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لَِدْن ْبِن مُأَحّمِد ْبُن ُأَسامَأُة للشيخ
َظُه الله) (حِف

الرحيم، الرحمن الله بسم

ِمممْن بالله ونعوذ ونستغفره، ونستعينه نحمده لله، الحمد إّن
ّيئّات وِمْن أنفسنا ُشرور ُمضُممّل فل اللممه يهده َمْن أعمالنا، س

ّ هٰإل ل أْن وأشهد له، هادي فل ُيضُلل وَمْن له، وحممده اللممه إل
ًا أّن وأشهد له، شريك ل عبممده سلم و عليه الله صلى محّمد

بعد: أما ورسوله،

- فممي وتعممالى - سممبحانه اللممه أصممابها قد !،أمأريكا هي فها
ّله أعظم فدّمر مقاتلها!، ِمْن مقتٍل ّنةّ. الحمد مبانيها! فل والم
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ًا!، امتلت قد أمأريكا هي وها جنوبهما إلمى شممالها ِممْن رعب
ّنةّ. الحمد فلله غربها، إلى شرقها وِمْن والم

ٌءء هو اليوم أمأريكاتذوقه!  وما ٌءر! مّممما شي منممذ ذقنمماه يسممي
ًا وثمممانين بضٍُع منذ أّمتنا فإّن الّسنين!، عشرات تممذوق عاممم

ّذّل ذاٰممه ُيقتممل المهانممةّ!، ذهٰممه وتممذوق المم وتسممفك أبناؤهمما ف
ّدساتها على ويعتدى دماؤها اللممه!، أنممزل ممما بغير وتحكم مق

مجيب!. ول سامع ول

ّفقّ أْن فلّما كممواكب ِمممْن - كوكبممةًّ وتعممالى - سممبحانه اللممه و
فممدّمروا عليهمم الله فتح السلم، طلئاع من طليعةًّ السلم،
ًا أمأريكا قدرهم، يرفع أْن وتعالى سبحانه الله - أرجو تدمير

ّنه العلى، الفردوس يرزقهم وأْن - عليممه والقادر لكٰذ ولّي إ
ّد فلّممما إخمموانهم وعممن المستضُممعفين أبنممائاهم عممن ؤلءٰممه ر

ِطيَن في وأخواتهم َلْس صمماَح السمملم، بلد من كثير وفي ِف
َلُم ْفُر صاَح بأسره!، العا ُك ُق!!!. وتبعه ال ّنفا ال

اللحظممةّ هممذه إلى ُيقتلون البرياء الطفال ِمَن طفل مليون
ْنممٍب ! بلالعممراق في ُيقتلون فيها!، أتحدث التي ُه؛ُ ذ ْو َنمم ول ج

ٍر، نسمع ِك ْن الّسلطين!. علماء ِمْن فتوى نسمع ول ُم

ّيممام؛ُ ذهٰه وفي ّبابات تممدخل ال ّيممةّ!، والمجنممزرات الممد اليهود
ِطيَن في لتعيث َلْس ًا، ِف ِنيـَن فممي فساد اللـَه َراَم وفممي ِج
ْيِت وفي َرَفَح وفي َ َب ول السمملم، أرض ِمممْن وغيرهمما ،َجال

ُع َمْن نسمع ًا يرف ًا!، يحّرُك أو صوت َء فممإذا سمماكن الّسمميُف! جمما
ًا ثمانين بعد ّنفاق واشرأّب ظهَر ،أمريكا على عام برأسممه! ال

ّلممذين القتلممةّ!، ؤلءٰممه علممى ويتحّسف يتحّسر بممدماء عبثمموا ا
ّدسات وأعراض فيهممم يقال ما أقّل ؤلءٰفه المسلمين!، ومق

ّنهم ّتبعوا أ ٌءةّ! ا ّيةّ!، علممى الجممّزار نصروا الباطل، فسق الضُّممح
ّظالم نصروا ّطفل على ال عليهممم، اللممه فحسممبنا الممبريء!، ال
ّقون!. ما - فيهم وتعالى - سبحانه الله وأرانا يستح
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ٍم كّل على فينبغي وجلّي!، واضح المر إّن أقول؛ُ بعممد مسممل
ّدث أْن وبعممد الحممدث، ذاٰممه ـيالمسممؤولين!  كبممار تحمم ـف

ـات ـدة الولـي ّتـح ـة الم ّـي ًء ،المأريك ْفممر بممرأس ابتممدا الك
ًا خرجمموا وقممد -، معممه وَمممْن - بوش العالمّي ًا!، أشممر وبطممر
ْيلهم!، برجالهم ّلبوا وقد وبخ ّتى علينا أ ّدول ح ّلتي ال تنتسممب ا

ّلتي الفئّةّ، ذهٰه السلم! - على إلى إلممى بدينها تفّر خرجت ا
ّيممةّ ُتعطممي أْن تممأبى وتعممالى، سممبحانه الله ّدن -؛ُ دينهمما فممي ال

ّيفممون السلم!، يحاربوا أْن يريدون خرجوا ّنمماس علممى ويز ال
ٌءب الرهاب!، باسم ْع - الياـبـان - فممي الرض أقصممى في ش
ًا اللمموف!، مئّممات منهممم ُقتل ًا!، صممغار ليسممت ذهٰممفه وكبممار

فممي طفممل مليممون نظممر!، فيهمما مسممألةّ ذهٰه حرب!، جريمةّ
عشر! بضُعةّ منهم ُقتل عندما أّما نظر!، فيها مسألةّ العراق

ُقصممف أفغانسـتان ُقصممفت الّسلم دارو نيروأبي في و
ّنفاق ووقف ،العراق ْفر رأس بأسره! خلف ال - العممالمّي الك

َبل خلف -!. معها " وَمْنأمأريكا" العصر ُه

ـالم قسمت قد الحداث ذهٰه إّن فأقول بأـسـره الـع
ـى فيمممه!، نفممماق ل إيمممماٍن  فسممطاطفســطاطين!: إـل

ٍر!! - أعاذنا وفسطاط ْف ّيمماكم الله ُك علممى فينبغممي -، منممه وإ
ّبممت وقممد دينممه، لنصرة يهّب أْن مسلم، كّل اليمممان، ريمماح ه

ّبت ّتغيير رياح وه صمملى ُمَحمممد جزيممرة الباطل! ِمْن لزالةّ ال
سلم. و عليه الله

معدودة!: كلمات ولشعبها لها فأقول أمأريكا وأّما

ِم ِباللِه ُأْقِسُم ِظي ْلَع ّلِذيِ ا ـَع ا َء َرـَف ـَما َ الـّس ـٍد!، ِبل َعـَم
ُلْم َلْن َكا َتْح َ َأمْأِري َـكـا في َيِعيُش مَأْن وَأل َلمْأِن! َأمْأِري ِـبـا

ْبَل ًا َنِعيَشُه َأْن َق ِطيَن ِفي وَأاِقَع َلْس ْبَل ِف َتْخُرَج َأْن وَأَق
ُيوِش َجِميُع ْلُج َكاِفَرِة ا ْل ـه ـصـلى مُأَحّمٍد َأْرِض مِأْن ا الـل
سلم. وأ عليه

للسلم، والعّزة أكبر والله
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وبركاته. تعالى الله ورحمةّ عليكم والّسلم

لَِدْن ْبِن مُأَحّمِد ْبُن ُأَسامَأُة
َتاَن ُخَراَساَن – َأْفَغانْس
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