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الصششليبيين اسششتعداد بششالغ وحششرص شششديد باهتماما نَتابع فإنَنا
ثششروات ونَهششب سششابقا السششلما عاصششمة لَحتلل للحششرب

فششي أسششيادها تتبع عليكم عميلة حكوُمة وتنصيب المسلمين
الخأششرى العربيششة الحكوُمششات كسششائر أبيششب وتششل واشششنطن

الله فحسبنا الكبرى، إسرائيل لنَشاء تمهيدا العميلة الخائنة
الوُكيل.  ونَعم

حششرب الظالمششة، الحششرب هششذه يششدي بيششن نَؤكششد أن ونَرغششب
علششى وعملئهششا بحلفائهششا أمريكا تخوُضها التي الكفار الفجار

المهمة:  المعانَي من عدد

لَ وحششده الله سبيل في القتال يكوُن بأن النية إخألص أوأل:
الحكششم أنَظمششة لنصششر ولَ القوُميششات لنصششر لششه. لَ شششريك
قال العراق، فيها بما العربية الدول جميع تعم التي الجاهلية

والششذين اللششه، سششبيل فششي يقششاتلوُن آمنششوُا "الذين تعالى الله
أوليششاء فقششاتلوُا الطششاغوُت، سششبيل فششي يقششاتلوُن كفششروا

ضعيفا".  كان الشيطان كيد إن الشيطان،

علينششا ومششا تعالى، وحده الله عند من النصر بأن نَذكر ثانيا:
تعششالى الله قال والجهاد والتحريض بالعداد السباب بذل إلَ

ويثبششت ينصششركم اللششه تنصششروا إن آمنششوُا الششذين أيهششا "يششا
أقدامكم".

ولَ الششذنَوُب، مششن تعششالى الله إلى والتوُبة المسارعة وينبغي
وسششلم: عليششه اللششه صششلى الله رسوُل قال كما الكبائر سيما

وقتششل والسششحر بششالله الموُبقششات: الشششرك السششبع ”اجتنبششوُا
اليششتيم مال وأكل الربا وأكل بالحق إلَ الله حرما التي النفس

[متفششق “الغششافلت المؤمنششات وقششذف الزحششف يوُما والتوُلي
الوُالششدين وعقششوُق والزنَششا كالخمر الكبائر، سائر وكذا عليه]،

الزور. وشهادة
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الذكر كثرة وخأاصة عموُما، الطاعات في المسارعة وينبغي
عنه: "عمششل الله رضي الدرداء أبوُ قال الزحوُف، التقاء عند

بأعمالكم".  تقاتلوُن إنَما الغزو, فإنَكم قبل صالح

أنَه المريكي للعدو ومقاتلتنا مدافعتنا من لنا تبين قد ثالثا:
نَظششرا النفسششية الحرب على رئيسي بشكل قتاله في يعتمد

ضخمة. دعائية آلة من يمتلكه لما

نَقششاط لبششرز إخأفششاء الكششثيف، الجششوُي القصششف علششى وكذلك
عنششد القتاليششة الششروح وغيششاب والجبششن الخششوُف وهششي ضششعفه
بظلششم تامششة قناعششة علششى الجنششوُد فهؤلَء المريكيين، الجنوُد

يششدافعوُن عادلششة قضششية يفتقدون أنَهم كما وكذبها حكوُمتهم
المششوُال رؤوس أصششحاب أجششل مششن يقششاتلوُن إنَمششا وهم عنها

الجراما عصابة فيهم بما والنفط السلح وتجار الربا وأرباب
البيض. البيت في

الب. لبوُش شخصية وأحقادا صليبية أحقادا ذلك إلى أضف

والمتاحششة الفعالششة الوُسششائل أفضششل مششن أن أيضششا لنششا وتبين
بإنَشاء هوُ محتوُاها، من الصليبي للعدو الجوُية القوُة كتفريغ

قششد وكنششت كششبيرة بأعششداد والمموُهششة المسششقوُفة الخنششادق
بششوُرا توُرا معركة أثناء في سابق حديث في ذلك إلى أشرت
الماضي. العاما

جميششع علششى اليمششان فيها انَتصر التي العظيمة المعركة تلك
اللششه بفضششل المبششدأ علششى بالثبات الشر لهل المادية القوُى

المعركششة تلششك مششن طرفششا لكششم وسششأذكر وتعششالى، سششبحانَه
فعاليششة ومششدى جهششة مششن جبنهم مدى على للتدليل العظيمة
أخأرى.  جهة من استنزافهم في الخنادق

مائة حفرنَا قد وكنا مجاهد ثلثمائة إلى يصل عددنَا كان فقد
بمعششدل مربششع، ميششل عششن تزيد لَ مساحة في منتشرة خأندق
البشششرية الصششابات نَتلفششى اخأششوُة. حششتى ثلثششة لكششل خأنششدق
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السشاعة منشذ مراكزنَشا تعرضشت وقشد ، القصشف من الكبيرة
ألششف لعششاما رجب من العشرين في المريكية للحملة الولى

مششن السششابع الموُافششق للهجششرة وعشششرين واثنيششن وأربعمائة
اسششتمر ثششم مركششز لقصف ميلدية وواحد ألفين لسنة أكتوُبر

في وبعدها رمضان منتصف إلى متقطع بشكل القصف ذلك
جششدا شششديد قصششف بششدأ رمضششان مششن عشششر السششابع صبيحة
قيادات بعض بوُجوُد المريكية القيادة تأكدت ما بعد وخأاصة
المجاهششد والخأ الفقيششر العبد فيهم بما بوُرا توُرا في القاعدة
الساعة مدار على القصف وأصبح الظوُاهري، أيمن الدكتوُر

أو ليل فوُقنششا حربيششة طششائرات بدون ثانَية علينا تمر تكن فلم
مششع المريكيششة الششدفاع وزارة قيادة غرفة تفرغت حيث نَهارا
البقعششة هششذه وتششدمير لنسششف معهششا المتحالفششة القششوُى جميع

تصششب الطششائرات فكششانَت الوُجششوُد، مششن وإزالتهششا الصششغيرة
فششي الساسششية مهماتها أنَهت أن بعد وخأصوُصا فوُقنا حممها

الذكية بالقنابل تقصفنا المريكية القوُات وكانَت أفغانَستان،
وكششذلك العنقوُديششة والقنابششل الرطششال آلَف ذات والقنابششل

القنابششل قاذفششات كانَت وقد للكهوُف، الخارقة القنابل كانَت
مششن لكششثر منها الوُاحدة تحوُما وخأمسين اثنين بي كطائرات
إلى عشرين من دفعة كل في وترمي رؤوسنا فوُق ساعتين

المعدلشة وثلثيشن ميشه السشي طشائرات وكشانَت قنبلة، ثلثين
الحديثة. القنابل من وغيرها المتفجرة بالبسطة ليل ترمينا

الذين الرهيب الدعائي العلما مع الهائل القصف ذلك ورغم
الصششغيرة البقعششة هششذه مثششل علششى مثيششل لهمششا يسششبق لششم

المنششافقين لقششوُات بالضششافة الجهششات جميششع من المحاصرة
صششددنَا والششتي متصششل شششهر نَصف لمدة لقتالنا دفعوُها التي

وأرجعناهم وتعالى سبحانَه الله بفضل كلها اليوُمية موُجاتهم
ذلك رغم وجرحاهم، قتلهم يحملوُن مهزومين مرة كل في
فشأي موُاقعنشا، اقتحاما على المريكية القوُات تجرأت ما كله

فششي وكششذبهم وخأششوُفهم جبنهششم علششى ذلشك مششن أظهششر دلَلششة
المزعوُمة. لقوُاهم المدعاة أساطيرهم
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الشششر لتحششالف الششذريع الهائششل  الفشششلالمعركة: خلصة
المجاهششدين، من صغيرة مجموُعة على قوُاه بجميع العالمي

درجة في مربع ميل داخأل خأنادقهم في مجاهد ثلثمائة على
نَتيجششة وكششانَت الصششفر، تحششت درجششات عشششر بلغششت حششرارة

نَرجششوُا تقريبششا المائششة في بست الفراد في إصابتنا المعركة
الخنششادق فششي أصششابتنا وأمششا الشششهداء فششي يتقبلهششم أن اللششه

لله.  والحمد المائة في اثنين بنسبة فكانَت

تحقششق أن تسششتطع لششم العششالمي الشر قوُى جميع كانَت فإذا
المجاهششدين مششن بسششيط بعششدد مربششع ميششل علششى مرادهششا

الشششريرة القوُى لهذه يمكن فكيف جدا متوُاضعة بإمكانَيات
إذا اللششه بششإذن محششال فهششذا ،السلمي العالم على تنتصر أن

سبيله. في الجهاد على وأصروا الدين على الناس ثبت

العراق: في المجاهدين إخواننا فيا

وحوُل قوُتهم حوُل أكاذيب من أمريكا له تروج ما يهوُلنكم لَ
لهششا أثششر لَ الذكية فالقنابل بالليزر، والموُجهة الذكية قنابلهم

السشهوُل فشي الخنششادق وسشط وفشي الجبال وسط في يذكر
الهششداف أمششا ظششاهرة، أهششداف مششن لهششا بد لَ فهي والغابات
ولَ الذكيششة للقنابششل فليششس جيششدا تموُيهششا المموُهة والخنادق

يبششدد الششذي العشششوُائي بالضششرب إلَ سششبيل مششن إليهششا الغبية
سدى، أموُاله ويبدد العدو ذخأيرة يبدد واموُاله، العدو ذخأيرة

الله رضي عمر عن الثر في جاء كما الخنادق بكثرة فعليكم
فششإن درعششة الرض اتخششذوا أي بالرض" ، قال: "إدرعوُا عنه
مششن المخششزون كامل باستنزاف وفضله الله بإذن كفيل ذلك

اليششوُمي إنَتششاجهم وأمششا ،أشششهر بضششعة خألل العششدو قششذائف
الله.  بإذن احتماله يسهل يسير فشيء

طوُيششل قتششال إلششى العششدو قششوُات اسششتدراج بأهمية نَنصح كما
فششي المموُهششة الدفاعيششة الموُاقششع مسششتغلين منهششك متلحششم
العدو يخافه ما وأخأوُف والمدن، والجبال والمزارع السهوُل
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العششدو يتوُقششع الششتي الحششرب تلك والشوُارع، المدن حرب هوُ
أرواحه.  في باهظة فادحة خأسائر فيها

تلك العدو، ضد الستشهادية العمليات أهمية على نَؤكد كما
لششم نَكايششة وإسششرائيل أمريكششا فششي أنَكششت الششتي العمليششات
تعالى.  الله بفضل قبل من تاريخهم في يشهدوها

العششراق منششافقي من أمريكا أعان من كل أن نَوُضح أنَنا كما
وتششابعهم بفعلهم، رضي من وكل العربية الدول حكاما من أو

القوُاعششد بتششوُفير أو معهششم بالقتال الصليبية الحرب هذه في
لهششم والمناصرة الدعم أنَوُاع من نَوُع بأي أو الداري والدعم

أنَششه يعلششم أن عليششه العراق في المسلمين لقتل بالكلما، ولوُ
َياتعالى:  الله قال والدما المال حلل الملة عن خأارج مرتد }
َها ّي أ

ِذيَن َ ّل ْا ا ُنوُ َ آَم ْا لَ ُذو ّتِخ َد َت ُهوُ َي ْل ّنَصششاَرى ا َيششاء َوال ِل ْو ُهْم َأ ْعُضشش َب
َياء ِل ْو ْعٍض َأ ُهم َوَمن َب ّل َوُ َت ُكْم َي ّنَُه ّمن ِإ ُهششْم َفشش ْن ّلششَه ِإّن ِم َ ال ِدي لَ ْهشش َي
ْوُمَا َق ْل ِلِمين} ا ّظا . ]51 [المائدة:ال

أن عليهششم يجب أنَه المسلمين من الصادقين على نَؤكد كما
الحششداث هششذه مثششل فششي المششة ويجيشوُا ويحرضوُا يتحركوُا
النَظمششة هششذه عبوُدية من لتتحرر الساخأنة والجوُاء العظاما
وليقيمششوُا أمريكششا مششن المستعبدة المرتدة الظالمة الحاكمة

الرض.  على الله حكم

ــن ــثر وأـم ــاطق أـك ــؤهل المـن ــر، ـت الردن للتحرـي
ــا وأالمـغــرب الحرمـيــن وأبلد وأباكـســتان وأنيجيرـي

وأاليمن. 

مششا أول فششي تعنششي الصليبية الحرب هذه أن يخفى لَ أنَه كما
الحششزب زوال أو بقششاء عششن النظششر بغششض السششلما أهل تعني

وفششي عامششة المسششلمين علششى فيجششب وصششداما الَشششتراكي
هششذه ضششد والجهاد الجد ساق عن يشمروا أن خأاصة العراق
والسششلح الششذخأائر اقتنششاء على يحرصوُا وأن الظالمة الحملة

ْاتعششالى:  اللششه قششال متعين عليهم واجب أمر فهذا ُذو ْأخُأشش َي ْل َو }
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ُهْم َت ِلَح َذا َأْس ِإ ْا َف ُدو ْا َسَج ُنَوُ ُكوُ َي ْل ُكششْم ِمششن َف ِئ ْأِت َوَرآ َتشش ْل ِئَفششٌة َو َطآَ
ْا َلْم ُأخْأَرى ّلوُ ْا ُيَص ّلوُ ُيَص ْل َعَك َف ْا َم ُذو ْأخُأ َي ْل ُهْم َو ْذَر ُهْم ِح َت ِلَح َأْسشش َو

ّد ِذيَن َو ّل ْا ا َفُرو ْوُ َك ُلوَُن َل ُف ْغ ُكْم َعْن َت ِت ِلَح ُكْم َأْس ِت َع ِت َأْم ُلوَُن َو َيِمي َف
ُكم ْي َل َلًة َع ْي ًة} ّم َد .]102 [النساء:َواِح

وكششذلك الجاهليششة الرايات لنصرة القتال يجوُز لَ أنَه ومعلوُما
فششي واضششحة ورايتششه عقيششدته تكششوُن أن المسششلم على يجب

عليششه اللششه صششلى الله رسوُل قال كما الله سبيل في القتال
فششي فهششوُ العليششا، هششي اللششه كلمششة لتكششوُن قاتل ”منوسلم: 

عليه]. [متفق “الله سبيل

مصششالح تتقششاطع أن الظششروف هششذه مثششل فششي يضششر ولَ
الصليبيين ضد القتال في الَشتراكيين مصالح مع المسلمين

فالَشششتراكيوُن ، الَشششتراكيين بكفششر وتصششريحنا اعتقادنَششا مع
بعيششد، زمششن منششذ ولَيتهششم سششقطت قششد الحكششاما وهششؤلَء

أو بغششداد فششي كششانَوُا سششوُاء كششانَوُا، حيثما كفار والَشتراكيوُن
هششذه فششي يدور أن يكاد الذي أو يدور الذي القتال وهذا عدن
قبل.  من المسلمين قتال بعيد حد إلى يشبه الياما

كششان الششروما ضششد المسلمين فقتال يضر لَ المصالح وتقاطع
اللشه رضشي الصشحابة يضشر ولشم الفششرس مصالح مع يتقاطع

شيء.  في ذلك عنهم

الختام:  وأقبل

مششن والحششذر المعنوُيششات ورفششع البشششائر أهميششة علششى نَؤكششد
صششلى اللششه رسوُل قال والتنفير والتثبيط والتخذيل الرجاف

”لصششوُتأيضا:  وقال ، “تنفروا ولَ ”بشرواوسلم:  عليه الله
.“رجل ألف من خأير الجيش في طلحة أبي

عنه الله رضي الوُليد بن لخالد قال رجل أن السير في وجاء
،“المـسـلمين وأأـقـل اـلـروأم أـكـثر مااليرمششوُك: ” يششوُما

إن ،قـلـت ـمـا بـئـسعنششه: ” اللششه رضششي خأالششد لششه فقششال
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تنـهــزم وأإنـمــا الـعــدد بـكــثرة تنـصــر ل الجـيــوش
- نَحوُها كلمة - أو“بالخذلن

ِبّي َكاَن {َماتعالى:  الله قوُل أعينكم بين وليكن َن ُكششوَُن َأن ِل َي
ّتششى َأْسَرى َلُه ْثِخششَن َح َلْرض} ِفششي ُي وقششوُله ،]67 [النَفششال:ا

ِإذاتعالى:  َف ُتُم { ِقي ِذيَن َل ّل َفُروا ا َقششاب} َفَضْرَب َك  [محمششد:الّر
4[.

الشاعر:  قال كما للصليبيين عتابكم وليكن

الكلى طعن سوى***  عتاب من وأبينكم بيني ليس
الرقاب وأضرب

 

السششر فششي اللششه بتقششوُى وإيششاكم نَفسششي أوصششي الختاما وفي
صششبر النصششر فإنَمششا الجهششاد، فششي والمصابرة والصبر والعلن
الله قال والدعاء الذكر بكثرة وإياكم نَفسي وأوصي ، ساعة
َيا: تعالى َها { ّي أ

ِذيَن َ ّل ْا ا ُنوُ َذا آَم ُتششْم ِإ ِقي َئششًة َل ْا ِف ُتوُ ُب ْث ْا َفششا ُكششُرو ْذ َوا
ّلَه ِثيًرا ال ُكْم َك ّل َع َلُحوَُن} ّل ْف . ]45 [النَفال:ُت

؛الحششزاب وهششازما السششحاب ومجششري الكتششاب منششزل اللهششم
... عليهم وانَصرنَا اهزمهم
؛الحششزاب وهششازما السششحاب ومجششري الكتششاب منششزل اللهششم

... عليهم وانَصرنَا اهزمهم
؛الحششزاب وهششازما السششحاب ومجششري الكتششاب منششزل اللهششم

... عليهم وانَصرنَا اهزمهم

عششذاب وقنششا ،حسششنة الخأششرة وفي ،حسنة الدنَيا في آتنا ربنا
.النار

أجمعين وصحبه آله وعلى محمد على وبارك اللهم وصلي
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لَِدْن ْبِن ُمَحّمِد ْبُن ُأَساَمُة
َتاَن ُخَراَساَن – َأْفَغانْس
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