفُُر الل ُك ِه َو ِد ِب ْلَمْسِج ِما َوا ْلَحَرا ِإخْأَراُج ا ِه َو ِل ْه ْنُه ََأ َبُر ِم ْك َأ
َد ْن ِه ِع َنُة الل ْت ِف ْل َبُر َوا ْك ْتل}ْ [البقسسرة ِمَن َأ َق ْل ] وقسسد215-214 ا
تعبئسسة وكسسانأت جحسسش، بسسن اللسسه عبسسد سسسرية بعسسد ذلسسك جسساء

اليات هذه قريش. فوضعت مع الحاسمة للمعركة للنفوس
تعبئسسة في والنأصار المهاجرين من المجاهدة العصبة نأفوس
الشسسعوري المسسد رفعت طالوت أصحاب آيات أن كما كاملة،

الكسسثرة، علسسى القلة تعالى الله ينصر كيف وبينت للمواجهة،
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َقاَل ِذيَن { ّل ّنوَن ا ُظ ُهْم َي ّنأ أ
ُقوا َ َ ِه ُمل ٍة ِمْن َكْم الل َئ ٍة ِف َل ِلي َبْت َق َل َغ

َئًة ًة ِف َير ِث ْذِن َك ِإ ِه ِب َع َواللُه الل ِريْن}ْ [البقرة َم ِب ].247 الّصا

قريسسب يشسسير- مسسن ما المسلمين استعداد في نأجد لم
ليسسست فقسسوتهم جانأبهم في سيكون النصر أن  إلى- بعيد أو

عسسدد مسسع بمتكسسافئ ليسسس وعسسددهم قريسسش، لقسسوة منسساظرة
لهسسا كسسذلك. وزيسسن الثقسسل مركز في قريش كانأت بل قريش
وطول. استعداد من به تتمتع وما وخأيلؤاها، غرورها النصر

المسسادة، عسسن السسترفع إلسسى ُهسسدوا فقسسد المسسسلمون أمسسا
ُوّجهوا الحطاما، من القلب وتفريغ والتعلق بالله، الثقة إلى و

وتجرد. إخألصا في به

العريسسش مسسن وسسسلم عليسسه الله صلى النبي خأرج وقد
مسسن ويقوي صفه وينظم بنفسه، جيشه يتفقد له نأصب الذي

النصسسح، إليه ويسدي عزمه، من بروحه ويشد جأشه، رباطة
ًا فيهم يخطب هو ثم فسسي والستشسسهاد القتسسال علسسى محرض

رجل، اليوما يقاتلهم ل: (فيقول بالجنة ويبشرهم الله، سبيل
ًا فيقتل ًا صابر ً محتسب الجنة). الله أدخأله إل مدبر غير مقبل

الملئسسم، موقعهسسا النفسسوس فسسي النبوية الكلمات وتقع
تمسسرات تناول ينتظر ما حتى الموت، الصحابة بعض فيتعجل

يقتل. حتى زاد بغير يقاتل الموت إلى فيهرع يده، في وهي

يسسدعو عريشسسه إلى والسلما الصلة عليه النبي ويدلف
لقسسد والتضسسرع.. البتهسسال فسسي ويبالغ الطلب، في ويلح الله،

فهيأ بقلوبهم، له وأخألصوا الجهاد، في ربهم المؤمنون صدق
والمعنوية:  المادية النصر أسباب لهم

أو أرادوه، السسذي الطسسائفتين: العيسسر إحدى وعدهم) 1
لهم. الله أراده الذي النصر

وشسساعت واطمسسأنأوا، أمنسسوا حسستى النعاس غشاهم) 2
أنأفسهم. جوانأب في الثقة

مسسن ليشسسد عسسدوه عدد قلة نأومه في نأبيه الله أرى) 3
قلبه. ويقوي عزمه

الرمسسل فتلبسسد السسسماء، من الماء عليهم الله أنأزل) 4
وثبتسسوا ويسسسر، رفسسق في فوقه تنعلهم وصلح أقدامهم، تحت
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فتخوضسسوا المشسركين، موقسسع توحسل ولكسسن مسواقعهم، فسي
حالتهم. وساءت بالوحل

ً العسسدو أراهم) 5 يفزعسسوا، لكيل المواجهسسة حيسسن قليل
يسترسسسل لكسسي كذلك، وكانأوا قلة، المسلمين عدوهم وأرى

ْذ وعتسسوه وطغيسسانأه صسسلفه فسسي ويتمسسادى ِإ َو ُهْم { ُكُمسسو ِري ْذ ُي ِإ
ُتْم ْي َق َت ْل ُكْم ِفي ا ِن ُي ْع ً َأ ِليل ُكْم َق ُل ّل َق ُي ِهسسْم ِفي َو ِن ُي ْع ْقِضسسَي َأ َي اللسسُه ِل

ًا ُعول}ًْ [النأفال َكاَن َأْمر ْف ].44 َم

ًا أرسل) 6 تنفث المؤمنين مع تحارب عنده، من جند
{إذ والتقتيسسل بسسالهجوما وتغريهسسم اليقيسسن حرارة قلوبهم في

آمنسسوا السسذين فثبتسسوا معكسسم أنأسسي الملئكسسة إلسسى ربسسك يسسوحي
فسسوق فاضسسربوا الرعسسب كفسسروا السسذين قلسسوب فسسي سسسألقي
].13-12 بنان..}ْ [النأفال كل منهم واضربوا العناق

باليمسسان وقسساتلوا بربهسسم، المسسسلمون وثسسق وهكسسذا
قريسسش وركنسست الشهادة، طلب في واستماتوا مستبسلين،

وقسساتلت وعزتها، بكبريائها واستنصرت وغرورها صلفها إلى
والمعسسازف والثغسسور الكسسؤوس بيسسن الشسسيطان، سسسبيل فسسي

وكتب رؤاوسها، فيهم وأسرى قتلى وراءها مخلفة فانأهزمت
َإْن ربسسك كلمسسة وتمسست للمسلمين، الحاسم النصر ْنُصسسُروا { ِت

ُكْم اللَه ْنُصْر ّبُت َي َث ُي ُكْم}ْ [محمد َو َداَم ْق الجهاد من صور []7 َأ
.]64-62 صا المدينة في النبوي

يسسد على طالوت مهلك يقع أن الربانأي القدر من كانو
– جهل أبو – المة هذه فرعون الطاغية ومهلك ،داود الغلما
يعيسسد التاريسسخ نأسسرى نأحن وها المسلمين، من غلمين يد على

حيسسث وفلسسسطين والشيشسسان أفغانأسسستان أرض على نأفسه
أيسسدي علسسى – أسسسرى أو قتلسسى – العسسسكريين كبسسار يسسسقط

دنأيوي، أو مادي وزن أي العداء هؤلء لهم يقيم ل مجاهدين
السسدرجات سوى رصيد، أي الجاهلية اللقاب من يملكون ول

لهسسا يقيمسسون ول أعسسداؤاهم بهسسا يسسستخف التي الله، عند العل
ًا. وزنأ

العناصر كل للمسلين تجمعت فقد حنين غزوة في أما
فتسسح بعد مباشرة جاءت حيث والغلبة النصر لتحقيق المادية

القبائسسل أغلسسب جسساءت أن وبعسسد عظيسسم ونأصر فتح وهو مكة
شسسوكة وتكسسسرت السسسلما فسسي والسسدخأول للبيعسسة العربيسسة

للكفر الرمح رأس يعتبرون كانأوا الذين مكة في المشركين
الساسسسية العقبة يمثلون وكانأوا العرب جزيرة في والشرك
حينئسسذ يبسسق اللسسه. فلسسم ديسسن فسسي الناس دخأول في والكبرى
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الصسسغيرة القبائسسل بعسسض ومعهما وثقيف هوازن قبائل سوى
على السيطرة ومحاولة المسلمين لقتال العدة أعدت التي

شسسوكة انأكسار بعد الجزيرة في والدينية السياسية الزعامة
قريش.

هسسي تعالى: (هسسذه الله رحمه قطب سيد الشيخ يقول
الولى- جيش للمرة – للمسلمين فيها اجتمع التي المعركة

ًا عشر اثنا عدته سبب عن بها وغفلوا كثرتهم، فأعجبتهم ألف
ثسسم إليه المعركة أول في بالهزيمة الله فردهم الول، النصر

اللسسه صلى الله رسول مع ثبتت التي المؤمنة بالقلة نأصرهم
صا القسسرآن ظلل فسسي[  اهسسس)بسسه والتصسسقت وسسسلم، عليسسه

1617[.

نأتائسسج لتعسسرض حنيسسن معركسسة فيقسسول: (إن ويضسسيف
لنا لتكشف قوته، غير قوة عن والعتماد الله، عن النأشغال

عليهسسا تعتمسسد السستي القسسوى ضمنية. حقيقة أخأرى حقيقة عن
القلسسة هي إنأما بشيء، ليست العددية الكثرة عقيدة. إن كل

الكسسثرة وإن للعقيسسدة. المتجسسردة الثابتسسة المتصسسلة العارفسسة
ًا لتكون ًا أحيانأ فيهسسا، السسداخألين بعسسض لن الهزيمسسة، في سبب

دركوا لم ممن غمارها، في التائهين الستي العقيسدة حقيقسة ي
سسساعة فسسي وترتجسسف أقدامهم تتزلزل تيارها، في ينساقون

فسسوق الصفوف، في والهزيمة الضطراب فيشيعون الشدة،
توثيسسق فسسي يتهسساونأون فتجعلهسسم أصسسحابها الكسسثرة تخسسدع مسسا

ً بالله، صلتهم اليقظسسة عسسن الظسساهرة الكسسثرة بهسسذه انأشسسغال
الحياة.  في النصر لسر

بالزبسسد ل المختسسارة، بالصسسفوة عقيسسدة كسسل قسسامت لقد
في[  اهس)الرياح تذروه الذي بالهشيم ول جفاء، يذهب الذي
].1618 القرآن ظلل

تقسسوما وحسستى اليسسوما إلسسى قائمسسة السسسنة هسسذه تسسزال ل
السسدين، هسسذا تجسساه بواجباتهسسا تقوما التي هي فالقلة الساعة،

تعسسالى قسوله ليتحقسسق ومنهجه دينه بها الله يحفظ التي وهي
ّنأا ِإ َنا َنأْحُن { ْل ْكَر َنأّز ّذ ّنأا ال ِإ ُظون}ْ، َلُه َو ِف عليسسه يقسسول وكمسسا َلَحا

تسسزال يرفعسسه: (ل عنه الله رضي ثوبان عن والسلما، الصلة
يخسسذلهم من يضرهم ل ظاهرين الحق على أمتي من طائفة

صسسفاتهم أهم ومن ،]2229  [ الترمذي)الله أمر يأتي حتى
علسسى والحفسساظ الحسسق هسسذا نأصسسرة سسسبيل في مقاتلون أنأهم

 .بيضته
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يرفعسسه: (ل عنسسه اللسسه رضسسي حصسسين بسسن عمران فعن
من على ظاهرين الحق على يقاتلون أمتي من طائفة تزال

2484 داود  [أبو)الدجال المسيح آخأرهم يقاتل حتى نأاوأهم
].4/437 وأحمد

بيسست إلسسى الن نأصسسل التمهيديسسة، المقدمسسة هسسذه بعسسد
القاعسسدة لهذه العملي التطبيق وهو المقال هذا في القصيد
النمساذج بعسض مسع ونأقسف العصسر هسذا فسي الربانأية والسنة

فجعلها صورها أجل في السنة هذه جسدت التي المعاصرة
السستي السلما أمة من الغفيرة الجموع على حجة تعالى الله

الطوائسسف هسسذه علسسى وتبخسسل المتفسسرج موقسسع فسسي تقسسف
المناصسسر موقسسف منها يقف والقليل بالدعاء حتى المنصورة

ًا مطلوب هو كما والنفس بالمال وعقلً. شرع

هسذه أهسم أفغانأسستان فسي المنصسورة الطائفسة تعتسبر
تخوضسسها السستي المعركسسة وثقل أهمية بسبب وذلك الطوائف
واجهه، السذي العسدو وثقسل أهميسة بسسبب وكسذلك أن دون ت
وإنأدونأيسسسيا والفلسسبين كشمير ( في الخأرى الطوائف نأنسى

منها) إلى واحدة -كل تحتاج ) التي وغيرها والجزائر وإرتريا
ًا نأوفيهسسا لعلنسسا مفصل بحث إلى بل مستقل مقال مسسن بعضسس
أعناقنا. على الملقى حقها

دولسسة لقامسسة الله وفقها أفغانأستان في الحق فطائفة
ًا أجمع للعالم فقدمت الحق، ة نأموذجس وهسذه السسلما، لدول

القائمسسة الحسسق طوائف بقية عن بها تتميز التي الخاصية هي
بهسسا والتحسسق أحبهسسا من فأحبها الزمان هذا في الله أمر على

كسسل فئسسة السلمية المارة هذه وأصبحت ونأاصرها وسانأدها
ًا صادق مؤمن من وأبغضها الشرفاء، المجاهدين لكل وملذ

ًا حربهسسا فسسي وشسسارك العسسداء لهسسا فنّصسسب أبغضسسها لهسسا بغضسس
ًا الرض هسسذه في تحمله الذي الحق نأور ينتشر أن من وخأوف
سسساعتهم وتنتهسسي بسساطلهم ويزهسسق السسدامس ظلمهم فيزيل

قبل. من أسلفهم ساعة انأتهت كما

بخيلئهسسم وأتسسوا جمسسوعهم الصسسليبيون هسسؤلء جمع لقد
فسسي السسسلما دولسسة علسسى للقضسساء العنتريسسة وتصسسريحاتهم

ًا سسستدوما المعركسسة أن وظنسسوا أفغانأستان، ثسسم معسدودة أيامس
والسسسيطرة بسساطلهم لنشسسر السساحة لهسسم وتخلو المر ينتهي
وعقولهم. المسلمين ثروات على

المغسسرورة الكثرة بين أفغانأستان في المعركة فكانأت
المؤمنسسة القلسسة وبيسسن جهسسة مسسن والعدديسسة الماديسسة بسسالقوة

)6(والجهاد التوحيد منبر



لن تغني 
عنكم فئتكم

على والتوكل والتنظيم التدبير وحسن اليمان بقوة المعتزة
مسسا الفئسسة لهسسذه فتحقق سبحانأه، له والخألصا وجل عز الله

تحقيق عدوهم يستطع لم حيث بدر، في الولى للفئة تحقق
هسذا فسي يراجسع[ أجلهسا من جاء التي الهداف من هدف أي

فسسي مسسن يهسسزما "مسسن ؛القرشسسي عبيسسدة أبسسو أخأينسسا مقسسالت
].الحرب" وفن "القاعدة و ،أفغانأستان؟"

رايسسة علسسى يحسسافظوا أن المجاهسسدون اسسستطاع بينمسسا
فسسي متقسسدة وحية أفغانأستان أرض على خأفاقة عالية الجهاد
الطوائسسف هذه رأسهم وعلى المسلمين من المليين قلوب

العسسدو زال ول دائسسرة، الحسسرب زالت ول وهناك، هنا المقاتلة
ّني الكرة ويعاود يحاول جسساء ما حقق أنأه وأولياءه نأفسه ويم

قريسسب عمسسا الموهسسوما النصسسر بقيسسة يحقسسق وسوف أجله من
وكسسل الخسسسائر، تلسسو الخسسسائر الفعلي الواقع في يتكبد بينما
مسسن يخسسرج كيسسف يسسدري ل بأكملها، سنة وكأنأه عليه يمّر يوما
فسسي وسسسقط فريسسسة إلسسى الصياد تحول حيث المستنقع هذا

المقاتلة. العصابة تلك فيها يوقع أن أراد التي الشراك

ولسسم الكافرة، الكثرة على المؤمنة القلة انأتصرت لقد
المسسسسادي الذى يلحقسسسسوا أن إل الكفسسسسار هسسسسؤلء يسسسسستطع

ل السسذين والولسسدان والنسسساء الرجسسال مسسن بالمستضسسعفين
ًا تلقسسوا بينما سبيلً، يهتدون ول حيلة يستطيعون فسسي دروسسس

العتسساد فسسي موجعسسة ضسسربات وتلقسسوا والمقاومسسة التصسسدي
التعسستيم في العلمية آلياتهم مشاركة من وبالرغم والرواح
مسسا علمسسوا قسسد النسساس فسسإن الخسائر، هذه ومواراة والكذب
يستعدون أولء هم وها والذعر، والهزيمة القرح من أصابهم
تحسست العشسسوائية حملتهم ويوقفون أفغانأستان من للخروج

مسن العديسد منهسم سسقط بعسدما خأاصسة المجاهسسدين، ضغط
المنصورة. الطائفة بأيدي السرى

في المقاتلة الطوائف بقية على ينطبق الكلما ونأفس
قسسد المجاهسسدين إخأوانأنسسا نأجسسد الشيشان ففي الجبهات، بقية

تعسسذر العصسسابات، حسسرب في ونأوعية جديدة أساليب ابتكروا
ً واستيعابها فهمها الروسية القوات على مقاومتها عن فضل

الشسسرخ تحسسدث العسسدد القليلسسة العصسسابات فسسترى وإيقافهسسا،
العسسالم، فسسي الجيسسوش وأقسسوى أعسستى فسسي والثخسسان والقرح
أرانأسسب مجسسرد إلسسى السلحة بأحدث المدجج الجيش وتحول

شسساءت. وكيسسف مسستى يسسوما كل المجاهدين سواعد تصطادها
والتمكيسسن النصسسر مسسن المجاهدون فيه يقترب يمر يوما وكل

ًا الغاصب العدو فيه ويتقهقر ًا الهزيمة أذيال جار وراءه تاركسس
ا ويتقسوى ضعفه من تزيد وغنائم قتلى علسى المجاهسدون به
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بسلحهم، العداء هؤلء حتف ليكون الجهاد، طريق مواصلة
ِإّن تعسسالى قسسوله عليهسسم ويتحقسسق ِذيَن { ّلسس َفسسُروا ا ُقسسوَن َك ْنِف ُي
ُهْم َل َوا ّدوا َأْم َيُص ِبيِل َعْن ِل ِه َس َنأها الل ُقو ْنِف ُي ُكوُن ُثّم َفَس ِهسْم َت ْي َل َع
ًة ُبسسون، ُثسسّم َحْسَر َل ْغ ِذيَن ُي ّلسس َفسسُروا َوا ّنسسَم ِإلسسى َك ّه ُيْحَشسسُرون}ْ ّج

]. 36 [النأفال

ّعد قسسد المجاهسسد الشسسباب نأجسسد فلسطين وفي مسسن صسس
ّور جهسساده وتيسسرة طسسابور وجسسود مسسن بسسالرغم أسسساليبه، وطسس
اليهسسود، ضسسد عمليسساته إيقسساف ويحاول يحرسه عميل خأامس

ُتعتسسبر السستي الستشسسهادية العمليسسات إلسسى المجاهسسدون فلجأ
مسن عملؤاه ول العسدو يتمكسن لسم حيسث الجهاد، سناما ذروة

الستشسسهاديين، مسسن الجسسارف السسسيل هسسذا علسسى السسسيطرة
صفوف في والجرحى القتلى من العشرات وراءهم تاركين
َلسسْن تعسسالى قسسوله فيتحقسسق ومستوطنيه، اليهودي الجيش َو }

ِنَي ْغ ُكْم ُت ْن ُكْم َع ُت َئ ًا ِف ْيئ ْو َش َل ُثَرْت}ْ، َو سلح من ملكوا فمهما َك
هسسذه يوقفسسوا فلن والعملء، الجند من جرارة وجيوش وعتاد

ًا النصسسر من المجاهدون يقترب وبها النوعية، العمليات يومسس
وعرفسسوا حولهم من العملء مع تعاملهم أحسنوا إذا بعد، بعد

وتكسسون بأيسسديهم النصسسر يبقسسى حتى صفوفهم، يميزون كيف
والمرتسسدين اليهود من – كفروا الذين وكلمة العليا هي كلمة

السفلى. هي –

ّكر أمامهسسا، أقف أن أردت التي النماذج بعض هذه لنسسذ
أن وكسسدنأا عنهسسا غفلنسسا السستي الكسسبرى الحقيقسسة بهسسذه أنأفسسسنا
الكثرة على تنتصر الصابرة المؤمنة القلة أن حقيقة نأنساها

سسسلح إل هسسي مسسا الماديسسة العسسدة وبسسأن المغسسرورة، الكافرة
َأّن اليمانأيسسة العسسدة وهسسو الول السسسلح جسسانأب إلى ثانأوي َو }

َع اللَه ِنين}ْ. َم ْؤِم ْلُم ا

النأصار مجلة عن
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