
عشر الرابع الخطاب

الخامسة الرسالة
السلمية: المة إلى

)يرـالنف لناـإع(

 هـ1423 الحجة ذو 15
 م2003 فبراير/شباط 16

لَِدنْا ْبِن ُمَحّمِد ْبُن ُأَساَمُة للشيخ
َظُه الله) (حِف

عبللده علللى أنللزل الللذي الحمللد لللله، الحمللد ثللم لللله الحمد
.الباطل ويبطل الحق ليحق السيف آية ورسوله

َذا{القائللل:  لللله فالحمد إإ َلَخ َفلل ُهُر انَسلل َلْشلل ُلوا الُحللُرُم ا ُت ْق َفللا
إكيَن إر ْيُث الُمْش ُهْم َح َو ّتُم ُهْم َوَجد َو ُذ ُهْم َوُخ َو ُدوا َواْحُصللُر ُعلل ْق َوا

ُهْم ٍد ُكّل َل إإنِ َمْرَص ُبوا َف َقاُموا َتا َأ َة َو ُوا الّصلَّ َت َة َوآ َكا ّلللوا الّز َفَخ
ُهْم َل إبي ّلللَه إإنِّ َسلل ُفللوٌر ال إحيللٌم َغ الللله والحمللد ]،5 [التوبللة:}ّر
ُهْم{القائل:  َو ُل إت ُهُم َقا ْب ّذ َع ّلللُه ُي ُكْم ال إدي ْيلل أ

َ إهللْم إب إز ُيْخ ُكْم َو َينَُصللْر َو
إهْم ْي َل إف َع َيْش ُدوَر َو ٍم ُص ْو إنَيَن َق إم ْؤ ].14 [التوبة:}ّم

يللدي بيللن ”بعثللتالقائل:  محمد نبينَا على والسلَّم والصلَّة
للله شللريك ل وحللده تعللالى الللله ُيعبد حتى بالسيف الساعة
علللى والصللغار الللذل وُجعللل رمحي ظل تحت رزقي وُجعل
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المللام [رواه “منَهللم فهو بقوم تشبه ومن أمري، خالف من
إرجواوالقائل:  ،1 أحمد] “العللرب جزيرة من المشركين ”أخ
.2عليه]  [متفق

بعد: أما

بالسلليف توحيده إلى داعيا بعثه الله أنِ يعنَيرجب: ( ابن قال 1
بللالقرآنِ التوحيللد إلللى يسللتجب لللم فمللن بالحجللة، دعللائه بعللد

مللن بالذاعللة الجللديرة الحكللم) [بالسيف دعي والبيانِ والحجة
يللدي بيللن بالسلليف بعثللت وسلللم عليلله الللله صلللى النَللبي قول

].الساعة

ًا ؛العربيللة الجزيرة حدود(زيد:  أبو بكر الشيخ قال 2 بحللر ؛غربلل
المعللروف وهللو الشللمالي طرفلله علللى مدينَه والقلزم ،القلزم
ًا ويحللدها الحمللر، البحر باسم بحللر ويقللال العللرب بحللر ؛جنَوبلل

ًا اليمن، مللن  والتحديللد- العربللي الخليللج-  البصرة خليج وشرق
المحدثين بين اتفاق محل المذكورة بالبحر الثلَّثا الجهات هذه

؛الشللمالي الحللد ،وغيرهللم والجغرافييللن والمللؤرخين والفقهاء
ً يحدها ماسللامته علللى وما الشرقي الحمر البحر ساحل شمال
ًا ًا  الردنِ- وأطرافلله الشام مشارف من شرق  ومنَقطللع- حاليلل

)هنَللا المحللدود فللي داخل غير والحد ،العراق ريف من السماوة
].35 ص:العربية الجزيرة خصائص[

يعتللد مللن اتفللق لقللدالشللعيبي: ( عقلَّء بللن حمللود المام وقال
اليهللود إقامللة تجوز ل أنها على ؛وعلمائها المة فقهاء من بقوله

ول دائمللة إقامللة  ل- العللرب جزيرة في والمشركين والنَصارى
أيللام ثلَّثللة إقللامتهم جللواز يرى العلماء بعض أنِ عدا ما-  مؤقتة

،للقامللة دخولهللا فللي لهللم يأذنِ أنِ لمسلم يجوز ول للضرورة،
عليلله الللله صلللى النَللبي عللن الصحيحة الحاديث على معتمدين

) [القللولعليهللم الللله رضوانِ الصحابة عن الثابتة والثار وسلم
اليهللود إقامللة حكللم بالكفار/فصللل؛ الستعانة حكم في المختار

.]العربية الجزيرة في والمشركين والنَصارى
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فللي وتهللدر المسلللمين دمللاء فيلله تسلليل الذي الوقت ففي
ويمللوت والسودانِ، وكشمير والفلبين والشيشانِ فلسطين

الللوقت وفللي ،العللراق فللي الميركي الحصار بسب أطفالنَا
علللى الصللليبية الحللروب منَللذ بعللد، جراحنَللا تلللتئم لللم الذي

لتفاقيللة ونتيجللة الماضللي، القللرنِ فللي السلللَّمي العللالم
إلللى أدت والللتي وفرنسللا، بريطانيللا بيللن 3 "بيكو-سايكس"

عملَّء ومللازال وأشلللَّء، قطللع إلللى السلَّمي العالم تقسيم
سللايكس اتفاقيللة بللأجواء إذ اليوم، إلى يحكمونها الصليبيين

ولكنَهللا" - بلير بوش" اتفاقية إنها ؛جديد من علينَا تطل بيكو
وغايتهللا الصليب، راية إنها الغاية، ولنَفس الراية نفس تحت

وسلم. عليه الله صلى الحبيب أمة ونهب تحطيم

علللى القضللاء تريللد أنهللا تزعللم" - بليللر بللوش" اتفاقيللة إنِ
القضللاء تريللد أنها العوام على حتى يخفى يعد فلم ،الرهاب

الخطابات في المنَطقة حكام يؤكد ذلك ومع ،4 السلَّم على

هللل،1334 سللنَة أبرمت سرية اتفاقية سايكس-بيكو؛ اتفاقية 3
بموافقللة وفرنسللا، بريطانيللا بيللن الولى العالمية الحرب أثنَاء

الللتي المنَللاطق وتقسلليم العثمانيللة، الدولة تفكيك على روسيا
والعللراق سللورية -وهللي العثمانيللة للسلليطرة خاضللعة كللانت
ى و ولبنَانِ الفرنسلية للسليطرة تخضلع منَلاطق فلسطين- إل
نسبة السم بهذا وسميت البريطانية، للسيطرة تخضع وأخرى

سللايكس مللارك وهمللا؛ أبرماهللا اللللذين المفاوضللين إلللى
بيكو. وجورج البريطاني

مهمللا الكفللار إنِالللله: ( رحملله العييللري يوسف الشيخ يقول 4
مغللايرة بأسللماء أفعللالهم وسللّموا المسلللمين علللى لبسللوا

إل... شلليئا الحقائق من يغير ل السماء تغيير أنِ إل لمعتقداتهم
علللى قلللوبهم فللي مللا وأخللرج النَصللارى معتقللد أظهللر الللله أنِ

اسللم وأنِ السلللَّم، علللى حربهللم حقيقللة هللي ومللا المسلللمين
أو الحريللة أعللداء محاربة أو المطلق العدل أو الرهاب مكافحة
دفيللن صليب لحقد أغطية إل هي ما الحضارة، أعداء أو الشرار

تحقيق الوحد وهمهم قلوبهم مل الحقد أنِ وبما قلوبهم. مل قد
المريكي الرئيس صبر نفد فقد عنَها، الله أخبر التي معتقداتهم
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فللي أي-  الرهللاب محاربللة فللي لبللوش تأييللدهم والخطللب
للملللة واضللحة خيانللة  فللي- والمسلللمين السلللَّم محاربللة

ووزراء 6 السلللَّطين علمللاء مباركللة على معتمدين ،5 والمة
.البلَّطا

أجللراه صحفي مؤتمر في فصرح عقيدته كتم يستطع ملو بوش
" بقللوله ،هللل28/6/1422 الموافللق ، م16/9/2001 الحد يوم

This crusade, this war on terrorism, is going to take a long
time"، هللذه ؛قللوله هللو-  الللله قاتله-  المتقدم كلَّمه وترجمة"

وقتللا تأخللذ سللوف الرهللاب ضللد الحرب الصليبية, هذه الحرب
ناشللونال" مجلللة نشللرته  مللا...ذلللك أمثلللة ومللن!... طللويلًَّ"

المتللورطين أمللاكن عن البحث ترف أوانِ هذا "ليس "...؛ريفيو
من كل هم العمليات هذه عن الرهابية, المسؤولونِ بالعمليات
علللى بالهجمللات سللمع عنَللدما ابتسللامة وجهلله علللى ارتسللمت
قللادتهم وقتللل بلَّدهللم فللي غزوهم  علينَا...وواشنَطن نيويورك

الحرب حقيقة !) [كتاب؛المسيحية" إلى التحول على وإجبارهم
.]الجديدة الصليبية

28/9/200 الجمعة [بتاريخبوست"  "واشنَطن صحيفة نقلت 5
قللررت السللعودية الحكومللة أنِ ؛أمريكييللن مسؤولين  عن]م1

فيهللا بمللا-  أراضلليها علللى المنَتشرة المريكية للقوات السماح
المسلللمين ضد عسكري عمل في  بالمشاركة- الجوية القوات

الللدفاع وزارة أنِ إلللى الصللحيفة وأشللارت أفغانسللتانِ، فللي
مركللز نقللل فكللرة عللن الموقللف هذا على بنَاء تخلت المريكية

آخر. خليجي بلد إلى قيادتها

[بتاريخ الفيصل سعود السعودي النَظام خارجية وزير صرح كما
أنِو بالتزاماتهللا سللتقوم دولتلله أنِ ]؛م26/9/2001 الربعللاء

مرتكللبي اعتقللال علللى تقتصللر أل يجللب الرهللاب" مكافحللة"
تسلاعد اللتي التحتيلة البنَيلة تشلمل أنِ يجلب بلل النفجلارات،

!.الرهابيين
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العلراق على للهجوم الحالي الستعداد أنِ يخفى ل أنه فكما
لللدول المعللدة العتللداءات سلسلللة فللي حلقللة إل هللو مللا

أنا إل والسللودانِ، ومصللر وإيرانِ سوريا فيها بما ،المنَطقة
الـسـد نـصـيب يأـخـذ الحرمين بلد لتقسيم التركيز

أنِ منَذ قديم، استراتيجي هدف أنه العلم مع ،خطتهم في
سللتة منَللذ المتحللدة الوليللات إلللى بريطانيللا من ولؤاها نقل

بللل الصللليبية الحللرب بررت التي الفتاوي تلك اخطر من لعل 6
هللي المسلللمين اخللوانهم قتللل في للمشاركة المسلمين دعت

بيانهللا فللي المريكيللة الخارجية ووزارة بها اشادت التي الفتوى
مسلللمونِ علمللاء" بعنَللوانِ م19/10/2001 بتاريللخ الصللادر
جللاء  والذي"الميركيين ضد الجهاد إلى لدنِ بن دعوة يرفضونِ

الوسللط الشللرق فللي السلَّم علماء من ستة أصدرفيه: (. . . 
بموجب إنه ؛تقول فتوى أيلول/سبتمبر 27 في إفريقيا وشمال

شللن أي حرابة، تعتبر الرهاب أعمال فإنِ السلَّمية، "الشريعة
".المجتمع ضد حرب

ورئيللس العلمللاء كللبير القرضللاوي، يوسف الشيخ ؛هم والعلماء
البشللري، طللارق القاضللي قطللر؛ فللي والسلليرة السنَة مجلس
محمللد الللدكتور مصللر؛ فللي الدولة مجلس لرئيس الول النَائب
الللدكتور مصللر؛ فللي والشللريعة المقللارنِ القللانونِ أستاذ العوا،
فهمللي السلليد سللورية؛ فللي السلللَّمي العللالم الخيللاطا، هيثللم

العلللواني، جللابر طه الشيخ مصر؛ في السلَّمي العالم هويدي،
من النَقل . . .) اهلالشمالية أميركا في العلى المجلس رئيس

المريكية. الخارجية وزارة بيانِ

ُنشرت الوسللط" "الشرق جريدة في كاملة المذكورة الفتوى و
ضرورة نرى اننَافيها: (. . . ف جاء م] ومما8/10/2001 بتاريخ[

المشاركين وعن الجرائم، لهذه الحقيقيين الفاعلين عن البحث
لمحاكمللة وتقللديمهم والمسللاعدة، والتمويللل بللالتحريض فيهللا

مللن ولمثللالهم لهللم الللرادع المنَاسب العقاب بهم تنَزل منَصفة
 . ..لمنَهللم والمروعيللن وأمللوالهم البريللاء بحيللاة المسللتهينَين

سللبل بكللل فيلله المشللاركة المسلللمين واجللب مللن كللله وهللذا
العسللكريين علللى الله شاء انِ بأس ل انه والخلَّصة. . . ممكنَة
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هللذا هللدفها تنَفيللذ عقود ثلَّثة قبل أميركا حاولت وقد عقود،
ّدد يللوم ،7 رمضللانِ مللن العاشر حرب أعقاب في رئيسللها هلل

ذلك له يتيسر ولم المل، على الحرمين بلَّد  بغزو"نيكسونِ"
الثانيللة الخليللج حللرب بدايللة مع ولكن الله، بفضل وقتها في

في منَتشرة وخطيرة، مهمة عسكرية قواعد أميركا أنشأت
إل لهللم يبللق ولللم العاصللمة، قللرب وخاصللة الحرميللن، بلَّد

حللانِ قد للتقسيم المنَاسب الوقت أنِ يبدو واليوم التقسيم،
.الوكيل ونعم الله فحسبنَا نظرهم، في

ًا للمنَطقللة أميركللا اسللتهداف أنِ ؛المللر فخلَّصللة عموملل
ًا الحرمين بلَّد وتقسيم عللابرة، صلليف سللحابة ليس خصوص

السياسللة نظللر عللن يغيللب ل اسللتراتيجي هللدف هللو وإنمللا
.الماكرة الميركية

ـهـذا لمقاومة المنطقة في الحكومات أعدت فماذا
العدواني؟ الستراتيجي الهدف

إلللى أضللف ،للصللليبيين الولء في زيادة سوى يذكر شيء ل
لمحاربللة المنَتظللم العللرب الداخليللة وزراء اجتمللاع ذلللك

الللذين الصادقين والعلماء الدعاة على والتضييق المجاهدين
.نفسها عن للدفاع وإيقاظها المة لتنَبيه يسعونِ

تهيئللة الجديللدة الصللليبية الحملللة هللذه أهداف أهم من وإنِ
بدولة يسمى ما لقيام التقسيم بعد المنَطقة وتمهيد الجواء

ضد المتوقعة المعارك في القتال في المشاركة من المسلمين
َظللّن من للله الممارسللين يللؤوونِ أو الرهللاب يمارسللونِ انهللم ُي

مللع بلَّدهللم، مللن والنطلَّق التللدريب فللرص لهللم ويللتيحونِ
ًا أوضللحنَاه، الللذي النَحو  على!!الصحيحة النَية استصحاب دفعلل

. . .) اهل.لوطانهم ولئهم في بهم تلحق قد شبهة لي

م.1973 أكتوبر من لسادسل الموافق ، هل1393 سنَة 7
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مللن كبيرة أجزاء حدودها داخل تضم التي الكبرى، إسرائيل
ًا ومصللر العللراق وكامللل والردنِ ولبنَللانِ بسللوريا مللرور

.الحرمين بلَّد من كبيرة وأجزاء فلسطين

مللن المنَطقة سيصيب وما ،8 الكبرى إسرائيل ما أدراك وما
نموذج إل هو ما فلسطين في لهلنَا يجري ما إنِ ؛وثبور ويل

التحلللالف يلللد عللللى المنَطقللة سللائر فلللي تكلللراره يلللراد
ـهيوأميركي" والولللدانِ، والنَسللاء للرجللال قتللل ؛"الـص

ونسللف للمزارع، وتجريف للبيوت وتهديم وإرهاب وسجونِ
ينَتظللرونِ جللاثم ورعللب دائللم خللوف فللي والنَاس ،للمصانع
ًا تهدم قذيفة أو صاروخ من لحظة كل في الموت وتقتللل بيت

ًا ًا؟ً ربنَا نجيب فماذا رضيعة، وتئد أخت غد

فكيللف الرجال، من البأس أولو يحتمله ل هنَاك يجري ما إنِ
يقتلللونِ أطفللالهن يريللن وهللن المستضعفات المهات بحال
 أيديهن؟ً بين

إني اللهم الوكيل، ونعم الله وحسبنَا راجعونِ إليه وإنا لله إنا
والحكللام والنَصللارى اليهللود مللن هللؤلء فعللل مللن إليك أبرأ

هللؤلء فعل من إليك وأعتذر ،حكمهم في كانِ ومن الخائنَين
.الدين نصرة عن القاعدونِ

دول خضللوع هللو ؛الكللبرى إسللرائيل قيللام يعنَيلله ممللا وإنِ
علللى افللتروا يهللود يهللود، مللا أدراك ومللا ،لليهللود المنَطقللة

ونقضللة النبيللاء قتلللة يهللود بللالمخلوق؟ً بالللك فمللا الخللالق
َو{عنَهم:  الله قال العهود، ّلَما َأ ُدوا ُك َه ًا َعا ْهللد ُه َع َذ َبلل ٌق ّن إريلل َف

ُهْم ْنَ ُهللْم َبْل ّم َثُر ْك َ َأ ُنَللونَِ ل إم ْؤ يهللود إنهللم ]،100 [البقللرة:}ُي

إسللرائيل"  بللل يسللمى مللا لقامللة سللعيهم فللي اليهللود يستنَد 8
إبراهيم مخاطبا أيديهم، بين تيال التوراة في نص " إلى الكبرى

إلَكالسلَّم: ( عليه إلللى الفرات نهر من الرض، هذه ُأعطي لنَْس
.]12 [التكوين: )الكبير مصر نهر
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ًا لكم يبقوا لن الخنَا، وأئمة الربا أرباب ديللن، ول دنيللا ل شلليئ
ُهْم َأْم{عنَهم:  الله قال إصليٌب َل إك ّملَن َن ْلل ْلُم ًا ا إإذ ّ َفلل ُتللونَِ ل ْؤ ُي

ّنَاَس ًا ال إقير أنِ ديانللة يعتقللدونِ يهللود إنهم ]،53 [النَساء:}َن
تعللالى الللله قللال القتللل، فحللده أبللى ومللن لهم عبيد النَاس
إلللَك{عنَهم:  ُهْم َذ ّن أ

َ ُلوا إبلل ْيللَس َقللا َنَللا َل ْي َل ّييللَن إفللي َع ُلّم إبيٌل ا َسلل
ُلونَِ ُقو َي َلى َو إه َع ّل إذَب ال َك ُهْم ال َلُمونَِ َو ْع ].75عمرانِ: [آل }َي

ملَّمللح بعللض  وهللذه!فاحللذروهم اليهللود صللفات بعض هذه
!فقاوموه الصليبي المخطط

بلد وإنـقـاذ الكـفـار ـبـأس لكف السبيل كيف والنا
المسلمين؟

قللال - كما التوفيق وبالله - أقول السؤال هذا على فللجابة
إإنِْ{ والسلللَّم الصلللَّة عليلله شللعيب الللله نللبي الصالح العبد
ُد إري ّ ُأ إلْصلََّح إإل ْعُت َمللا ا َط َت إقي َوَمللا اْسلل إفي ْو ّ َتلل إه إإل ّل إه إبللال ْيلل َل َع

ْلُت ّك َو إه َت ْي َل إإ إنيُب َو ].88[هود: }ُأ

كمللا الللله سللبيل فللي الجهللاد هو الكفار بأس لكف فالسبيل
إتللْل{تعللالى:  قال َقا إل إفللي َف إبي إه َسلل ّللل َ ال ّلللُف ل َك ّ ُت ْفَسللَك إإل َن

إض إنَيَن َوَحّر إم ْؤ ّلللُه َعَسى الُم ُكللّف َأنِ ال ْأَس َي إذيَن َبلل ّللل َفللُروا ا َك
ّلُه ّد َوال ًا َأَش ْأس ّد َب َأَش ً َو إكيلَّ ].84 [النَساء:}َتنَ

ًء مللن عنَللدها اليللوم المللة أنِ الللله بفضللل أبشللركم ؛وابتللدا
بلَّد بللاقي وإنقللاذ ،فلسطين لنقاذ يكفي ما الهائلة الطاقات

علللى العمللل فيجللب مقيدة الطاقات هذه ولكن المسلمين،
النَصر تأخر إذا لكن بالنَصر، موعودة المة وأنِ كما إطلَّقها،
إإنِ{: تعللالى قللال ،9 الللله نصللرة عن وقعودنا ذنوبنَا فبسبب

على يبطىء قد والنَصرالله: ( رحمه قطب سيد الستاذ يقول 9
ربنَللا يقولللوا؛ أنِ إل حللق بغير ديارهم من وأخرجوا ُظلموا الذين
الله: يريدها لحكمة البطاء هذا فيكونِ الله،
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ّلَه َتنَُصُروا ُكْم ال ّبْت َينَُصْر َث ُي ُكْم َو َداَم ْق والمللة ]،7 [محمللد:}َأ
ًا بالنَصر موعودة صلللى رسللولنَا أخبرنللا كما اليهود على أيض

يقاتللل حللتى السللاعة تقللوم ”لقللال:  حيث وسلم عليه الله
اليهودي يختبئ حتى ،المسلمونِ فيقتلهم اليهود المسلمونِ

يللا ؛الشللجر أو الحجللر فيقللول ،والشللجر الحجللر وراء مللن

نضللجها, بعللد تنَضللج لم المؤمنَة المة بنَية لنِ النَصر يبطىء قد
كللل تتحفللز ملللو طاقاتهللا، بعللد تحشللد ولم تمامها، بعد يتم ولم

قلللوى ملللن فيهلللا الملللذخور أقصلللى لتعلللرف وتتجملللع خليلللة
قدرتها لعدم وشيكا لفقدته حينَئذ النَصر نالت فلو واستعدادات،

طويلَّ.  حمايته على

طوقهللا فللي ما آخر المؤمنَة المة تبذل حتى النَصر يبطىء وقد
غالبا، ول عزيزا تستبقي فلَّ رصيد، من تملكه ما وآخر قوة، من

الله. سبيل في رخيصا هينَا تبذله ل

فتدرك قواها، آخر المؤمنَة المة تجرب حتى النَصر يبطىء وقد
إنمللا النَصللر، تكفللل اللهلَّ مللن سنَد بدونِ وحدها القوى هذه أنِ

تكل ثم طوقها في ما آخر تبذل عنَدما الله عنَد من النَصر يتنَزل
الله. إلى بعدها المر

تعللاني وهي بالله، صلتها المؤمنَة المة لتزيد النَصر يبطىء وقد
إليلله إل متوجهللا ول الللله، إل سللنَدا لهللا تجللد ; ول وتبللذل وتتألم
لسللتقامتها الولى الضمانة هي الصلة وهذه الضراء، في وحده
تنَحرف ول تطغى فلَّ الله، به يتأذنِ عنَدما النَصر بعد النَهج على
الله. به نصرها الذي والخير والعدل الحق عن

كفاحهللا فللي بعد تتجرد لم المؤمنَة المة لنِ النَصر يبطىء وقد
أو تحققلله، لمغنَللم تقاتللل فهللي ولللدعوته لللله وتضحياتها وبذلها
أنِ يريد والله أعدائها، أمام شجاعة تقاتل أو لذاتها، حمية تقاتل
الخللرى المشللاعر مللن بريئا سبيله، وفي وحده له الجهاد يكونِ
تلَّبسه. . . التي
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إل فللاقتله، فتعللاَل خلفللي يهللودي  هللذا!الللله عبد  يا!مسلم
.مسلم] [رواه “اليهود شجر من فإنه الغرقد

ًا تنَللبيه الحللديث هللذا ففي مللع الصللراع حسللم أنِ إلللى أيضلل
المللة طاقللات بتعطيللل ل ،والقتال بالقتل يكونِ إنما العداء

المؤمنَة المة تكافحه الذي الشر في لنِ النَصر يبطىء قد كما
خالصللا، ليتمحللض منَهللا الشللر يجللرد أنِ الله يريد خير، من بقية

فللي تللذهب خيللر مللن ذرة بلله تتلبللس ل هالكللا، وحللده ويللذهب
الغمار.

لللم المؤمنَللة المللة تحللاربه الذي الباطل لنِ النَصر يبطىء وقد
يجللد فقللد حينَئذ المؤمنَونِ غلبه فلو تماما، للنَاس زيفه ينَكشف

وضرورة بفساده بعد يقتنَعوا لم فيه، المخدوعين من أنصارا له
لهللم تنَكشف لم الذين البرياء نفوس في جذور له زواله،فتظل

عاريللا يتكشللف حللتى الباطللل يبقللى أنِ الللله فيشللاء الحقيقللة،
بقية. ذي من عليه مأسوف غير ويذهب للنَاس،

الحللق لسللتقبال بعللد تصلللح ل البيئللة لنِ النَصللر يبطىللء وقللد
حينَئللذ انتصللرت فلللو المؤمنَللة، المة تمثله الذي والعدل والخير
فيظللل قللرار، معهللا لهللا يسللتقر ل البيئللة مللن معارضللة للقيللت
الحللق لسللتقبال حللوله مللن النَفللوس تتهيللأ حللتى قائما الصراع
ولستبقائه. الظافر،

يبطىللء قللد الللله، يعلملله مما غيره أجل ومن كله، هذا أجل من
الللله دفللاع مللع اللم، وتتضللاعف التضحيات، فتتضاعف النَصر،

النَهاية. في لهم النَصر وتحقيق آمنَوا الذين عن

أسللبابه اسللتيفاء بعد به الله يتأذنِ حين وأعباؤاه تكاليفه وللنَصر
{ولينَصللرنِ واسللتبقائه لسللتقباله حللوله الجو وتهيؤ ثمنَه، وأداء
فللي مكنَللاهم إنِ * الللذين عزيللز لقللوي الللله إنِ ينَصره من الله

عللن ونهللوا بالمعروف وأمروا الزكاة وآتوا الصلَّة أقاموا الرض
المتحقللق الوثيق المؤكد الله فوعد المور}، عاقبة ولله المنَكر
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الديمقراطيللة كخدعللة أخللرى طللرق علبر السلنَين لعشرات
.10 وغيرها

الللتي المللور بعللض عللن إليكم أتحدثا المبشرات هذه وبعد
بعللض ذكللر ومنَهللا ،الللله سللبيل فللي الجهللاد علللى تسللاعدنا

العقدين خلَّل المسلمونِ فيها انتصر التي والحروب الوقائع

) [الظلَّل/تفسللير. . .ينَصللره ملن ينَصلر أنِ هلو يتخلف ل الذي
الحج]. سورة  من40 يةآال

الديمقراطيللة خدعللة عللن القاسللمي طلَّل أبللو الشلليخ يقول 10
ّنَاوالبرلمانات: ( ّكنَللت والتي الحالية النظمة جميع أنِ نعلم إن تم

ّي لتسللمح قللط تكللن لم المسلمين رقاب على ّيللار ل إسلللَّمي ت
ّية اللعبة في بالدخول ًا البرلمانات ولعبة الحزب ّب للسلللَّم منَها ح

الجميللع، يعلملله خللبيث غللرض ذلللك فللي لها ولكن وللمسلمين،
،النَللاس مللن العقلَّء علمهللا قد الخديعة وهذه منَهم المكر وهذا

إع لللم السلللَّمية الحركللة أنِّ طالمللا قائمللة خطللورته وتبقللى تلل
تنَظللر أنِ والعجللب هللذا من الخطر والكيد ،المكر هذا خطورة
ّنلله على المكر هذا إلى السلَّمية الحركة ضللروب مللن ضللرب أ
الحركللة بين ما حقيقة أنِّ الرعاية! رغم أنواع من ونوع الصيانة

 تنَللاقض- الصللارخ التنَللاقض هللو العلمانيللة والنظمللة السلَّمية
المسللتويات كافة على والقيم والمفاهيم العتقاد مستوى على

- والعسلكرية والجتماعيلة والقتصلادية السياسلية ؛والمجالت
السلللَّمية الحركللة تحمللله الذي المنَهج أنِّ التنَاقض هذا وسبب

ّكل ،السلَّم هو ؛تصّرفاتها ويحكم وقنَاعاتها، اعتقادها وفق وتش
ّتفق ل والسلَّم الحاكمللة، النظمللة هللذه تحمله الذي والمنَهج ي
ّكل ّية ؛وهو وحركاتها مفاهيمها به وتش تعتمللد والعلمانية ،العلمان

نفللس وهمللا أسلللوبين، علللى السلَّمية الحركة مع صراعها في
ّدى القديمللة الجاهليللة كللانت اللللذين السلللوبين بهمللا تتصلل
الصللدام، عللى القائمللة التصلفية إّملا ؛وهما الوائل، للمسلمين

ومؤّسساتها. أنظمتها داخل احتوائها محاولة وإّما

يجعلهللا مللا القوة من تملك كانت إذا الجاهلية أنِّ يشهد والتاريخ
ّنهللا والمسلمين السلَّم لستئصال تسعى ّدد ل فإ ذلللك فللي تللتر
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لللذلك لمللا ،بأنفسللهم المة أبنَاء ثقة من يزيد مما الماضيين
التحللالف ضللد نفسللها عللن لتدافع المة تعبئة في أهمية من

. الصهيوني الصليبي

البشللرية القللوة هللي السلللَّمية المللة أنِ ؛الحقيقللة وفللي
ًا، السلَّم دين أقامت إنِ العظمى التاريللخ أثبتلله ما وهذا حق

أو لضللعف ذلللك أعياهللا وإنِ وسلللطانها، لعروشها حماية لحظة
ذلللك وصللور ،والخللداع اللعيب تبدأ ذلك عنَد نفسها في لحاجة

يظهر ما وسرعانِ البرلمانات، لدخول المجال فتح منَها معلومة
ّلها ويحّل المخبوء أو الحاجللة، انتهللت مللتى والعدام السجن مح
ّوة النظمة هذه وجدت لذلك. الق

ّبلر اللله بفضلل النِ أصلبحت السلَّمية والحركة ضلمير علن تع
ممللا ،بيللت كّل إلى ونفاذها أفكارها بانتشار السلَّمية الشعوب

ّدي عملية من يجعل النَظم هذه قبل من عليها والجهاز لها التص
النَظللم هللذه أنِّ ذلللك إلى أضفنَا فإذا الصعوبة، غاية في مسألة

خاّصللة الزمللات اشللتداد نتيجللة وانهيار ضعف حالة في أصبحت
ّية في السلَّمية الفكرة على القضاء عملية يجعل مما القتصاد

النَظللم، هللذه أنقللاض علللى إل تتم أنِ يمكن ل الضعف هذا ظّل
اسللتبعاد فللي والخديعة المكر إلى وتلجأ النَظم هذه تضطّر وهنَا

والضللجيج السللخط عللن بعيللدة هادئللة بطريقللة ولكللن ،السلَّم
فللي الللدخول إلللى اسللتدراجه طريللق عللن وذلللك والصللدام؛
ّية مؤّسساته للله تسللمح ل الللتي الكافيللة القيود وضع مع الرسم

ًا يكونِ بأنِ اسللتبعاد تسللتهدف تمثيليللة ذههلل ،بقائهللا علللى خطر
ّدر بطريقللة ولكللن السلللَّم، فللي للله المتحّمسللين أعصللاب تخلل

ّية! وأين انتظار ّية؟ً هذه هي الغلب !الغلب

كللثير فللي تمثيلهللا وتكللرار اللعبة هذه موضوع الشديد وللسف
أسللفرت الللتي المأساوية النَهايات ورغم السلَّمية، البلدانِ من

وتنَفيللذ تخطيللط مللن أكثرهللا كللانِ والللتي التجللارب هللذه عنَهللا
تركيللا ؛ذلللك علللى مثللال وأكبر - وعملَّئها المريكية المخابرات

وللسللف - السلَّمية للحركة المنَتسبين بعض أنِّ - إل والجزائر
أنِّ ؛يعلللن منَهللم البعللض وجللدنا بللل ،بهللذا يعتللبروا - لم الشديد
والصللحيح الوحيللد السللبيل هللو التشللريعية البرلمانللات دخللول
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مللا ومقاومللة قتللال على قادرة وهي ،الماضية القرونِ خلَّل
.الكبرى بالدول يسمى

قـتـال بموـضـوع ـصـلة ذات حادثة سأذكر ذلك وقبل
؛الكبرى القوى

إلللى جللاء الللله رحملله الشلليباني المثنَللى أنِ السير أهل ذكر
ًا يطلللب المدينَللة فنَللدب الفللرس، لقتللال الخليفللة مللن مللدد
يخللرج فلللم أيللام ثلَّثللة النَللاس عنَلله الله رضي عمر الخليفة

مللن النَللاس نفوس في لما عنَه الله رضي عمر ففطن ،أحد
النَللاس يحللدثا أنِ المثنَى فأمر العظمى، القوى قتال عقدة

فقللام ،بأنفسللهم مللا ليزيللل فللارس ضللد عليلله الللله فتح بما
أيها يا(قللال:  ممللا فكللانِ القللوم، ونّشللط فتكلللم المثنَللى
تبجحـنـا ـقـد فإنا الوجه هذا عليكم يعظمن ل الناس

ــاهم ـفــارس الـســواد ـشــقي خـيــر عـلــى وغلبـن
ـا من وأجترأ منهم ونلنا وشاطرناهم ـم، ِقبلـن عليـه

أبللو فقللام النَاس، فتحمس ،)بعدها ما الله شاء إنا ولها
الللله رضي القوم وتتابع اللواء الخليفة له وعقد الثقفي عبيد
].433-2/432 التاريخ في [الكامل عنَهم

ًا أقول وأنا ؛الكرام بأولئك متشبه

عليكللم يعظمّن ل الوجه، هذا عليكم يعظمن ل النَاس أيها يا
ًا والللله ضللربنَاهم فقللد وجيشللها، أميركا وجه وهزمللوا مللرار

ًا ملن لنَلا تلبين وقلد اللقلاء، عنَلد قلوم أجبلن وإنهلم ،تكلرار
قتللاله فللي يعتمللد أنلله الميركللي للعللدو ومقاتلتنَللا مللدافعتنَا

ًا النَفسية الحرب على رئيس بشكل آلة من متلكهي لما نظر
ًء الكللثيف الجللوي القصف على وكذلك ،ضخمة دعائية إخفللا
القتالية الروح وغياب والجبن الخوف وهو ضعفه نقاطا لبرز
عللن لحللدثتكم المقللام ضلليق ولللول الميركللي، الجنَللدي عنَد

السلَّم]. نداء مجلة ) [عنالسلَّم! لقامة
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وفللي تورابللورا فللي لهم قتالنَا في تصدق ل تكاد أشياء ذلك،
ًا ييسللر أنِ الللله وأرجو أفغانستانِ، ذلللك عللن ونتحللدثا وقتلل

.11 بالتفصيل

ًء ـبرى القوى بعض بهزيمة أذكركم وابتدا ـى الـك عـل
:المجاهدين أيدي

تلللكتورابللورا: (. . .  فللي جللرى مللا حاكيا أسامة الشيخ قال 11
القلوى جميلع عللى اليملانِ فيهلا انتصر التي العظيمة المعركة
سللبحانه الللله بفضللل المبللدأ علللى بالثبللات الشللر لهل المادية
للتللدليل العظيملة المعركة تلك من طرفا لكم وسأذكر وتعالى،

استنَزافهم في الخنَادق فعالية ومدى جهة من جبنَهم مدى على
أخرى.  جهة من

مائللة حفرنللا قللد وكنَللا ،مجاهد ثلَّثمائة إلى يصل عددنا كانِ فقد
خنَدق بمعدل مربع، ميل عن تزيد ل مساحة في منَتشرة خنَدق
مللن الكللبيرة البشللرية الصللابات نتلَّفللى حللتى ،اخوة ثلَّثة لكل

للحملللة الولللى السللاعة منَللذ مراكزنللا تعرضللت وقللد القصف،
واثنَيللن وأربعمائللة ألللف لعام رجب من العشرين في المريكية
ألفيللن لسللنَة أكتللوبر مللن السللابع الموافللق للهجللرة وعشللرين

بشللكل القصللف ذلللك اسللتمر ثللم مركللز لقصف ميلَّدية وواحد
عشللر السلابع صلبيحة فلي وبعدها رمضانِ منَتصف إلى متقطع

القيللادة تأكدت ما بعد وخاصة جدا شديد قصف بدأ رمضانِ من
فيهللم بمللا تورابللورا فللي القاعدة قيادات بعض بوجود المريكية

وأصلبح الظلواهري، أيمللن اللدكتور المجاهللد والخ الفقير العبد
بلدونِ ثانيلة علينَلا تمللر تكلن فلللم السلاعة ملدار علللى القصف
قيللادة غرفللة تفرغللت حيللث نهللارا أو ليلَّ فوقنَللا حربية طائرات

لنَسللف معها المتحالفة القوى جميع مع المريكية الدفاع وزارة
فكللانت الوجللود، مللن وإزالتهللا الصللغيرة البقعللة هللذه وتللدمير

مهماتهللا أنهللت أنِ بعللد وخصوصا فوقنَا حممها تصب الطائرات
تقصللفنَا المريكيللة القللوات وكللانت أفغانسللتانِ، فللي الساسية
العنَقوديللة والقنَابل الرطال آلف ذات والقنَابل الذكية بالقنَابل
قاذفللات كللانت وقللد للكهللوف، الخارقللة القنَابللل كللانت وكذلك
منَهللا الواحللدة  تحللوم"وخمسللين اثنَيللن بللي" كطائرات القنَابل
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ًا السللوفيتي التحاد بهزيمة فأذكركم.1 أصللبح والللذي سللابق
ًا أبنَللاء أيللدي على الضاري القتال من سنَين عشر بعد أثر

.12 الله بفضل المسلمين أبنَاء من ساعدهم ومن الفغانِ
وضللرب الشيشللانِ بلَّد فللي الللروس هزيمللة وكللذلك.2

فحطللم والفلداء، التضلحية فللي المثللة أروع المجاهدونِ

مللن دفعللة كللل فللي وترمللي رؤاوسللنَا فللوق سللاعتين مللن لكثر
"وثلَّثيللن ئةم السي" طائرات وكانت قنَبلة، ثلَّثين إلى عشرين
القنَابللل مللن وغيرهللا المتفجللرة بالبسللطة ليلَّ ترمينَللا المعدلللة
الحديثة.

لم الذين الرهيب الدعائي العلَّم مع الهائل القصف ذلك ورغم
مللن المحاصرة الصغيرة البقعة هذه مثل على مثيل لهما يسبق
لقتالنَللا دفعوهللا الللتي المنَللافقين لقوات بالضافة الجهات جميع
كلهللا اليوميللة موجللاتهم صللددنا والللتي متصل شهر نصف لمدة

مهزوميللن مللرة كللل في وأرجعنَاهم وتعالى سبحانه الله بفضل
القللوات تجللرأت مللا كللله ذلللك رغم وجرحاهم، قتلَّهم يحملونِ

علللى ذلللك من أظهر دللة فأي مواقعنَا، اقتحام على المريكية
لقللواهم المللدعاة أسللاطيرهم فللي وكللذبهم وخللوفهم جبنَهللم

المزعومة.

العللالمي الشللر لتحللالف الذريع الهائل الفشل ؛المعركة خلَّصة
علللى المجاهللدين، مللن صللغيرة مجموعللة علللى قللواه بجميللع
حللرارة درجللة في مربع ميل داخل خنَادقهم في مجاهد ثلَّثمائة

إصللابتنَا المعركة نتيجة وكانت الصفر، تحت درجات عشر بلغت
فللي يتقبلهللم أنِ الله نرجوا- تقريبا المائة في بست الفراد في

فللي اثنَيلن بنَسلبة فكللانت الخنَلادق فلي أصللابتنَا  وأما-الشهداء
أهلل إلللى الولللى رسللالته مللن النَقللل ) اهللللللله والحمللد المائة

. العراق

ضللد الفغللاني الجهللاد تجربللة عن عزام الله عبد الشيخ يقول 12
الرض فللي قوة أقوى ،أمامكم شاهدة هذهالسوفيتي: ( التحاد

لعشر الشعب هذا يخوض الرض في مسلم شعب أضعف أمام
يتوقللف لللم مريللرا وقتال ضروسا طاحنَة حربا متواصلة سنَوات

 -15-



كبرياء والنصار العرب إخوانهم مع الشيشانِ المجاهدونِ
فانسللحبوا الخسللائر تلللو الخسللائر فكبللدوهم الللروس

مللرة رجعللوا الروس إنِ ثم ،الولى الحرب بعد مدحورين
تتكبللد النِ إلللى روسلليا ومللازالت أميركللي بللدعم أخللرى

أنِ اللله نرجللو مؤمنَللة قليللة فئللة مللن الفادحللة الخسللائر
.13 وينَصرهم يثبتهم

أفغانسللتانِ بهللا مللرت سللنَوات عشللر عللبر القتللال لحطللة. إنِ
يتوقللف لللم بالكعبللة الطواف أنِ تماما. فكما بالكعبة كالطواف

فللي الجهللاد كللذلك واحللدة لحظللة العشللر السنَوات هذه طوال
حربللا روسلليا خاضللت لو ذلك لحظة. ومع يتوقف لم أفغانستانِ

هذه أمامها ستقف كم بريطانيا ضد أو فرنسا ضد إو ألمانيا ضد
هللذا وقللف ذلللك  ومللع!واحدا؟ً أسبوعا أمامها تقف هل الدول؟ً
مللن وبللانطلَّقه خللالقه على وبتوكله ربه على باعتماده الشعب

يطللأطيء ل الهمللة عللالي الرأس شامخ كتابه. وقف طيات بين
أنِ كلها للدنيا فأثبت لبارئه، إل يذل ول لخالقه، إل عنَقا ول رأسا

إنسللانِ أعللز المسلللم أنِ وأثبللت كلها، الرض من أقوى السلَّم
المثللال هللذا أرى الخوة! عنَدما أيها المعمورة. والله هذه فوق
دارت الللتي العظام المعارك هذه ،الضخام التجارب هذه ،الحي
وعلللى سللليمانِ جبللال سللفوح وفللق الهنَللدوكوش ذرى فللوق

أنِ يصللدق المللرء يكللاد ل وجيحللونِ والهلمنَد رود هاري أحواض
ويظنَلله ، الرض هللذه فللوق وتجللري تسللري حية وقائع كانِ هذا

الفعللال. . . لقللد دونه وتقصر الشواق تدركه الخيال من ضربا
مللرة لرجللاعه مجللال ول القمقللم مللن وانطلللق المللارد تحللرك
سللطة ل الملن، لمجللس سللطة ول لمريكلا سلطة ل أخرى،

قعقعللة مثللل المللم يللوقظ لحللد. . . ول سلللطة ول للغللرب
والجرحللى الشللهداء ومثللل المللدرار الحار الدم ومثل الرصاص

.النَصر] بشائر الطريق. . .) [كتاب طول على

فللي المجاهللدين انتصارات عن السيف عمر أبو الشيخ يقول 13
وفلليالملَّحللدة: ( الللروس ضللد الخيللرة حربهللم في الشيشانِ
أنِ تعللالى الللله بفضللل المجاهللدونِ إخوانكم استطاع الشيشانِ

وقللد والعتللاد الجنَللود فللي كبيرة خسائر الروسية القوات يكبدوا
الجنَللود أمهللات جمعيللة وهللي الروسللية الجمعيات إحدى أعلنَت
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1402 عللام الميركيللة القللوات بهزيمللة أذكركللم كمللا.3
فقللدمت لبنَللانِ، إسللرائيل بنَللو اجتللاح عنَللدما ،للهجللرة
مركللز إلى بالمتفجرات مملوءة شاحنَة اللبنَانية المقاومة

منَهللم فقتللل بيللروت  فللي- المللارينَز  –الميركيللة القوات
240ً من أكثر .14 المصير وبئس جهنَم فإلى ، قتيلَّ

إلللى جيوشللها أميركللا أدخلللت الثانية الخليج حرب بعد ثم.4
ًا13 وقتلوا الصومال ول ،هنَللاك المسلللمين أبنَللاء من  ألف

وقللد ،الللروس الجنَللود  من11500 ؛بلغ القتلى عدد أنِ الروس
مللن) [هللذا مللن أكللبر العللدد بللأنِ الروس السياسيين أحد صرح
المفقللود"، والرهاب السلَّمية المة "حال بعنَوانِ للشيخ مقال

].هل1423 الحجة ذي

تشللرين  مللن23 فللي بللالمتفجرات معبللأة شللاحنَة اقتحمللت 14
-المللارينَز- الميركيللة البحريللة مشللاة مقر م،1983 عام الول،
 مللن241 النفجللار فللي وقتللل الللدولي، بيللروت مطللار قللرب

مللا حاكيللا المللارينَز باسم النَاطق جوردانِ، بوب يقول المارينَز،
جبللل بركللانِ بانفجار ذكرني هترأي النفجار: (ما اثار من شاهده

كللل رمللادي غبللار غطى الميركية، واشنَطن ولية "هيلين" في
البصللر امتللداد علللى شلليء كللل كللانِ البصر، مرمى على شيء

ًا، النقاض، بين من بارزة كانت الشجار جذوع شيء، كل رمادي
رؤايلة بإمكاننَلا كلانِ النَخلل، أشلجار في علقت المعدات شظايا

بسللبب رؤايتلله يمكن لم النفجار قبل الدولي، بيروت مطار برج
علللى ركللام إلللى تحللول الللذي الضخم، بل الكبير، المارينَز مقر
ظنَنَتهللا مللا أنِ لللي تللبين النَظللر دققللت واحد. عنَدما طابق علو

أشلللَّء الجللذوع كللانت أحمللر، سللائل منَهللا يسلليل أشجار جذوع
بثتلله الللذي ،11 ج لبنَللانِ، حللرب برنامللج المارينَز) [عن أجساد

هل].23/12/1421 بتاريخ الجزيرة قنَاة

المظلييللن مقللر استهدف آخر هجوم مع الهجوم هذا تزامن وقد
منَهم. خمسونِ قرابة اثره على قتل بيروت، في الفرنسيين
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ُد وثللب وعنَللدها بللالله، إل قللوة ول حول مللن السلللَّم ُأْسلل
الرض تلللك فللي إخللوانهم مع لهم فانبروا الفغانِ العرب

مللن ودمللروا منَهللم فقتلللوا ،الطيللن في كبرياءها فمّرغوا
وحلفاؤاها أميركا ففرت طائراتهم، من وأسقطوا دباباتهم

ٌد يلوي ل مظلم ليل في ّنَللة الحمللد فلله أحد، على أح والم
15.

ضللد ناسللفة عبللوات الجهللاد شللباب أعد الفترة تلك وفي.5
إل الجبنَلاء ملن كلانِ فمللا فانفجرت عدنِ، في الميركيين

. ساعة24 من أقل في فروا أنِ

قتللل الريللاض في انفجار وقع  للهجرة1415 عام في ثم.6
تللبين واضللحة رسللالة وكللانِ ،الميركيين من أربعة بسببه

دعللم في الميركية السياسة على المنَطقة أبنَاء اعتراض
.الحرمين بلَّد واحتلَّل اليهود

قتللل ،الخللبر فللي آخللر انفجار وقع يليه الذي العام في ثم.7
بعللدها واضللطر ،400 ملللن أكللثر  وجلللرح19 بسللببه

قواعللد إلى المدنِ من الكبرى مراكزهم لنَقل الميركيونِ
.16 الصحراء في

أضللعف أميركا أنِ نعتقد ونحنلدنِ: ( بن أسامة الشيخ يقول 15
في جاهدوا الذين إخواننَا أخبار من بلغنَا ومما روسيا، من بكثير

،الميركللي الجنَدي ضعف من العجاب العجب وجدوا الصومال،
مللا الميركللي، الجنَدي جبن ومن ،الميركي الجنَدي هزالة ومن
،شلليء علللى وونِلللي ل أظلم ليل في فروا ثمانونِ إل منَهم قتل
مللع ) [مقابلللةالجديللد العللالمي النَظام عن الدنيا مل ضجيج بعد

هل].1418 عام ٌعرضت الجزيرة، قنَاة

الخللارجي العلَّم برامللج مكتللب عللن صللادر تقريللر فللي جاء 16
مسلسللل حقللائق بيللانِ" بعنَللوانِ م10/9/2001فللي المريكي
/يونيللو-حزيللرانِ 25" : (الرهللاب ضللد الحملللة فللي الحللداثا

للقوات بثكنَة وُصدمت بالقنَابل مفخخة شاحنَة اقتيدت ،1996
إللى أدى ملا السلعودية، العربيلة بالمملكلة الخبر في الميركية
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ًا ذلك بعد ثم.8 ّدد  للهجرة1418 عام في أيض المجاهدونِ ه
اليهللود مسللاعدة عللن الكللف بضللرورة المل علللى أميركا

وتمكن التحذير العدو فرفض ،الحرمين بلَّد من والخروج
في عظيمتين صفعتين صفعه من الله بفضل المجاهدونِ

.17 إفريقيا شرق

ّذرت ثم.9 الللله فوفللق ،تسللتجب ولللم أخللرى مرة أميركا ُح
فللدمرت عظيمللة، استشللهادية عمليللة فللي المجاهللدين

صللفعة فكللانت عللدنِ،  فللي"كللول" الميركيللة المللدمرة
العملية كشفت كما الميركية، العسكرية وجه في مدوية

.18 المنَطقة دول كسائر اليمنَية الحكومة عمالة عن

.ا)أميركي  عسكريا19 مقتل

المريكللي الخللارجي العلَّم برامللج مكتللب تقريللر فللي جللاء 17
انتحلاريونِ هلاجم ؛1998 أغسللطس-آبسلابقا: ( إليه المشار
السللفارتين مفخخللة شللاحنَات فللي لدنِ بن أسامة إلى ينَتمونِ

بتنَزانيللا. وأسللفر السلللَّم، ودار بكينَيللا، نيروبي، في الميركيتين
فللي آخريللن آلف وإصللابة  شخصللا213 مقتللل عللن الهجومللانِ

ألقللت تنَزانيللا. وقللد فللي شخصللا عشللر أحللد  ومقتللل. . .كينَيللا
فللي العمليللتين مرتكللبي محاكمللة أثنَاء بها ُأدلي التي الشهادات

لدنِ بللن جهللود على جديدا  ضوءا2001 عام من فبراير-شباطا
شامل دمار أسلحة على للحصول القاعدة، الرهابية، ومنَظمته

1993 عللام أواخللر في إما بالسودانِ، الخرطوم في مصدر من
).1994 عام أوائل في أو

المريكللي الخللارجي العلَّم برامللج مكتللب تقريللر فللي جللاء 18
هللاجم ؛2000/أكتللوبر-الول تشللرينسللابقا: ( إليلله المشللار
التابعللة كللول إس إس يو المدمرة لدنِ ببن مرتبطونِ إرهابيونِ

أدى اليمنَللي. وقللد عللدنِ مينَللاء فللي الميركيللة البحريللة لسلللَّح
42 وإصللابة المللدمرة طللاقم أفللراد من 17 مقتل إلى الهجوم
).آخرين
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فللي السللود الجللرام عصللابة أنِ رأوا لمللا المجاهدين إنِ ثم
يزعللم بللل حقيقتلله، غيللر علللى المللر تصللور البيللض الللبيت

طريقللة علللى نحسللدهم  أننَللا- المطللاع الحمللق-  زعيمهللم
أننَللا العصللر فرعللونِ يخفيهللا الللتي الحقيقللة وإنمللا حيللاتهم،
فللي وخاصة السلَّمي العالم في لنَا ظلمهم بسبب نضربهم

ىرأ ولمللا الحرميللن، بلَّد فللي واحتلَّلهللم والعراق فلسطين
المعركللة وينَقلللوا التعتيم يتخطوا أنِ قرروا ذلك المجاهدونِ

.داره عقر وفي أرضه وسط إلى

جمللاد مللن والعشللرين الثللالث في المبارك الثلَّثاء يوم وفي
مللن عشللر للحللادي الموافللق ، للهجللرة1422 لعللام الثللاني

التحلللللللالف كلللللللانِ  للميلَّد،2001 علللللللام سلللللللبتمبر
القصللى أرض في وأهلنَا أبنَاءنا  يحصد"الصهيوأميركي"

ٍد أميركية ودبابات بطائرات المبارك فللي وأبنَاؤانا يهودية، وأي
أميركللا مللن الظللالم الحصللار نتيجللة نحبهللم يقضونِ العراق

فللي يعيللش السلللَّمي العللالم كللانِ المقابل وفي وعملَّئها،
ًا، الدين إقامة عن الشديد البعد من حالة المللور وبينَمللا حقلل

عنَللد والتسللويف واليللأس الحبللاطا مللن الحللال تلللك علللى
والغللرور الظلللم  ومللن- الللله رحللم مللن  إل- المسلللمين

بلَّد كللانت فقللد ،"الصللهيوأميركي" التحللالف عنَللد والعدوانِ
خدها مصعرة هادرة، بطغيانها سادرة، غيها  في"سام العم"

ًا الرض فللي تمشي للنَاس، أل وتظللن بأحللد، تبللالي ل مرحلل
ثالثللة مللا أدراك ومللا السللافي بثالثللة رمللوا إذ. إليهللا سللبيل

،القللدام مغللبرو ،الللرؤاوس شللعث وثللب عنَللدما السللافي،
ُهْم{ ،مكانِ كل في المطاردونِ ّن َيٌة إإ ْت ُنَوا إف إهْم آَم ّب ُهْم إبَر َنللا ْد إز َو

ًدى اليمللانِ وكتللب عقيللدتهم على وربط ]،13 [الكهف:}ُه
عنَللد مللا يبتغونِ ،لئم لومة الله في يخشوا فلم ،قلوبهم في
مللاء يريقللونِ الضيم، على تنَام أنِ نفوسهم تأبى تعالى، الله

فللي العللدو بطللائرات فأغاروا المحيا، ماء يريقونِ ول الحياة
فحطمللوا مللثيلًَّ، لهللا البشرية عرفت ما جميلة جريئة عملية
فؤادهللا، صللميم فللي الللدفاع وزارة فأصللابوا أميركللا، أصنَام
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أنللف فللأرغموا قلبه، سويداء في الميركي القتصاد وأصابوا
برجللا فانهار ،الطين في كبرياءها ومرغوا التراب في أميركا

:وأضخم أعظم هو ما انهار النهيار وبذلك ،19 نيويورك

.العظمى أميركا أسطورة فانهارت-
.الديمقراطية أسطورة وانهارت-
.السافلين في أميركا قيم أنِ للنَاس وظهر-
.الحرية أرض أسطورة وتحطمت-
.الميركي القومي المن أسطورة وتحطمت-

المريكللي الخللارجي العلَّم برامللج مكتللب تقريللر فللي جللاء 19
اختطللف ؛2001/سللبتمبر-أيلللول/11سللابقا: ( إليلله المشللار
اثنَتللانِ ارتطمللت أميركيللة. وقللد ركللاب طللائرات أربع إرهابيونِ

أدى ما نيويورك، مدينَة في العالمي التجارة مركز ببرجي منَهما
مللن رعايللا الضللحايا بين وكانِ ،مدني 6000 حوالى مقتل إلى

الطللائرة وُحطمللت ،المتحللدة الوليللات غيللر أخرى دولة ثمانين
ممللا العاصللمة، واشللنَطن فللي البنَتللاغونِ بمبنَى بصدمها الثالثة
ًا. أمللا180 حوالى مقتل عن أسفر المختطفللة الطللائرة  شخص

جميللع مقتللل إلللى أدى ممللا بنَسلللفانيا فللي فسللقطت الرابعللة
السللبعة. وأظهللرت الطائرة طاقم أفراد  وجميع38 الل الركاب

الطللائرات خللاطفي بيللن علَّقة وجود ذلك تلت التي التحقيقات
).لدنِ بن وأسامة الربع
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الحمللد فلللله ،20إي"  آي "سللي لللال أسللطورة وانهللارت-
.والمنَة

وواشللنَطن نيويللورك لغزوتللي اليجابيللة الثار أهم من وكانِ
والمسلللمين، الصللليبيين بيللن الصللراع حقيقللة كشللفت أنهللا

ّنَلله الللذي العللداء ضخامة وأظهرت عنَللدما الصللليبيونِ لنَللا ُيك
على وظهر الميركي الذئب عن الشاة جلد الغزوتانِ نزعت

وانتبلله الرقللاد، مللن أجمللع العالم واستيقظ البشعة، حقيقته
والمعللاداة الللله فللي المللوالة عقيللدة أهمية إلى المسلمونِ

ّوة روح وقويت الله، في ممللا ،المسلللمين بيللن اليمانية الخ
كلمللة تحللت المسلللمين توحيللد نحللو عظيمللة خطللوة يعتللبر

المركزيلة السلتخبارات وكاللة في العمليات جهاز رئيس أكد 20
يكللن م" للل سللبتمبر11" هجمللات أنِ بافيت جايمس ،الميركية

(غالبا بواشنَطن؛ ألقاها محاضرة في تجنَبها. وقال الممكن من
؟ًالرهيبللة العتللداءات تلللك تجنَللب ممكنَللا يكن ألم يسألوننَي ما

مقتنَعللا، الشخصللي الصللعيد علللى زلللت مللا الستخبارات وبلغة
السف مع الجواب بأنِ اليوم، ذلك في نعرفه كنَا ما إلى بالنَظر

المركزيللة السللتخبارات وكالللة مللدير نللائب وأضللاف ل!)، هللو؛
والحكومة- رغللم -نحن أننَا هو (الواقع العمليات؛ عن المسؤول

المعلومللة اكتشللاف علللى قللادرين غيللر كنَللا بلله قمنَللا مللا كللل
لنَللا سللتوفر كللانت الللتي ؟ًومتى ؟ًوكيف ؟ًوأين ؟ًمن ،الساسية

الجزيللرة لقنَللاة تقريللر المؤامرة) [عللن هذه عن واضحة صورة
هل].21/11/1423 بتاريخ

الرهللاب مجموعللة ئيللسر شللامبليس ساكسللبي النَللائب وقللال
النَللواب مجلللس فللي السللتخبارات لجنَللة فللي الللداخلي والمن

لجهللزة ذريعللا فشلللَّ تمثللل الهجمللات تلللك (إنِ ؛المريكللي
11 بعللد (اكتشللفنَا بللالقول؛ أسللفه عللن الستخبارات). وأعرب

بأنشللطتهم يقومللونِ كللانوا القاعللدة تنَظيللم عملَّء أنِ سللبتمبر
جنَللوب وفللي الوسللط والشرق وأفريقيا أوروبا في تامة بحرية
إسللتراتيجية) [عللن ثغللرات وجللود يكشللف ما آسيا, وهذا شرق
هل].28/6/1423 بتاريخ الجزيرة لقنَاة تقرير
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ًا وبللدا الللله، بللإذنِ الراشللدة الخلَّفللة لقيللام التوحيللد ظللاهر
تضللرب، أنِ يمكللن ،الظالمللة القللوة هللذه أميركللا أنِ للنَاس
.وتقهر وتهانِ تذل أنِ ويمكن

القضللية حقيقللة الميركللي الشللعب غالبيللة تعللي مرة ولول
بسللبب  كللانِ"مانهللاتن" فللي أصللابهم مللا وأنِ الفلسللطينَية

الظالمة.  حكومتهم سياسة

عسكرية قوة ذات عظمى دولة أميركا أنِ ؛المر وخلصة
قاعللدة علللى ذلللك كللل ولكللن عريض، اقتصاد وذات ضخمة
الهشلة القاعلدة تلللك اسلتهداف بالمكللانِ فلإنه للذا هشلة،

فللي ضللربت مللا وإذا فيهللا الضعف نقاطا أبرز على والتركيز
- سللتترنح الللله بللإذنِ - فإنهللا النَقللاطا، تلللك معشللار ُعشللر

.وظلمه العالم قيادة عن وتتخلى وتنَكمش

وقللوف رغللم ،السلللَّم فتيللة مللن يسللير عللدد استطاع ولقد
بوجود النَاس على الحجة يقيموا أنِ ضدهم الدولي التحالف
،العظمللى بللالقوى يسللمى مللا ومقاتلة مقاومة على القدرة

أمتهللم قضللايا ينَفعللوا وأنِ دينَهم عن يدافعوا أنِ واستطاعوا
فللي دولللة وخمسين بضع وشعوب حكومات فعلته مما أكثر

ً الجهاد اتخذوا لنهم السلَّمي، العالم اللدين، لنَصللرة سلبيلَّ
هلَّلة: أبو قال وكما

فريق وكل***  مثلها وللُخسر أسباب وللنصر
رابح الخلد يورث

الدما تريق***  التي وأقصرها شتى العل دروب
الزحازح جانبيها في

- الللله بفضللل - كللثير المة في البطال الفتية هؤلء وأمثال
ًا نتعللاونِ أنِ علينَللا فينَبغللي مقيللدونِ، ولكنَهللم لفللك جميعلل
هللو الجهللاد لنِ الللله، سبيل في مجاهدين لينَطلقوا قيودهم

وأمنَها.  المة هذه عز سبيل
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وبيللن المللة شللباب بيللن تحللول الللتي والسللدود القيللود وإنِ
وبيللن أهمهللا، عللن سللنَتحدثا أننَللا إل كثيرة، للجهاد انطلَّقها

ًا أذكر ذلك يدي سلللك بلله اهتللدى مللن الصللحيحين مللن حديث
وسلللم: عليه الله صلى الله رسول قال هلك، عنَه ضل ومن
الشللريف فيهم سرق إذا كانوا أنهم قبلكم الذين أهلك ”إنما

[متفللق “الحللد عليلله أقاموا الضعيف فيهم سرق وإذا تركوه
،هلَّكنَللا أسباب من فهذا البصار، أولي يا فاعتبروا ،21عليه] 

.بالله إل قوة ول حول ول

العقول لتتحرر عنَه الله رضي خالد إسلَّم قصة كذلك وأذكر
ًا:  أسلم أنِ بعد له قيل فقد العمياء، التبعية من أـيـن(متأخر

ـانا ـك ـك ـا عقـل ـد ـي ـم خاـل ـر فـل ـور ـت ـوة ـن ـن النـب بـي
ـكـانا(فـقـال:  !)،ـسـنة؟ عـشـرين مـنـذ ظهرانيـكـم

.)كالجبال أحلمهم نرى كنا رجال أمامنا

أنا الرـجـل فـقـه قـلـة من(الله:  رحمه أحمد المام قال
]. 2/211 الموقعين [أعلَّم )الرجال دينه يقلد

الحكللام هللم ؛الحاضر عصرنا في والسدود القيود هذه وأول
وأصللحاب البلَّطا ووزراء السللوء علمللاء مللن الزور شهداء و

.شابههم ومن المأجورة القلَّم

.وخيانتهم عجزهم على النَاس اتفق فقد الحكام فأما

أيللدي فللي أيللديهم يضللعوا بللأنِ النَللاس يطللالبونِ الذين وأما
نزعللت مللتى ؛لهللم نقللول ،ذلللك كللل برغللم الحكللام هللؤلء

يعيللدوا بللأنِ ُينَصللحوا حللتى الحكام أيدي من أيديها الشعوب

سللرقت محمللد بنَت فاطمة أنِ ول ؛الله وايمالحديث: ( وتتمة 21
).يدها لقطعت
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تللرونِ، كمللا والنَتيجللة يحللدثا، لم  فهذا!أخرى؟ً مرة أيديهم
قيل: وقد علينَا، الكفار هيمنَة

يحسن فلن***  طائع والمر التدبير خانه ومن
جامح المر و التدبير

ًا ليللس الحكللام مع فخلَّفنَا ًا خلَّفلل وإنمللا حللله، يمكللن فرعيلل
وأنِ الللله إل إللله ل أنِ شللهادة السلللَّم، رأس عللن نتحللدثا

أساسللها مللن نقضللوها قد الحكام فهؤلء الله، رسول محمد
،22 الوضلللعية للقلللوانين وبتشلللريعهم للكفلللار بملللوالتهم
الملحللدة، المتحللدة المللم لقللوانين واحتكللامهم وإقرارهللم

ًا سقطت قد فوليتهم للبقللاء سبيل فلَّ بعيد، زمن منَذ شرع
ذكرنا قد ولكن هنَا، المر هذا لوصف يتسع ل والمقام ،تحتها

أنِ وكمللاالللله: ( رحملله الشللعيبي عقلَّء بن حمود المام قال 22
للقللوانين المشللرع  فللإنِ. . .كللافر الوضللعية للقللوانين المحكم
صللار القوانين هذه للنَاس بتشريعه لنه أيضا، كافر لها والواضع

لهللم أم{ ؛تعللالى قللال ،التشريع في وتعالى سبحانه لله شريكا
} [الشللورى:الللله بلله يأذنِ لم ما الدين من لهم شرعوا شركاء

]،26} [الكهللف:أحللدا حكمه في يشرك ول{ ؛تعالى  وقال]21
}الله دونِ من أربابا ورهبانهم أحبارهم اتخذوا{ ؛وجل عز وقال

يللا ؛قللال الية هذه حاتم بن عدي سمع لما ولهذا ،]31 [التوبة:
؛وسلللم عليلله الللله صلللى  فقللال!نعبللدهم لسنَا  إنا!الله رسول

الللله حللرم مللا ويحلللونِ فتحرمونه الله أحل ما يحرمونِ أليس"
.]الترمللذي رواه" [عبللادتهم فتلك" ؛قال بلى، ؛ قال؟ً" فتحلونه

التحليللل أنِ حللاتم بللن عللدي حديث من الكريمة الية من فتبين
أو حلللل فمن وتعالى، سبحانه خصائصه من والتشريع والتحريم

فللي لللله شللريك فهللو الللله شللرع يخللالف مللا شللرع أو حللرم
الللله أنللزل ما بغير الحاكم أنِ يتبين وبذلكقال: ( ثم )،خصائصه

جهللة مللن ؛الولللى ؛جهللتين أو جهللة مللن الكفللر فللي يقللع تعالى
) [فتللوىحكللم إنِ الحكللم جهللة مللن ؛شرع. الثانيللة إنِ التشريع

]. هل1422 / 2 / 10 بتاريخ
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ً عشللر السللابع البيللانِ فللي الللله رحمهللم العلللم لهللل أقوال
.23 والصلَّح النَصيحة هيئة عن الصادر

؛للمسلللمين يقللول أنِ لمسلللم يمكللن هللل ؛نقول ذلك وبعد
السلللَّم إقامللة فللي  للتعللاونِ"كرزاي" يد في أيديكم ضعوا
ل  فهللذا؟ً!مخططاتهللا من أميركا تمكين وعدم الظلم ورفع

كللا،يأمر بلله جللاءت عميللل كللرزاي لنِ يعقللل، ول يمكللن
السلللَّم نللواقض مللن نللاقض المسلللمين علللى ومنَاصللرته

.الملة من مخرج العشرة،

وكللرزاي العجللم كللرزاي بيللن الفرق ما ؛نتساءل أنِ لنَا وهنَا
إنهللم الخليللج؟ً دول حكللام ونصللب ثبللت الللذي مللن العرب؟ً

باكسللتانِ، رزايوكل كلابول كرزاي نصبوا فالذين الصليبيونِ،

سبيلًَّ} المؤمنَين على للكافرين الله يجعل تعالى: {ولن قال 23
وجللوب علللى العلمللاء أجمللع كفللر، إذا ]. فالحاكم141[النَساء:
القاضللي الللله: (قلال رحمله النَللووي قلال وخلعه، عليه الخروج
أنلله وعلى لكافر، تنَعقد ل المامة أنِ على العلماء أجمع عياض؛

].12/229 مسلم صحيح انعزل) [شرح الكفر عليه طرأ لو

قللدر انِ وخلعه عليه الخروج فيجب الفاسق، الظالم الحاكم أما
عللن الللتين ابللن الللله: (نقللل رحملله حجلر ابللن قللال ذلللك، على

قللدر إنِ أنلله الجللور أمراء في العلماء عليه الذي قال؛ الداودي،
الصبر. وعللن فالواجب وإل وجب، ظلم ول فتنَة بغير خلعه على

ًء، لفاسق الولية عقد يجوز ل بعضهم ًا أحدثا فإنِ ابتدا بعد جور
ً كانِ أنِ المنَللع والصللحيح عليه، الخروج جواز في فاختلفوا عدل
وقللال ]،13/11 عليلله) [الفتللح الخللروج فيجللب يكفللر أنِ إل

ولللم وغشمه، ظلمه وظهر الوالي جار الله: (إذا رحمه الجوينَي
التواطللؤ والعقللد الحللل فلهللل صنَيعه، سوء عن زجر عما يرعو
الحللروب) [أصللول ونصللب السلللحة بشللهر ولللو درئلله علللى

إم "فصللُل رسللالة انظللر للَّسللتزادة العتقاد]، إة فللي الكلَّ مسلأل
إج إم" للشيخ على الخرو حليمة. مصطفى المنَعم عبد الحكا
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رزايوكلل والبحرين وكرزاي الكويت كرزاي نصبوا الذين هم
.غيرها و قطر

كللانِ أنِ بعللد بلله وجاءوا 24 الرياض كرزاي نصبوا الذين ومن
ًا ضللد معهللم ليقاتللل الزمللانِ من قرنِ قبل الكويت في لجئ

الصللليبيونِ أنهللم الرشلليد؟ً ابللن وواليهللا العثمانيللة الدولللة
كللرزاي بيللن فرق فلَّ اليوم، إلى السر هذه يرعونِ ومازالوا
إبُروا{ كللابول، وكللرزاي الريللاض َت ْع إلللي َيللا َفللا ْو إر ُأ ْبَصللا َل }ا
ُكْم{ تعالى قال ،]2[الحشر: ّفاُر ُك ْيٌر َأ ُكْم ّمْن َخ إئ ْول ُكللم َأْم ُأ َل

ٌة َء إر إفي َبَرا ُب . ]43 [القمر:}الّز

القضللية أهمهللا ومللن قضللايانا حل يريدونِ الذين الحكام إنِ
الوليللات أوامللر عللبر أو 25 المتحللدة المللم عبر الفلسطينَية

العزيللز عبللد بن الله عبد المير بمبادرة حصل كما المتحدة،
دمللاء فيهللا باع والتي ،العرب جميع عليها ووافق بيروت في

سعود. ال العزيز عبد الله عدو هو 24

هللذا دللت مللن أخللرى مسللألةأسللامة: (. . .  الشلليخ يقللول 25
ول لمسلللم ينَبغللي ما جلي واضح بشكٍل أكدت الظاهر؛ الحدثا
المسلللمونِ وأمللا المتحللدة، المللم إلللى يللذهب أنِ بعللده؛ عاقل

ًا الكفريللة النظمللة هللذه إلللى يتحللاكموا أنِ يجللوز ل فشللرع
ًا المسلمين غير من العقلَّء عن نقول ولكن الوضعية، هللم أيضلل

ً  –الشمالية كوريا فهذه يذهبونِ، ل - ولللو عاقل يوجد  هل- مثلَّ
ًا كانِ الحكللم كللانِ إنِ ؛فيهللا القاضللي محكمة إلى - يذهب كافر
ًا ضربنَا علينَا ًا ضرب ًا شديد ًا يسمى ما تحت موجع ًا زور بللل وبهتان

حللق أميركللا تسللتخدم ؛لنَا الحق كانِ وإنِ "، الدولية " الشرعية
ً مسلللم هنَللاك إلى يذهب الفيتو! فلَّ مللع يتنَللافى هللذا لنِ أصلللَّ

ًا، كللانِ ولو عاقل يذهب ول اليمانِ، مللن يكللثرونِ والللذين كللافر
ل هللم إما المتحدة؛ المم وقرارات المتحدة، المم عن الحديث
بتعليللق المللة ويخدروا يخذلوا أنِ يريدونِ هم أو دينَهم، يفقهونِ
بللالله) إل قللوة ول حللول ول وأوهام، وهوانِ سراٍب على آمالهم

].هل1418 عام نشرت الجزيرة، قنَاة مع [مقابلة
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لليهللود ومنَاصللرة إرضاء ،فلسطين أرض فيها وباع الشهداء
الللله خللانوا قللد الحكللام هللؤلء المسلللمين، علللى وأميركللا
.المة وخانوا الملة من وخرجوا ورسوله

ًا: أقول كما عللبر قضللايانا يحلوا أنِ يريدونِ الذين  إنِأيض
وخللادعوا أنفسللهم خدعتهم قد الخونة العجزة الحكام هؤلء

ً وضلوا ظلموا الذين إلى وركنَوا أمتهم، ًا، ضلَّل وأحسن مبنَي
أنِ المسلمين على فينَبغي فاسقونِ، عاجزونِ أنهم أحوالهم

منَهللم، وليحللذروا فليحللذروهم ينَتصللحوا لللم فإنِ ينَصحوهم،
هللؤلء مللن يتللبرءوا كللذلك أنِ المسلللمين علللى ويجللب

مللن ليللس الطللاغوت مللن التللبرؤا أنِ يخفللى ول الطواغيت،
إيمللانِ يقللوم فلَّ التوحيد ركنَي أحد هو وإنما العمال، نوافل

ُفْر َفَمن{تعالى:  قال ،26 بغيرهما ْك إت َي ُغو ّطا إمْن إبال ْؤ ُي إه َو ّل إبللال
إد َق َتْمَسَك َف إة اْس َو ُعْر ْل َقى إبا ْث ُو َ ال إفَصللاَم ل َهللا ان ّلللُه َل ٌع َوال إمي َسلل

إليٌم . ]256 [البقرة:}َع

المأجورة القلَّم وأصحاب البلَّطا ووزراء السوء علماء وأما
فهللؤلء ،)ورجال دولة زمن لكل(قيل:  فكما ؛وأشباههم

بللالزور ويشهدونِ الحق يحّرفونِ الذين الدولة رجال من هم
الشللهر فللي الحللرام، الللبيت فللي ،الحللرام البلللد فللي حللتى

الحكللام أنِ ويزعمللونِ بللالله، إل قللوة ول حللول ول الحللرام،
ذلك يقولونِ بالله، إل قوة ول حول ول لنَا، أمر ولة الخائنَين

السبيل سواء ضلوا قد فهؤلء الدولة، أركانِ تثبيت أجل من
.27 منَهم والتحذير هجرهم فيجب

الللله رحمللك إعلمالوهاب: ( عبد بن محمد السلَّم شيخ قال 26
، بالطللاغوت الكفللر آدم ابللن علللى الله فرض ما أول أنِّ تعالى؛

بطلَّنِ تعتقد أنِ بالطاغوت؛ الكفر صفة  فأّما. . .بالله واليمانِ
ّفر وتبغضها، وتتركها الله غير عبادة ) [رسالةوتعاديهم أهلها وتك

.الطاغوت] معنَى في

الموحللد يعللرف أنِ بقلليالمقدسللي: ( محمد أبو الشيخ يقول 27
ّلين العلماء هؤلء من الموقف الحكومللات علن المجلادلين الضا
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دينَيللة برامللج فللي وتظهرهم علمائها على الدولة تركز وإنما
كللل النَظللام فيهللا يحتللاجهم معدودة دقائق أجل من للفتوى

حصللل فمللا ،28 تصللرفاته وعلللى عليلله الشرعية لضفاء مدة
علمللاءه فللأمر للميركييللن الحرميللن بلَّد الملك أباح أنِ يوم

الللله هداك فاسمع ا،ألبانه من والراضعين أحضانها في النَائمين
أو لئلم لومللة معلله يهّمنَللا ول بلله اللله وندين نعتقده الذي للحق
العلم يطلب ول ُيهجروا أنِ ؛الحق ،مفتري كذب أو طاعن طعن

ًء، يسللتفتونِ ول عنَللدهم بعللض يقللول كمللا العلللم هللذا لنِ ابتللدا
الللواجب بللل ،"دينَكللم تأخللذونِ عّمللن فللانظروا ديللن،" ؛الّسلف
السلللَّطين مداهنَللة عن ويقلعوا يرتدعوا حتى وهجرهم وعظهم

طريقين؛ إحدى وأمامهم. عنَهم والجدال إليهم والركونِ

ّطغللاة زيللوف وكشللف للمللة الحق وإظهار والبيانِ الصدع إما ال
والبلَّء، الذى دونهللا أنِ شك ول المراتب، أعلى وهي وتعريتهم،

وإظهللار للمة النَصح وفيها والجنَانِ، والفلَّح الفوز وراءها ولكن
. . .الظهار حق الله لدين

هللذه فليعللتزلوا العليللة، المرتبللة هللذه مثللل عللن ضللعفوا فللإنِ
ّتلبيس الحللوال أقللل علللى  –يسللاهموا ول الحكومللات - بللال
ّتلللدليس الّصلللبغة إعطائهلللا فلللي يشلللاركوا ول والضللللَّل، وال

الممقللوت الممسوخ حالهم على وبقوا أصّروا إذا أّما ،الشرعية
اسللتفتائهم، أو معهللم، التعامللل وعللدم هجرهم، فالواجب ذاك،

ًا الجهللاد وقضللايا الشللرعية السياسللة مسللائل فللي خصوصلل
ًا ليس وهذا والحكام، إذ ،الّسلللف طريقللة فهذه ،القول من بدع

ّلموا كم على يفد أو السلطانِ جوائز يقبل كانِ من رواية في تك
ّلى من وجرحوا طعنَوا وكم السلطانِ، ،السللطانِ عنَلد وليلة تو

الكفللر بسلللَّطين فكيف ،فقط الجور سلَّطين السلَّطين؟ً وأي
فللي متسللاقطونِ العلمللاء هللؤلء  وأكللثر؟ً. . .واللحاد والشرك
ّطغاة أحضانِ في ُيستفتوا أو يسألوا أنِ يعقل فلَّ ،وحكوماتهم ال
ّكللام والحكم الشرعية السياسة شؤونِ المشللاركة عللن أو والح

ّطغاة شرطة في فليحللذر ،هللذا ونحو وبرلماناتهم جيوشهم أو ال
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الللدين خللالفت الللتي 29 الطامللة الفتللوى تلللك فأصللدروا
فللي الخللائن لفعللله والمؤيدة ،المسلمين بعقول واستخفت

من تعانيه ما تعاني إنما اليوم والمة العظيمة، المصيبة تلك
وتلللك المللدمر القللرار ذلك جراء من وتهديد وخوف مصائب
.المداهنَة الفتوى

المسلللم علللى ينَبغللي مللا أقللل هللذا ،الباب هذا في فتاويهم من
حلقاتهم وهجر هجرهم قبل من قلنَا كما فالواجب وإل تجاههم،

ّتى ) [الكواشللفالحوال أقل على الحكومة ويعتزلوا يرتدعوا ح
السعودية]. الدولة كفر في الجلية

فللي نللرى ونحللنالعزيللز: ( عبللد بللن القادر عبد العلَّمة يقول 28
كللل اصللطنَع قللد البلللدانِ شتى في المرتدين الحكام هذا زماننَا
،الفضفاضللة اللقللاب عليهللم يخلع هو المشايخ من طائفة منَهم

ًا ،والسللماحة الفضلليلة كأصللحاب لترويللج العامللة علللى تلبيسلل
السلللَّمية والشللرعية اليمانِ إخلعة عليه يخلعونِ وهم باطلهم،

كفرهللم فللي لشللك وأمثللالهم المشللايخ فهللؤلء للعامللة، تضليلَّ
المائللدة[ }منَهم فإنه منَكم يتولهم ومن{ ؛تعالى لقوله وردتهم

الكللافرين للحكللام تكفيرهللم ولعللدم بالكفر، ولرضاهم ،]51 :
العلللم طلللب فللي م) [الجللامعكفرهلل علللى الللدليل َدّل الللذين

الشريف].

المفللتين مللن آخللر ونوعالظواهري: (. . .  ايمن الشيخ يقول 29
يعتللبرونِ الللوقت نفللس وفللي المللور، أولياء طاعة إلى يدعونِ

،بالمريكللانِ السللتعانة أجللازوا قللد وهم! فتنَة دعاة المجاهدين
وأسللاطيلهم الفللق سللدت الللتي الجللرارة جيوشللهم وباعتبللار
مللن اللللوف مئللات بلغللت والللتي البحر عنَها ضاق التي الجبارة
مللن؟ً يللؤمن الذي من ندري المستأمنَين! ول من الغزاة الجنَود

بللالقوات السللتعانة بجللواز جماعيللة فتللاوى منَهللم وصللدرت
الضللرورة، بللدعوى العراقللي البعلثي النَظام لمواجهة المريكية

لقدس الغازية الكفار جحافل وجود على الشرعية وأسبغوا بل
النِ حللتى القللوات هللذه وجللود علللى مللر وقد المسلمين، بقاع

ًا عشر اثنَي قرابة قتلللت واستسلَّمه، العراق انسحاب بعد عام
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كسلليرة المحللن أيللام فللي الصللادقين الئمة سيرة قرأ ومن
بيللن الفللرق علللم الللله رحمهللم وغيره حنَبل بن أحمد المام

أعلَّم سللير فللي كمللا-  المداهنَين والعلماء العاملين العلماء
الشاعر:  وقال- وغيرها النَبلَّء

ما ول يبقى ديننا فل***  ديننا بتمزيق دنيانا نرقع
نرقع

للحللق المحبللونِ والللدعاة العلمللاء فهللم ؛الثللاني السللد وأما
ً تأولوا ،الجهاد عن القاعدونِ للباطل الكارهونِ فصللدوا تأول

رأوا هللؤلء بللالله، إل قللوة ول حللول ول الجهللاد عن الشباب
الحللق نصللرة بللواجب للقيام فتداعوا ويزداد، ينَتشر الباطل
علللى وتفقلله واهتللدى المنَكر، عن والنَهي بالمعروف والمر
ًا كثير، خلق أيديهم ًا الللله وجزاهللم فعلللوا، وحسنَ علللى خيللر
فللي فشللرع وأهللله، بالحق صدره يضيق الباطل أنِ إل ذلك،

والللدروس الخطللب مللن ومنَعهللم وإخللافتهم مضللايقتهم
مواصلللة علللى أصللر مللن سللجن ثللم وظائفهم من وفصلهم

.المنَكر عن والنَهي بالمعروف المر

طفللل مليونِ ونصف مليونِ بالحصار- قرابة  –القوات تلك فيها
فللي واحللدة بكلمللة الموظفونِ هؤلء ينَطق أنِ دونِ العراق في
الشأنِ. هذا

صللدام قللوات ضللد الكفللار بقللوات اسللتعانة أمللر ليللس والمللر
العللرب. جزيللرة فللي النَفط لمنَابع احتلَّل أمر المر بل البعثية،

الللدول جيللوش فللإنِ المريكانِ، لحضار ضرورة هنَاك يكن فلم
أو الكللويت لحمايللة والغنَى الكفاية فيها كانِ والسلَّمية العربية

صللنَيعة هللم بللل لهللم، إرادة ل الحكللام هللؤلء ولكللن. تحريرهللا
ونصللبتهم حللدودهم، لهللم رسللمت التي البريطانية المخططات

وأصلبح البريطلاني، النَفلوذ المريكلانِ ورثا ثم عروشهم، على
العللالم وسائر العربية الجزيرة حكام كل على والنَهي المر لهم

مفقود]. وواقع منَقولة عقيدة والبراء؛ ) [الولءالعربي
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ًا أدت الشديد الضغوطا هذه إنِ المسللار انحراف إلى تدريجي
َهي أمر - وهذا الله رحم من إل - َد يسللتطيع ل النسانِ لنِ ب

وخاصة صحيحة غير أوضاع ظل في الصحيح القرار يتخذ أنِ
:وسلللم عليلله الله صلى الله رسول قال المنَية، النَاحية من
المللام [رواه “غضللبانِ وهللو اثنَيللن بيللن القاضللي يقضي ”ل

ًا؟ً كانِ إذا فكيف غضبانا، كانِ إذا  هذاأحمد] ... خائف

دمر قد الشعب على العربية الدول تمارسه الذي فالتخويف
النَصلليحة، الدين إذ الدين، أمور فيها بما الحياة منَاحي جميع

.أمن بغير نصيحة ول

وـسـنتحدث أقـسـام، إـلـى الناس الخوف َقّسم وقد
:بعضهم عن

قللوة ول حللول ول ،ووالها بالدولة والتحق انتكس فقسم.1
.بالله إل

الللدعوة فللي يسللتمر أنِ يسللتطيع لللن أنلله للله بللدا وقسم.2
ويللؤمن جمللاعته، أو جمعيتلله أو معهده ويؤمن والتدريس

ويللداهنَه، الطللاغوت يمللدح لللم إنِ ومللاله وجللاهه نفسلله
ّول ً فتأ ّؤال ًا تأ ً فضّل فاسد ًا ضلَّل ًا وأضل مبينَ ًا خلق .كثير

الخللائنَين الحكللام مجللاراة مللن الللله حفظهللم آخر وقسم.3
المللر رايللة تحللت البقللاء علللى وحرصللوا ومللداهنَتهم،
جهللود لهللم كلانت وقللد المنَكللر، عللن والنَهللي بللالمعروف

الللتي-  الضللغوطا أنِ إل الللله، إلللى الللدعوة في مشكورة
ًا، كللبيرة كللانت-  ذكرهللا سللبق أنفسللهم يهيئللوا ولللم جللد

.والجهاد الهجرة تكاليف أهمها ومن ،لتحملها

يستفيدوا ولم عقدين من أكثر منَذ متاحة الفرصة كانت وقد
إل - الصللحيح القللرار اتخللاذ علللى القدرة أفقدهم مما منَها،
ًا نرى ولذا العصيبة، اليام هذه مثل - في الله رحم من فريق

.والمقاومة الجهاد قرار يتخذوا لم النِ إلى مازالوا منَهم
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واضللحة وصللفات عظام تكاليف لها وإقامته الدين نصرة إنِ
وسلم عليه الله صلى الله رسول سيرة وفي الله كتاب في

لللم فمللن عنَهللم، الللله رضللي الكللرام الصللحابة سلليرة وفي
هذه ،الدين بنَصرة يقوم أنِ يستطيع ل الصفات بهذه يتصف

قللوله ذلللك ومن الكريم كتابه في تعالى الله ذكرها الصفات
َها َيا{تعالى:  ّي أ

إذيَن َ ّل ُنَوا ا ّد َمن آَم َت ُكْم َيْر إه َعن إمنَ إنَ ْوَف إدي َفَسلل
إتي ْأ ّلُه َي ٍم ال ْو َق ُهْم إب ّب إح َنُه ُي ّبللو إح ُي ٍة َو ّللل إذ َلللى َأ إنَيَن َع إم ْؤ ٍة الُملل إعللّز َأ

َلى إريَن َع إف َكا ُدونَِ ال إه إل إفي ُيَجا إبي إه َسلل ّللل َ ال ُفونَِ َول ْوَمللَة َيَخللا َل
ٍم إئ إلَك ل إه َفْضُل َذ ّللل إه ال إتي ْؤ ُء َمللن ُيلل ّلللُه َيَشللا ٌع َوال إسلل إليللٌم َوا }َع

].54[المائدة:

وسلللم عليلله الله صلى الله رسول بين دار الذي الخبر وفي
ًا فيها ليتنَي ورقة: ”يا قال نوفل، بن وورقة ًا أكللونِ جذع حيلل

َو عليلله الللله رسللول فقللال ،“قومك يخرجك حين َأ وسلللم: ”
إت  لم!ورقة: ”نعم فقال ،“ !هم؟ً مخرجّي بمثل قط رجل يأ

َي، إل بلله جئللت ما ًا أنصللرك يومللك يللدركنَي وإنِ ُعللود نصللر
ًا .عليه] [متفق “مؤزر

أهللل مللن العللداء هللو بحق، الدين يتحمل أنِ يريد من فحال
- بللالله إل قللوة ول حللول ول نللرى كما - التعايش ل الباطل،

فللي السعي هو الدين إقامة أراد من وحال الباطل، أهل مع
يدركني إنا(ورقللة:  قللال كمللا والنَفيللس، بالنَفس نصرته
ًا أنصرك يومك ًا نصر .)مؤزر

ليسللت الللدين فنَصللرة ؛العقبللة بيعللة يوم الحال كانِ وكذلك
ًا أوقاتنَللا فتللات علللى يقللوم ل والللدين ،فقللط تعطللى دروسلل

الجلللوس بين شتانِ فشتانِ غالية، الله سلعة وإنما وأموالنَا،
لنَصللرة والللرؤاوس النَفللوس تقللديم وبيللن الللدروس وتقديم

ديللن علللى كانِ وقد-  المطلب عبد بن العباس فإنِ لذا الله،
عليه الله صلى محمد أخيه ابن على يطمئن أنِ  أراد- قومه
قوة أهل كنتم فإنا(: قاله مما فكانِ النصار، عنَد وسلم
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الـعـرب بـعـداوة واـسـتقلل بـالحرب وبـصـيرة وجلد
.)واحدة قوس عن سترميكم فإنها قاطبة

لحفللظ اليمللانِ لهللل مطلوبللة كللانت الصفات هذه ؛فأقول
ًا اليوم مطلوبة وهي وسلم، عليه الله صلى الله رسول أيض
.وسلم عليه الله صلى الله رسول دين لحفظ

مللن معللرور بللن الللبراء قللال كلَّمه، العباس أنهى أنِ بعد ثم
ـفـي ـكـانا لو والله وإنا قلت، ما سمعنا قد(النصار: 
الوـفـاء نرـيـد ولكـنـا لقلـنـاه به ننطق ما غير أنفسنا

.)الله رسول دونا أنفسنا مهج وبذل والصدق

المهج وببذل والصدق بالوفاء يقوم إنما الدين، هكذا ؛فأقول
بللن أسللعد قللال للمبايعللة، قللاموا لمللا ثللم المنَهللج، أجل من

ًا(زرارة:  ـاد إليه نضرب لم إنا يثرب، أهل يا رويد أكـب
ـن إل المطــي، ـم ونـح ـه نعـل ـه، رســول أـن وإنا الـل

خيــاركم، وقتل كافة العرب مفارقة اليوم إخراجه
ذلك على تصبرونا أنتم فإما السيوف، تعضكم وأنا

ـمـن تـخـافونا أنـتـم وإما الله، على وأجركم فخذوه
،)الـلـه عـنـد لـكـم أـعـذر فـهـو فذروه خيفة أنفسكم
هــذه نذر ل فوالله يدك، عنا أِمْط أسعد يا(فقالوا: 

يريلدونِ اللذين صفات كانت هكذا ،)نستقيلها ول البيعة
عنَهم. الله رضي السلَّم دين ويقيموا يحموا أنِ

الللذين والللدعاة للعلمللاء المجاهللدونِ يقللول اليللوم وكللذلك
ديللن راية رفعتم قد فأنتم ؛الباطل يداهنَونِ ول الحق يحبونِ

للله حملكللم وإنِ ً،حقا الله رسول دين أنه وتعلمونِ السلَّم،
كافة الرض في والعجم العرب حكومات مفارقة يعنَي بحق
تصلبرونِ أنتلم فإمللا السليوف، تعضللكم وأنِ خيلاركم، وقتل
أنتم وإما الله، على وأجركم الراية على فحافظوا ذلك على

والمقاتلللة المدافعللة رايللة فذروا خيفة أنفسكم من تخافونِ
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فهللو الللله، سللبيل فللي والجهللاد المللة شباب بين تحولوا ول
الله. عنَد لكم أعذر

هذه تجاه المسلمين واجب هو ما عن نتحدث والنا
:السلم أمة ضد الصهيونية الصليبية الحرب

إتللْل{تعللالى:  قال َقا إل إفللي َف إبي إه َسلل ّللل َ ال ّلللُف ل َك ّ ُت ْفَسللَك إإل َن
إض إنَيَن َوَحّر إم ْؤ ّلللُه َعَسى الُم ُكللّف َأنِ ال ْأَس َي إذيَن َبلل ّللل َفللُروا ا َك

ّلُه ّد َوال ًا َأَش ْأس ّد َب َأَش ً َو إكيلَّ أوجللب إنِ 30 ]84 [النَسللاء:}َتنَ
الصللائل، العللدو وقتللال دفللع هللو اليوم اليمانِ بعد الواجبات

الـصـائل الـعـدو دفع وأما(الله:  رحمه السلَّم شيخ قال
بـعـد أوـجـب ـشـيء ل واـلـدنيا، اـلـدين يفـسـد اـلـذي

الختيلللارات [)شرط له يشترط فل دفعه من اليمانا
اليللوم فالجهلاد ،]4/608 الكلبرى بللالفتوى ملحللق ،العلمية
أنِ إلللى الثللم فللي واقعلة وهللي 31 بأسرها المة على متعين

عللن بللالعراض للنَللبّي أمٌر تفسيرها: (هي في القرطبي قال 30
ّد المنَافقين يسلاعده للم وإنِ ،اللله سلبيل في القتال في وبالج

].5/293 القرآنِ لحكام ذلك) [الجامع على أحد

أرضللي عللن " الللدفاع كتللابه فللي عزام الله عبد الشيخ يقول 31
عيللن فللرض صللار الجهللاد أنِ على للَّدلة ذكره المسلمين" بعد

شللبر علللى اعتللدي إذا أنه سبق فيما تبين لقد (. . . :زماننَا في
ل على يتعين الجهاد فإنِ المسلمين أراضي من البقعلة تللك أه

تكاسلللوا؛ أو قصللروا أو يكفللوا لللم فللإنِ منَهللم، قرب من وعلى
العيلن فللرض يتللدرج ثلم يليهللم، ملن علللى العيللن فرض يتوسع

ل الحالللة هذه وغربا. وفي  شرقا كلها الرض يعم حتى بالتوسع
مللدينَه، علللى وللدائن ولده على وللوالد زوجته على للزوج إذنِ

وعليه؛
أي دامللت مللا  جميعللا المسلللمين رقللاب فللي باق الثم - فإن1ِ

الكفار. يد في إسلَّمية كانت بقعة
فللإثم والطاقللة، والمكانيللة القدرة حسب طرديا الثم - يزداد2

إثللم مللن أشللد مجتمعاتهم في البارزين والدعاة والقادة العلماء
والعامة. الدهماء
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الجهللاد لقيللام يكفللي مللا وطاقاتها وأموالها أبنَائها من تخرج
فلسللطين فللي المسلمين جميع عن الكفار بأس يدفع الذي

.32 وغيرها

وإبطللال الحللق لحقللاق يجاهللدوا أنِ المللؤمنَين علللى فيجب
عليه الله صلى الله رسول قال طاقته، بحسب كٌل الباطل،

. . .المعاصللرة القضللايا في النَفير عن جيلنَا تقاعس إثم - إن3ِ
والللتي السللابقة السلللَّمية الراضللي سللقوطا إثللم مللن أشللد

) اهلمضت أجيال عاصرتها

الجهاد " أنِ لهم؛ يقال عنَدما المثبطونِ يلقيها التي الشبه من 32
بلَّد لتحريللر النَفيللر مسلللم كلل علللى ويتعيللن عيللن، فرض صار

جميعللا المسلللمين خللروج انِ شللبهة " ؛ المسلللوبة المسلللمين
السلَّمية! البلَّد باقي في الحياة مسيرة تعطيل يعنَي للجهاد
بعللض يللرىالشبهة: ( هذه على ردا عزام الله عبد الشيخ يقول

دونِ المللرأة تخللرج بحيللث السلَّم يطلب كما- النَفير أنِ النَاس
؛لسباب جدا عسير أمر  هذا-والده إذنِ دونِ والولد زوجها إذنِ

المسلمين. معشار لعشر تتسع ل إسلَّمية بقعة أية - إن1ِ
الللتي السلللَّمية التربيللة بعمليللة الخلَّل إلللى يللؤدي هللذا - إن2ِ

المة. إنقاذ -عزوجل- في الله بإذنِ المل تعتبر
واحللد كل إذ السلَّمية للبقاع تفريغ عملية إلى يؤدي هذا - إن3ِ

ثغللرة يللترك إنمللا أفغانسللتانِ أو فلسللطين فللي للجهللاد يللأتي
بلده. في والعلمانيين والقوميين والبعثيين للشيوعيين

شللريعتهم حكللم ونفللذوا ربهم أمر المسلمونِ طبق لو الجواب؛
سللتتطهر فلسللطين فللإنِ لفلسطين،  واحدا  أسبوعا النَفير في

نفللرت لو المر يطول ل أفغانستانِ في وكذلك اليهود من نهائيا
بخللروج بيللوتهم تتللدمر ول الللدعاة أماكن تشغر ل وعنَدئذ المة،

القليللم إلللى ننَظللر ونبقللى  مللرة كل في ننَتظر نسائهم. ولكنَنَا
نللؤبنَه ثللم يبتلللع حللتى الكفار سيطرة تحت وقع الذي السلَّمي

كثيرة. وتأوهات حرى وحوقلَّت هتانة ودموع رنانة بخطب
نظراتنَللا تتعللدى فلَّ قوميللا، إسلللَّميا تفكيللرا بالسلللَّم نفكللر إننَا

أو سللايكس-بيكللو، معاهللدة لنَللا رسمتها التي الجغرافية الحدود
أرضي عن  [الدفاعالفرنسي) أو البريطاني أنطونِ جونِ خطها
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مللؤمن، فهللو بيللده جاهدهم ”فمنمسلم:  صحيح في وسلم
فهللو بقلبلله جاهللدهم ومن مؤمن، فهو بلسانه جاهدهم ومن

“خللردل من حبة مثقال اليمانِ من ذلك وراء وليس مؤمن،
جميللع يشللمل العظيللم الحللديث وهللذا ،33مسلللم]  [رواه

سللبيل في مجاهدونِ فنَحن إذنِ مؤمنَونِ أننَا فبما المؤمنَين،
بيللده الجهللاد عللن عجللز الللذي فللالمؤمن الدين، لنَصرة الله

في يستمر أنِ ذلك ومن بقلبه، يجاهد أنِ عليه يجب ولسانه
مللوالة فللي يسللتمر وأنِ عليهللم ويللدعو الللله أعللداء بغللض

ّوة ويستشللعر لهللم ويللدعو والمجاهللدين المللؤمنَين الخلل
الرض مشللارق جميللع في بالمسلمين تربطه التي اليمانية

فسلطاطا في اليمانِ أهل أنِ يستشعر أنِ وينَبغي ومغاربها،
الللله يمللن أنِ إلللى واحللد فسطاطا في الكفر أهل وأنِ واحد
الللله، بللإذنِ لوائهللا تحللت المسلللمين تضللم بدولة المة على

ولسانه، بيده الله سبيل في بالجهاد نفسه يحدثا أنِ وينَبغي
أميركللا بضللائع مقاطعللة عليلله وينَبغللي اليمللانِ أضعف وهذا

الباطللل، يؤيد أنِ من الحذر كل المؤمن وليحذر ،34 وحلفائها

المسلمين].

له كانِ إل قبلي أمة في الله بعثه نبي من ماكاملَّ: ( والحديث 33
ثم ،بأمره ويقتدونِ بسنَته يأخذونِ ،وأصحاب حواريونِ أمته من
ما ويفعلونِ ،يفعلونِ ل ما يقولونِ ،خلوف بعدهم من تخلف إنها

جاهللدهم ومللن ،مللؤمن فهللو بيللده جاهللدهم فمللن ،يللؤمرونِ ل
وراء وليللس ،مؤمن فهو بقلبه جاهدهم ومن ،مؤمن فهو بلسانه

ل).خرد  حبة اليمانِ من ذلك

على المسلمين سبحانه الله الجهاد: (. . . حث شايخم يقول 34
{وجاهللدوا تعللالى فقللال ، الللله سللبيل فللي بللأموالهم الجهللاد

تعللالى وقال ،]41 [التوبة:الله} سبيل في وأنفسكم بأموالكم
لهلم بلأنِ وأملوالهم أنفسلهم الملؤمنَين ملن اشلترى اللله {إنِ

رضللي أنللس عللن داود وأبو أحمد وروى ،]111 [التوبة:الجنَة}
"جاهللدوا قللال؛ وسلللم عليلله الللله صلللى النَللبي أنِ عنَلله الللله

للثللر إل ذلللك ومللا وألسللنَتكم"، وأيللديكم بللأموالكم المشركين
للمجاهللدين المللال بللذل أنِ وكمللا الجهللاد، علللى للمال العظيم
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- كفللر بكلمللة ولللو - المسلمين على الكافرين منَاصرة فإنِ
مللن يكللونِ أنِ من وليحذر ،35 العلم أهل بذلك قرر كما بواح

إذيَن{فيهللم:  الللله قللال الللذين ّللل ُلللونَِ ا ْبَخ ْأُمُرونَِ َي َيلل ّنَللاَس َو ال
إل ُبْخ ْل ْد{ فيهللم الللله قللال الذين من أو ]،24[الحديد: }إبا َقلل

َلُم ْع ّلُه َي إقيَن ال ّو َع ُكْم الُم إليَن إمنَ إئ َقا ْل إهْم َوا إن َوا ُلللّم إلْخلل َنَللا َه ْي َل َ إإ َول
ُتونَِ ْأ ْأَس َي َب ّ ال ً إإل إليلَّ كللبيرة بيللن يجمع  فلَّ]18[الحزاب: }َق

التخذيل.  وكبيرة القعود

ّووا إذا الكفللار عللن منَعلله فللإنِ جهللاد علللى حربهللم فللي بلله تقلل
ًا، جهاد المسلمين المفاسللد درء لنِ الول مللن آكللد هللو بل أيض

النَبي به عمل الجهاد من النَوع وهذا المصالح، جلب على مقدم
وقطعلله النَضللير لبنَللي رهاحصلل فللي كمللا وسلم عليه الله صلى

َعله لنَخيلهم، وتحريقه ًا عنَهم الله رضي الصحابة وف بتقريللر أيض
الللله رضللي أثللال بللن ثمامللة -كمنَع وسلم عليه الله صلى النَبي
مللن النَللوع هللذا علللى كثيرة مكة- والمثلة كفار عن الميرة عنَه

الجهاد. 
الصللليبية أمريكللا قللوات قللوام أنِ الجميللع لللدى المعلللوم ومللن

ضللعف ومللتى اقتصللادها، علللى يعتمللد الكفللر دول مللن وغيرها
قوتها. ضعفت اقتصادها

لجميللع الشللاملة المقاطعللة علللى المسلللمين جميع نحث لذلك
الكفللر دول مللن وغيرهمللا والبريطانيللة المريكيللة المنَتجللات

وفللي موجللودة، الللله بحمللد عنَها والبدائل للمسلمين، المحاربة
لهللذه وإضللعاف الللله أعداء جهاد في المسلمين من إسهام هذا

متأكللد هللو بللل المجاهدين، لخوانهم ومنَاصرة الصليبية الحملة
سللام الللذي الول العللدو لضللعاف المسلللمين جميللع حللق فللي

أنِ المسلللمين فعلللى العللذاب، سللوء مكللانِ كل في المسلمين
الشللاملة للمقاطعللة والتطللبيق الللدعوة، هذه تجديد في يبادروا

الللله بفضللل الماضللي العام خلَّل المريكي القتصاد هزت التي
لمنَتجاتهللا. المسلللمين مللن كللبيرة شللريحة مقاطعللة بفضل ثم

ًا للمسلمين دعوتنَا ونكرر أنِ وجنَسللياتهم طبقللاتهم بكللل جميعلل
بالمسلللمين يللتربص الللذي العللدو هللذا مقاطعللة علللى يعملللوا
وقللع المقاطعة، على الحث في بيانِ من النَقل ) اهل. . .الدوائر

والفهد. والجربوع والخضير الشعيبي المشايخ؛ من كل يهعل
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ًا كانِ وإنِ اليوم بالنَفس والجهاد إل بأسرها المة على متعينَ
.والشلليوخ الكهللول حق في هو مما آكد الشباب حق في أنه

أصللحاب حللق في هو اليوم المتعين 36 بالمال الجهاد وكذلك
.غيرهم حق في هو مما آكد الموال

دونِ مللن أوليللاء الكللافرين المؤمنَللونِ يتخللذ {لتعللالى:  قللال 35
تتقللوا أنِ إل شيء في الله من فليس ذلك يفعل ومن المؤمنَين

 [الالمصللير} الللله وإلللى نفسلله الللله ويحللذركم تقللاة منَهللم
أيهللا تتخللذوا ل ؛ذلللك : (ومعنَللىيالطللبر قللال ]،28عمللرانِ:

ًا الكفللار المؤمنَللونِ ًا، ظهللر دينَهللم، علللى توالللونهم وأنصللار
وتللدلونهم المللؤمنَين، دونِ مللن المسلللمين علللى وتظللاهرونهم

شلليء، فللي الللله من فليس ذلك يفعل من فإنه عوراتهم، على
دينَه عن بارتداده منَه الله وبرىء الله من برىء فقد بذلك يعنَي

.]337ص ،5ج الطبري تفسير[الكفر)  في ودخوله

لليلات المتأمل وإنِالعلوانِ: ( ناصر بن سليمانِ الشيخ يقول 36
القللرآنِ آي كللل فللي النَفللس على مقدم المال أنِ يجد القرآنية
ملن اشلترى الللله {إنِ تعلالى قلوله وهلو واحلد، موضلع سللوى

]،111الجنَللة} [التوبللة: لهللم بللأنِ وأمللوالهم أنفسهم المؤمنَين
القادر على يجب وأنه بالمال، الجهاد أمر عظيم على يدل وهذا
- وقللت فللي-  يكللونِ وقللد بالبللدنِ، القللادر علللى يجب كما عليه

يتطلللب الجهاد فإنِ بالنَفس، الجهاد من وآكد أهّم بالمال الجهاد
ًأ عصرنا في سيما ل ،طائلة وثروات هائلة ونفقات باهضة موال

نفقللاته تغطيللة إلللى يحتللاج الجيللش فإنِ الحالي، ووقتنَا الراهن
مللوارد السلللَّم شللرع ولللذلك ، المتعللددة ومشللاريعه المختلفة

الكبرى، والمهمة العظمى والوظيفة العظيم الغرض لهذا مالية
َد ّد َع القللوة علللى تتللدفق المللوال تظللل لكللي المللوارد؛ تلكللم و

ًء وسخاء بجزالة العسكرية تضللعف ل كلي متطلبلاته، بجميع وفا
ً كللانت ضللعفت مللا مللتى والللتي الجيللش، ميزانيللة ًا عللاملَّ كللبير
ومللن وهزيمتهللا بل وعجزها، السلَّمية العسكرية القوة لضعف

علللى ذلللك يقتصللر ول الكفر، قوة وتقوى السلَّم قوة تختل ثم
كلهللا المللة كيانِ لتتنَاول تمتد ولكن فقط، وقواته الجيش جهاز
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كللثير صللدور الللله شرح أنِ اليوم المة على الله فضل ومن
وعبللاده، دينَلله عللن والللزود سللبيله، فللي للجهللاد شللبابها من

أمللورهم وتيسللر وتشللجعهم تعينَهللم أنِ المللة علللى فيجللب
علللى ويجللب والثللم، والخللزي الظلم عنَها ويدفعوا ليدافعوا

ًا المة تنَصللره وأنِ اليوم، القائم الجهاد على تحافظ أنِ أيض
ًا عزيز فهو قوة، من أوتيت ما بكل فلسطين في هو كما جد

والفلللبين وإندونيسلليا وكشللمير وأفغانسللتانِ والشيشللانِ
تبللق لم الدول هذه في الجهاد فإنِ السلَّم، بلَّد من وغيرها

مللن الشرسللة الهجمللة رغللم الللله، فضل بعد مرفوعة رايته
والشلللَّء، والللدماء العنَللاء من يوصف ل ما ببذل إل العداء،

الشهداء.  في يتقبلهم أنِ الله نرجو

جيللد بشللكل اليللوم قائم أفغانستانِ في الجهاد أنِ وأبشركم
المجاهللدين لصللالح الحسللن نحو تسير والمور لله، والحمد
ولللم القتللال مللن الثانيللة السللنَة فللي نحللن وهللا الله، بفضل

فللي تللورطت وإنمللا أهللدافها، تحقللق أنِ أميركللا تسللتطع

ّوها مواجهة في جللاءت ذلللك ولجللل  ،الخللارجي أو الداخلي عد
شللؤونهم جميللع في العباد بمصالح والكفيلة الشرعية السياسة
الجيللش احتياجللات لجميللع الماليللة المللوارد بتعللدد  الحياتيللة

وتسللديده تعللالى الللله توفيللق بعللد الكفيل هو الذي ومتطلباته،
،الحصين درعها أو المة، كيانِ إلى منَها ُتنَفذ نافذة أي يسد بأنِ

ًا والسنَة الكتاب نصوص وتواترت ًا تواتر بذل وجوب على قطعي
ًا ، والمجاهدين للجهاد الموال ًا والستقرار، للمن حفظ ونشللر
فللي الجهاديللة والرايللات. . . الحنَيللف والدين السلَّمي، للوعي

فللي ،الشامل الدمار أسلحة عصر التكنَلوجيا، عصر العصر، هذا
ًا ويعانونِ المالية، الموارد من شديد إخفاق ًا إعصار مللن شللديد

علللى المسلللمين نسللتحث ونحللن. اليللوم العسللكرية القوة قلة
لمواصلة المال وبذل صفهم، في والوقوف المجاهدين منَاصرة

وتثللبيت التوحيللد، رايات ورفع الكفر، قوى ومصارعة المسيرة،
ًا-  المسلم وإنِ العالم، في الحضاري المسلمين دور عللن بعيللد

)للصللليبيين سللائغة لقمللة إل يكللونِ  لللن- مللواطنَه فللي النفاق
].هل26/12/1423 بتاريخ ،للمجاهدين الزكاة دفع في فتوى[
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الشلهر فلي أميركلا اعتلبرته ملا وأملا ،الفغلاني المسلتنَقع
المللدنِ علللى اسللتولت أنِ بعللد انتصللار بللأنه للحللرب الولى
الخللبراء علللى يخفللى ل فللإنه لهللا، المجاهللدين إخلَّء نتيجللة

ه خاصلة بأفغانسلتانِ والعلارفين عاملة العسلكريين كلانِ أن
ًا ًا انسحاب ومللع الطالبللانِ دولللة طبيعللة مللع يتماشللى تكتيكيلل
العصللابات، حللروب مللع الطويل تاريخهم في الفغانِ طبيعة

عن يدافع حتى الطالبانِ لدولة نظامي جيش هنَاك يكن فلم
فللي الكامنَللة قوتهم - إلى الله بعد - الفغانِ لجأ لذا المدنِ،

الللوعرة، جبللالهم عمق من العصابات حروب لشن قدراتهم
التحللاد - جيش الله بفضل - به قهروا الذي التكتيك وبنَفس

حللرب بلدأت أنِ بعلد ذللك ثبللت فقللد قبلل، ملن السلوفيتي
ًا عمليتين إلى العمليات معدل وارتفع العصابات .يومي

يسللتطيعونِ هللم فلَّ اليللوم، حقيقيللة ورطة في فالميركيونِ
رئيسللها تحمللي دولللة تشكيل على قادرين ول قواتهم حماية
ً - الللله بفضللل - تللم فقللد الخريللن، تحمللي أنِ عللن فضلللَّ

المنَصللرم، العللام خلَّل المجاهللدين جميللع مللع التنَسلليق
ًا ويرونه للجهاد متحمسونِ والجميع قلللة ولللول عليهللم، واجب

ًا العمليات عدد رفع لتيسر المكانيات الللذي الحللد إلللى يومي
ل مللا وهللذا الللروس، ضللد السللابق الجهللاد فللي عليلله كانت

.37 الميركيونِ يحتمله

صللرح فقد مؤخرا، الصليبي التحالف قادة به اعترف ما وهذا 37
جللوز اللماني الجنَرال ،للنَاتو التابعة السلَّم حفظ قوات رئيس

شللعبانِ فللي بكابول الشهري الصحفي الجتماع في جليميروثا
كللابول فللي الرهابيللة التهديللدات تصاعدت لقد (:ائلَّق هل1424

اخللتراق عللن أكيدة معلومات إلينَا وردت وقد الخرى، والقاليم
الصللورة أصللبحت  لقللد. . .كللابول للعاصللمة وطالبللانِ القاعدة

علللى الفعليللة للسلليطرة يخططونِ فالرهابيونِ ،النِ جدا كئيبة
ارتفعللت  لقللد. . .المقللدس السلَّمي الشهر حلول قبل كابول

ممللا الشللرقية، والجنَوبيللة الجنَوبيللة المنَللاطق فللي القتال حدة
) اهلالسلَّم حفظ لجنَود أزمة يشكل
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تللدعم أنِ اليللوم، المللة علللى المتعيللن الواجب من فإنه لذا
ًا الجهاد وهللذه وأفغانسللتانِ، فلسللطين ذلللك فللي بما عموم

عليهللا، الللتركيز ينَبغللي الللتي المحللاور أهللم مللن المحللاور
الميركييللن ولستنَزاف ،الميركيين حلفاء اليهود لستنَزاف

الللله بإذنِ - أفغانستانِ في أميركا هزيمة وإنِ اليهود، حلفاء
َبلنَللا مللن الللله بإذنِ تؤتوا ولن لها، النَهاية بداية - تكونِ مللع إق
مللن نللؤتى أل فنَرجللو الللله بللإذنِ الفغانِ المجاهدين إخواننَا

قبلكم. 

العجللز فيلله ينَبغي ل الله، أيام من يوم يدي بين اليوم والمة
ضللد المسلللمين زحللوف فيلله تتجمللع أنِ وينَبغللي البغللي ول

والكبللائر، الللذنوب مللن التوبة فيه وينَبغي الكافرين، زحوف
هللو الللذي العصلليب المر هذا يدي بين المة على ينَبغي كما
ٌد والسللراف واللعللب اللهللو حيللاة تهجللر أنِ بللالهزل ليس إج

القتللل حيللاة الحقللة، للحيللاة وتتهيللأ تخشوشن وأنِ والترف،
.والنَزال والضرب والقتال

38 مشللابهة فتنَللة في الله رحمه السلَّم شيخ قاله ما وإليكم

فقال:  النِ، فيه نحن لما

وجللوه مللن عنَه ثبت قد النَبي - أنِ الله أصلحكم - واعلموا(
علللى ظللاهرين أمللتي مللن طائفللة تللزال ل” ؛قللال أنه كثيرة
قيللام إلللى خللالفهم مللن ول خللذلهم مللن يضللرهم ل الحللق

فيهللا النَللاس تفللرق قد الفتنَة فهذه ،مسلم] [رواه “الساعة
فرق: ثلَّثا

وانصللرف حلللب، لغللزو  هللل699 سللنَة التتللار قللدم لمللا وذلك 38
النَللاس، علللى ذلللك فشللق الشللام، عسللكر وبقي مصر، عسكر
علللى والصللبر والجهللاد علللى المسلمين يحث الله رحمه فكتب

العظيللم وبالجر وللمؤمنَين لهم الله بنَصر ويبشرهم العدو لقاء
الفتن. هذه مثل في ثبت لمن

 -42-



القللوم لهؤلء المجاهدونِ وهم المنَصورة الطائفةالولى: 
.المفسدين
تحيللز ومللن القللوم هللؤلء وهللم؛المخالفللة الطائفةالثانية: 

.السلَّم إلى المنَتسبين خبالة من إليهم
جهللادهم عللن القاعللدونِ وهللم؛المخذلللة والطائفة الثالثة:

.السلَّم صحيحي كانوا وإنِ

الخاذلة من أم المنَصورة الطائفة من أيكونِ الرجل فلينَظر
رحملله حللديثه ). إنتهىرابع قسم بقي فما المخالفة، من أم

الله.

ًا:  الله رحمه ويقول السابقونا كانا لو والله حتى(أيض
ـر كأبي والنصار المهاجرين من الولونا وعـمـر بـك
ـذا في حاضرين وغيرهم وعلي وعثمانا ـانا ـه الزـم

ـانا ـن لـك ـالهم أفـضـل ـم ـاد أعـم ـؤلء جـه ـوم ـه الـق
ـن، ـوت ول المجرمـي ـل يـف ـذه مـث ـزاة ـه ـن إل الـغ ـم

ًا وـُحـرم نفسه، وسِفه تجارته خسرت ًا حـظـ عظيـمـ
لشلليخ ،الجهللاد كتللاب[ كلَّملله . انتهى)والخرة الدنيا من

. ]بعدها  فما58 ص/2 ج السلَّم،
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أول فهللم ،39 الجهللاد فللي بالجتهللاد الشللباب أوصللي إني ثم
رحمه الشاطبي ذلك إلى أشار كما اليوم بفرضيته المعنَيين

الموافقات. في الله

طللول فللي بالقتل واليهود الميركيين استهداف أنِ واعلموا
إلللى القربللات وأفضللل الواجبات أعظم من وعرضها الرض

أل المسلللم الشللباب وعلللىالظللواهري: ( أيمن الشيخ يقول 39
صللدور ولشللفاء الخللرة، وفللوز الللدنيا لعلز الفرصللة هللذه يضيع

صور له للجهاد الشباب ودعم الكافرين، كبرياء وقمع المؤمنَين
عملَّئهللم وكشللف العللداء عللن المعلومللات جمللع  منَها؛.عديدة

مللن للمجاهللدين المسللاندة تقديم ؛ ومنَها.وتحركاتهم ومقارهم
والمعتقليللن المجاهللدين أسر رعاية ؛ ومنَها.ومأوى وطعام مال
نشللر  ومنَهللا؛.بابنَللائهم والهتمللام مشاكلهم وسد حاجتهم وسد

ودحللض وأقللاربهم ومعللارفهم إخللوانهم بيللن المجاهدين أهداف
بيللن اليللاس نشللر مللن ومنَعهم وإسرائيل امريكا عملَّء شبهات

والعلَّمللي الللدعوي المجاهللدين إنتللاج توزيللع المؤمنَين. ومنَها؛
أمريكللا علللى والقنَللوت لهللم والللدعاء لهللم التبرعللات وجمللع

ومعرفللة النَللافع العلللم طلللب وعملَّئهمللا. ومنَهللا؛ وإسللرائيل
حكللامهأو وواجبللاته وفرائضلله الجهللاد ركللانِأو الللوقت واجبللات

النَظللام خيانللات فضللح ؛اهللالمسلمين. ومنَ بين العلم هذا ونشر
بقيمهللا واسللتهانته أمتلله حللق فللي تفريطه مدى وبيانِ المصري
وإسللرائيل. أمريكلا خدمللة عللى حرصلله مدى وإظهار ،وثرواتها

فللي لهميتهللم خاصللة، الطلَّب مجللال فللي التوعية نشر ومنَها؛
واللحللاق بالسلللَّم لللللتزام ودعللوتهم المسلللمة المللة وسللط
مصللر شللعب إلللى مفتوحللة  [رسللالة. . .)المجاهللدين بركللب

.الجهاد] لجماعة العلَّمي المكتب إصدار المسلمة،
عمللاد المسلللم الشللباب غيث: (على أبو سليمانِ الشيخ ويقول
دعللوات إلللى اللتفات عدم مكانِ كل في المنَشود وأملها المة

والليللبراليين العلمانيين وشعارات المرجفين تهويل و المخذلين
معللارك إلى ينَجروا أنِ من الحذر عليهم كما بالغرب، المفتونين

العللالمي الكفللر رأس علللى الضللرب خانللة فللي تصللب ل جانبية
عللن يبتعللدوا وأنِ اليهللودي الصللليبي التحللالف فللي المتمثللل

الجهللاد أعللداء يريللده مللا وهللو والللذيول، بللالطراف النشللغال
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الصادقين العلماء حول باللتفاف أوصيهم كما ،40 تعالى الله
علللى بالسللتعانة وأوصلليهم العللاملين، المخلصللين والللدعاة
العملللال فلللي سللليما ول ،41 بالكتملللانِ حلللوائجهم قضلللاء

الجهادية.  العسكرية

أخللوانكم أنِ خاصللة، فلسللطين في وإخواننَا عامة وأبشركم
اليهللود لسللتهداف الجهللاد طريللق فللي ماضللونِ المجاهدين

بللإذنِ الغيللث بدايللة  إل42" ممباسا" عملية وما والميركيين،
وواصللوا فامضللوا نخلذلكم لللن وإننَلا وتعلالى، سللبحانه الله

وسياسللتنَا واضللح فهللدفنَا الجهللود، وتبديللد الطاقللات لتشللتيت
الصللحيح التجللاه في يصب ل عمل أي تتبنَى ل الملَّمح معروفة

2 بتاريللخ للشلليخ بيللانِ اليهللودي) [مللن الصللليبي التحللالف ضللد
].1423 شوال

النَللار فللي وقللاتله كافر يجتمع لوسلم: ( عليه الله صلى قال 40
مسلم]. ًا) [رواهأبد

 
قضللاء علللى اسللتعينَواوسلللم: ( عليلله الللله صلللى عنَلله روي 41

الطبراني]. ) [رواهبالكتمانِ حوائجكم

اسللتهدف حيللث هللل؛23/9/1423 لخميللسا يللوم وذلللك 42
،الصلهاينَة السلياح يرتلاده افنَلدق مفخخلة بسليارة المجاهلدونِ

 واصيب15 عن يقل ل ما اثره على قتل ،بكينَيا مومباسا بمدبنَة
- الحكومية الجهات بعض تصريحات - حسب  اسرائيليا80 نحو

كللانت إسللرائيلية، طائرة على صاروخي هجوم مع ذلك وتزامن
المدينَللة مطللار مللن إقلَّعهللا بعللد  راكبللا،261 متنَها على تحمل

هدفها. اخطأت الصواريخ انِ إل مباشرة،
"رعب عنَوانِ تحت " البريطانية، " النديبنَدنت صحيفة في جاء
علللى جديللد مللن برهنَللت القاعدة بارادايز": (. . . إنِ فنَدق في
نفلذت عنَلدما المتوقعلة، غيلر الملاكن مهاجمة على قادرة أنها

وأطلقللت إسللرائيليونِ يمتلكلله فنَللدق علللى انتحللاريين هجومين
كينَيا). في إسرائيلية طائرة على صاروخا
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بللإذنِ مقللاتلونِ ماضللونِ معكم ونحن الله، بركة على القتال
.الله

الجهللاد علللى المؤمنَين وإخواني نفسي أحرض الختام وقبل
القائل:  بقول الله سبيل في

ٌد وإني العام وبنفسي به***  وقاذف جوادي لمقتا
المقاذف إحدى

شرجٍع على***  تكن فل وفاتي حانت إنا رب فيا
المطارف بخضر يعلى

في السماء بجو***  مقيله نسر بطن قبري ولكن
عواكِف نسور

ًا وأمسي ًا شهيد في يصابونا***  عصابة في ثاوي
خائف الرض من فج

ّلف شيبانا من فوارس الله تقى***  بينهم أ
التزاحف عند نزالونا

إلى وصاروا***  الذى فارقوا دنياهم فارقوا إذا
المصاحف في ما ميعاد

؛الختام وفي

السللر فللي الللله بتقللوى المسلللمين وإخللواني نفسي أوصي
يقبللل بللأنِ تعللالى الللله إلى والتضرع الدعاء وكثرة  والعلن،

كربتنَا. ويفرج توبتنَا

َنَا{ ّب َنَا َر إت َيا إفي آ ْن ّد َنًَة ال إفي َحَس إة َو إخللَر َنًَة ال َنَللا َحَسلل إق َذاَب َو َعلل
إر ّنَا ].201 [البقرة:}ال

يللد مللن أسللرانا يفللك أنِ وتعللالى سللبحانه الللله ونسللأل
عبللد عمللر ؛الشلليخانِ رأسللهم وعلللى وعملَّئهللم الميركيين
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وأنِ ،"جوانتانللامو" في وإخواننَا زعير بن وسعيد ،43 الرحمن
بلَّد وبللاقي وينَصللرهم فلسللطين فللي المجاهللدين يثبللت

.عدونا على ينَصرنا وأنِ السلَّم،

القللرآنِ وقللراءة الللذكر بكللثرة ؛وإيللاكم نفسللي أوصللي كمللا
قللال  والرحمللة، والهللدى والشللفاء الموعظللة ففيلله وتدبره

سلنَة بمصلر، بالجمالية الرحمن عبد عمر المجاهد الشيخ ولد 43
أكمللل قللدو ولدتلله، مللن أشهر عشرة بعد البصر وفقد ،1938
التحللق ثللم عمللره، من عشرة الحادية في الكريم القرآنِ حفظ

بعللدها حصللل سللنَوات أربللع بلله ومكللث بدمياطا الدينَي بالمعهد
المنَصللورة بمعهللد التحللق ثللم الزهرية، البتدائية الشهادة على

عللام الزهريللة الثانويللة علللى حصللل حللتى فيلله ومكللث الللدينَي
حتى فيها ودرس بالقاهرة الدين أصول بكلية التحق ثم ،1960
وتللم الشللرف، مرتبللة مللع امتيللاز  بتقللدير1965 في منَها تخرج
ًا الوقاف وزارة في تعيينَه الفيوم، قرى إحدى في لمسجد إمام

ًا وعمللل الماجسللتير، شللهادة علللى حصل ثم مللع بالكليللة معيللد
ًا، بالخطابة استمراره الكليللة في العمل عن اوقف حتى متطوع

عقوبللة عنَلله رفعللت السللنَة تلللك أواخللر وفللي ،1969 عللام
إدارة إلللى بهللا معيللد مللن الجامعللة من نقله تم لكن الستيداع،

الحللال، هللذا علللى المضللايقات عمللل. واسللتمرت بدونِ الزهر
جمللال الللله عللدو وفاة  بعد13/10/1970 في اعتقاله تم حتى
المنَبر على الشيخ وقف حيث ،70 عام سبتمبر في النَاصر عبد

لمللدة القلعة بسجن اعتقاله فتم عليه، الصلَّة جواز بعدم وقال
علىو ،عنَه الفراج بعدو ،10/6/1971 في عنَه وأفرج  أشهر8

السللجن مللن خروجلله بعد له تعرض الذي الشديد التضييق رغم
مللن فتمكللن العلللم، طلللب مواصلللة مللن يمنَعلله لللم ذلك انِ إل

" موقللف ؛موضللوعها وكللانِ "، " دكتللوراه الللل علللى الحصللول
علللى وحصللل "، التوبللة سللورة تصوره كما خصومه من القرآنِ
نَللعُم هانلل إل الشللرف، مرتبة مع امتياز العالمية" بتقدير "رسالة

اسللتدعته  حيللث1973 صلليف حتى المنَع واستمر ، تعيينال من
البنَللات بكليللة شللاغرة وظللائف وجللود عللن وأخللبرته الجامعللة
حتى سنَوات أربع بالكلية ومكث ،أسيوطا واختار الدين، وأصول
ثم ،1980 سنَة حتى بالرياض البنَات كلية إلى أعير ثم ،1977
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َها َيا{:  تعالى ّي أ
ّنَاُس َ ْد ال ُكم َق ْت َء َظٌة َجا إع ْو ُكْم ّمن ّم ّب ٌء ّر إشَفا َو

إر إفي ّلَما ُدو ًدى الّص ُه إنَيَن َوَرْحَمٌة َو إم ْؤ ْلُم ] ...57[يونس: }ّل

ّلُه{ إلٌب َوال َللى َغلا إه َع إر إكلّن َأْمل َل َثلَر َو ْك إس َأ ّنَلا َ ال َلُملونَِ ل ْع } َي
 ].21[يوسف:

44. العالمين رب لله الحمد أنِ دعوانا وآخر

لَِدنْا ْبِن ُمَحّمِد ْبُن ُأَساَمُة
َتانَا ُخَراَسانَا – َأْفَغانْس

قللرارات ضللمن اعتقللاله  تم1981 سبتمبر وفي مصر، إلى عاد
أكتللوبر فللي عليلله القبللض تم حتى ،هربال من فتمكن التحفظ،

أمللام السللادات اغتيللال قضللية فللي محللاكمته  وتمللت1981
علللى وحصللل العليا، الدولة أمن ومحكملة العسكلرية المحكمة

،2/10/1984 فلي المعتقللل ملن وخلرج القضليتين في البراءة
والمطلاردة التضللييق بيللن المنَللوال، هللذا عللى الشليخ واستمر

والللدعوة والعطللاء البللذل طريللق علللى صللابر وهللو والسجونِ،
درب لسلللوك شللبابها ومحمسللا المة، ناصحا والجهاد، والتعليم
أمريكللا، سللجونِ فللي المطاف به استقر حتى والحديد، التوحيد

التللآمر)لل 1 هللي؛ تهللم، أربللع له وجهت انِ بعد ،1993 عام منَذ
)2 .المتحللدة الوليللات فللي الحكللم نظام قلب على والتحريض

علللى  التللآمر)3. مبللارك حسللنَي اغتيال على والتحريض التآمر
مدنِ حرب لشن والتخطيط  التآمر)4 .عسكرية منَشآت تفجير

محتسللبا، صللابرا اسره الله فك يزال  ول.المتحدة الوليات ضد
وجهاده. صبره على العلى الفردوس يثيبه انِ الله نسأل

لدنِ بللن أسللامة المجاهللد الشلليخ محاضللرة انتهللت هنَللا إلللى 44
شللريط عللن حرفللي بشللكل تم النَقل أنِ التنَبيه مع الله، حفظه

لدنِ بللن أسللامة الشلليخ بصللوت المحاضللرةو للشلليخ، صللوتي
والجهللاد"، التوحيللد "منَللبر فللي الصللوتيات قسللم فللي نَشورةم
"النَفير". عنَوانِب
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