
 

 



 

 

 

  الثالثية التوثيقية الكربىالثالثية التوثيقية الكربى
  

  الشيخ أُسامةُ بن محمِد بِن الَِدنْالشيخ أُسامةُ بن محمِد بِن الَِدنْ
  ))حِفظَه اهللاحِفظَه اهللا((

  

  ))، الطبعة األوىل، الطبعة األوىلالثالثالثالثاإلصدار اإلصدار ((  
  

   هـ هـ١٤٢١٤٢٨٨  رجبرجب  ١٨١٨
   م م٢٠٠٢٠٠٧٧  آبآب//أغسطسأغسطس  ١١

  

  ::الكتابالكتابحيوي حيوي و و 
  

  املنشورةاملنشورة  الشيخالشيخرسائل وخطابات رسائل وخطابات    كلمات و كلمات ومجيعمجيع
  ))٢٠٢٠٠١٠١ سبتمرب  سبتمرب ١١١١((بعد غزويت نيويورك وواشنطن بعد غزويت نيويورك وواشنطن 

  ، كما نِشرت و بالترتيب الزمين، كما نِشرت و بالترتيب الزمين٢٩٢٩و عددها و عددها 



 

 

  فهرس اخلطاباتفهرس اخلطابات
  

 ١........................................ِإىل أَهِل باِكستان؛ تحِريض و مؤآزرةٌ ٠١
 ٣..............................ِإىل اُألمِة اِإلسالِميِة؛ ِرياح الَّتغِيِري و القَسِم الشِهريِِ ٠٢
 ٧............................ِلقَاء؛ الشيخ أُسامةَ بن الِدنَ مع املُِذيِع تيِسري علُّوِني ٠٣
 ٣٠........................................ِإىل اُألمِة اِإلسالِميِة؛ حِقيقَةُ الصراِع ٠٤
 ٣٨.......................؛ دالالت اَألحداِث بعد ثَالثَِة أَشهٍرىل اُألمِة اِإلسالِميِة ِإ٠٥
 ٥١......بيان؛ ِبخصوِص مبادرِة اَألِمِري عبِد اِهللا بِن عبِد العِزيِز ِللسالِم معَ  إسراِئيل ٠٦
٠٧ ؛ راِتننهِة ماِء غَزودها شايصويعالب ٥٨......................................ِبح 
 ٦٣....................................ِإىل الشعِب اَألفغاِني؛ تحِريض و مؤآزرة ٠٨
 ٦٦....الذِّكرى السنِويةُ اُألوىل ِلغزوِة منهاِتن؛ مناِقب و أَمساُء اَألبطَال الِّتسعةَ عشر ٠٩
 ٧٢....................................ِإىل الشعِب اَألمِريِكي؛ الدعوةُ و التوعِد ١٠
 ٧٤.................ِإىل اُألمِة اِإلسالِميِة؛ بعد عاٍم؛ الَفَشلُ األمِريِكي ِفي أفغاِنستان ١١
 ٨٥........تحاِلفَِة مع احلُكُومِة األمريِكيِة؛ كَما تقتلون تقَتلونَِإىل شعوِب الدوِل املُ ١٢
 ٨٨......................إىل أَهِل الِعراِق خاصةً و املُسِلِمني عامةُ؛ الِّرسالة األوىل ١٣
١٤ ِة؛ إعالنُ النِة اإلسالِمي٩٦...........................................ِفِريِإىل اُألم 
 ١٣٧.......الذِّكرى السنويةُ الثَّاِنيةُ ِلغزوِة منهاِتن؛ مناِقب األبطَاِل و أَحوالُ الرجاِل ١٥
 ١٤٤.....................ِإىل الشعِب اَألمِريكي؛ ِبخصوِص إعِتداِئكُم علَى الِعراِق ١٦
 ١٤٩......................ىل أَهِل الِعراِق خاصةً و املُسِلِمني عامةُ؛ الِّرسالةُ الثَّاِنيةُِإ ١٧
 ١٥٥.........................ِإىل األمِة اإلسالِميِة؛ التحِريض و احلَثُّ على اِجلهادِِ ١٨
 ١٩٩.......................................... شعوِب أَوروبا؛ مبادرةُ صلٍحِإىل ١٩
 ٢٠٣......................ِإلَى أَهِل الِعراِق خاصةً و املُسِلِمني عامةً؛ الرِّسالَةُ الثَّاِلثَةُ ٢٠
 ٢١٢.........................نتاِئجهالَى الشعِب اَألمِريِكي؛ الْحرب؛ أَسبابها و  ِإ٢١



 

 

 فهرس اخلطاباتفهرس اخلطابات

 
 ٢١٩..............................ِإلَى أَهِل ِبلَاِد احلَرميِن خاصةً و املُسِلِمني عامةً ٢٢
 ٢٤٩.....................ِإلَى أَهِل الِعراِق خاصةً و املُسِلِمني عامةً؛ الرِّسالَةُ الراَِبعةُ ٢٣
 ٢٧٣...............................ِإلَى الشعِب اَألمِريِكي؛ السِبيلُ ِلِإنهاِء احلَرِب ٢٤
 ٢٧٨........................................ِإلَى اُألمةَُِ اِإلسلَاِميَِّة؛ يا أَهلَ اِإلسلَاِم ٢٥
 ٢٩٩........................................مِريِكي؛ شهادةُ حقِإلَى الشعِب اَأل ٢٦
٢٧ ِيناِديهِتشاالس أَِمري ِة وِهيِد اُألماهللا؛ِرثَاُء ش هِحمر قَاِويرب الزعص٣٠٢...... أَِبي م 
 ٣١٠.................هِل الِعراِق و الصومال خاصةًِرسالَةٌ لُألمِة اِلإْسلَاِميِة عامةً و أََ ٢٨
 ٣١٩........................الذِّكْرى السنِويِة اخلَاِمسةُ ِلغزوِة منهاِتن؛ الِعلْم ِللْعمِل ٢٩

  



 

١ 

 اخلطاب األول
 

  ِإىل أَهِل باِكستانِإىل أَهِل باِكستان
  

  ))تحِريض و مؤآزرةٌتحِريض و مؤآزرةٌ((
 

  هـ١٤٢٢ رجب ٧
  م٢٠٠١ ولأيل/سبتمرب ٢٤

 
 خ الشيِبقَلَِم
 )حِفظَه اهللا( بِن الَِدنْ أُسامة بن محمد

 

 
 ]١٩:احلديد[ }والشهداء ِعند ربِهم لَهم أَجرهم ونورهم{

 
 :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وبعد؛ إىل إخواننا املسلمني يف باكستان

 
أ قتل بعض إخواننا املسلمني يف كراتشي وهم يعربون عن فقد بلغين مبزيد من األسف نب

رفضهم لعدوان قوات أمريكا الصليبية وحلفائها على أراضي املسلمني يف باكستان 
وأفغانستان، نسأل اهللا أن يتقبلهم يف الشهداء، وأن يلحقهم بالنبيني والصديقني والشهداء 

رب والسلوان، ويبارك هلم يف أبنائهم والصاحلني وحسن أولئك رفيقاً، وأن يرزق أهليهم الص
 .وأمواهلم، وجيزيهم عن اإلسالم خري اجلزاء



 

٢ 

 
 .ومن ترك منهم أبناء فهم أبنائي وأنا هلم كفيل بإذن اهللا تعاىل

 
وال عجب أن ب األمة املسلمة يف باكستان دفاعاً عن إسالمها، فإا تعترب خط الدفاع 

كانت أفغانستان هي خط الدفاع األول عن نفسها األول عن اإلسالم يف هذه املنطقة كما 
 .وعن باكستان أمام الغزو الروسي قبل أكثر من عشرين سنة

 
وإننا لنرجو أن يكون هؤالء اإلخوة من أول الشهداء يف معركة اإلسالم يف هذا العصر 

حتت راية ) بوش(ضد احلملة الصليبية اليهودية اجلديدة اليت يقودها كبري الصليبيني 
 .ليب، هذه املعركة اليت تعد واحدة من معارك اإلسالم اخلالدةالص
 

وحنن حنرض إخواننا املسلمني يف باكستان أن يدفعوا بكل ما ميلكون ويستطيعون القوات 
: الصليبية األمريكية عن غزو باكستان وأفغانستان، فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد قال

 “ازياً يف أهله خبري أصابه اهللا بقارعة قبل يوم القيامةمن مل يغز أو جيهز غازياً أو خيلف غ”
 .رواه أبو داود

 
 برسول اهللا صلى إقتداًء ،وأبشركم أيها اإلخوة أننا ثابتون على طريق اجلهاد يف سبيل اهللا

: اهللا عليه وسلم، مع الشعب األفغاين املؤمن البطل، وحتت قيادة أمرينا ااهد املعتز بدينه
نسأل اهللا أن ينصره على قوى الكفر والطغيان، وأن حيطم ،  املال حممد عمرأمري املؤمنني

 .احلملة الصليبية اليهودية اجلديدة على أرض باكستان وأفغانستان
 
ِإن ينصركُم اللّه فَالَ غَاِلب لَكُم وِإن يخذُلْكُم فَمن ذَا الَِّذي ينصركُم من بعِدِه وعلَى اللِّه {
 ]١٦٠:آل عمران [}يتوكِِّل الْمؤِمنونَفَلْ
 

 ،أخوكم يف اإلسالم
 أُسامةُ بن محمِد بِن الَِدنْ

  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٣ 

 اخلطاب الثاين
 

  ِإىل اُألمِة اِإلسالِميِةِإىل اُألمِة اِإلسالِميِة
  

  ))ِرياح الَّتغِيِري و القَسِم الشِهِريِرياح الَّتغِيِري و القَسِم الشِهِري((
 

  هـ١٤٢٢ رجب ٢٠
  م٢٠٠١ ولتشرين األ/أوكتوبر ٧

 
 ِبصوِت و صورِة الشيخ

 )حِفظَه اهللا(أُسامة بن محمد بِن الَِدنْ 
 

 
 ،بسم اهللا الرمحن الرحيم

 
إنّ احلمد هللا، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا ِمن شرور أنفسنا وِمن سيئات 

ه إالّ اهللا ادي له، وأشهد أنْ ال إٰلأعمالنا، من يهده اهللا فال مضلّ له، ومن يضلل فال ه
 :وحده ال شريك له، وأشهد أنّ حممداً صلى اهللا عليه و سلم عبده ورسوله، أما بعد

 
، فدمر أعظم ! يف مقتٍل ِمن مقاتلها- سبحانه وتعاىل -، قد أصاا اهللا !أمريكافها هي 
 .فللّه احلمد واملنة! مبانيها

 



 

٤ 

، ِمن مشاهلا إىل جنوا وِمن شرقها إىل غرا، فلله احلمد !اً قد امتألت رعبأمريكاوها هي 
 .واملنة

 
، فإنّ أمتنا منذ !مما ذقناه منذ عشرات السنني!  اليوم هو شيٌء يسريأمريكا! وما تذوقه

 ، فيقتل أبناؤها وتسفك دماؤها و! املهانةذهذا الذّلّ وتذوق هبضٍع ومثانني عاماً تذوق ٰه
ا وحتكم بغري ما أنزل اهللاعتدى على ميساوال سامع وال جميب!قد ،.! 

 
 كوكبةً ِمن كواكب اإلسالم، طليعةً من طالئع - سبحانه وتعاىل -فلما أنْ وفّق اهللا 

 أرجو اهللا سبحانه وتعاىل أنْ يرفع - تدمرياً أمريكااإلسالم، فتح اهللا عليهم فدمروا 
لك والقادر عليه ه ويلّ ٰذقدرهم، وأنْ يرزقهم الفردوس األعلى، إن- ا ردؤالء عن ه فلم

 ويف كثري من بالد اإلسالم، صاح ِفلَسِطني أبنائهم املستضعفني وعن إخوام وأخوام يف
 !!!.، صاح الكُفْر وتبعه النفاق!العالَم بأسره

 
 يقتلون يف ،!مليون طفل ِمن األطفال األبرياء يقتلون إىل هذه اللحظة اليت أحتدث فيها

 !.السالطني بال ذنٍب جنوه؛ وال نسمع منِكٍر، وال نسمع فتوى ِمن علماء! العراق
 

 فساداً، يف ِفلَسِطني، لتعيث يف !زرات اليهوديةـويف هذه األيام؛ تدخل الدبابات وان
اَهللاويف  ِجِنني امويف ر فَحاالَ ويف رِت جيأرض اإلب وغريها ِمن ، نسالم، وال نسمع م

، ظهر أمريكابعد مثانني عاماً على ! ، فإذا جاَء السيف!يرفع صوتاً أو حيرك ساكناً
اء وأعراض ، الّذين عبثوا بدم!يتحسر ويتحسف على هؤالء القتلة! واشرأب النفاق برأسه
 !ومقدسات املسلمني

 
، نصروا !اطل، نصروا اجلزار على الضحيةاتبعوا الب! ء أقلّ ما يقال فيهم أنهم فسقةفهؤال

 فيهم ما - سبحانه وتعاىل -، فحسبنا اهللا عليهم، وأرانا اهللا !الظّامل على الطّفل الربيء
 !.يستحقّون



 

٥ 

 
ث ، فينبغي على كلّ مسلٍم بعد ٰه!أقول؛ إنّ األمر واضح وجليذا احلدث، وبعد أنْ حتد

 بوش ومن -، ابتداًء برأس الكفْر العاملي ألمريكّيةالواليات املّتحدة ايف ! كبار املسئولني
، وقد ألّبوا علينا حتى الدول الّيت !، برجاهلم وخبيلهم!، وقد خرجوا أشراً وبطراً-معه 

 على هذه الفئة، الّيت خرجت تفر بدينها إىل اهللا سبحانه وتعاىل، -! تنتسب إىل اإلسالم
، ويزيفون على ! خرجوا يريدون أنْ حياربوا اإلسالم؛-تأىب أنْ تعطي الدنية يف دينها 

، ! قُتل منهم مئات األلوف- اليابان يف -، شعب يف أقصى األرض !الناس باسم اإلرهاب
 العراق، مليون طفل يف !، هذه مسألة فيها نظر!، فهذه ليست جرمية حرب!صغاراً وكباراً

 قُصفت الّسالم دار ونريويبيف ! ، أما عندما قُتل منهم بضعة عشر!مسألة فيها نظر
 خلف هبل -خلف رأس الكفْر العاملي ! ، ووقف النفاق بأسرهالعراق وقُصف أفغانستان

 !.-ومن معها " أمريكا"العصر 
 

فأقول إنّ هذه األحداث قد قسمت العامل بأسره إىل فسطاطني؛ فسطاط إمياٍن ال نفاق 
، فينبغي على كلّ مسلم، أنْ يهّب -ّياكم منهأعاذنا اهللا وإ-!! ، وفسطاط كُفٍْر!فيه

ِمن جزيرة ! لنصرة دينه، وقد هّبت رياح اإلميان، وهّبت رياح الّتغيري إلزالة الباطل
 .محمد صلى اهللا عليه و سلم

 
 :! فأقول هلا ولشعبها كلمات معدودةأمريكاوأما 

 
 يف  والَ من يِعيشأَمِريكَا، لَن تحلُم ! عمٍدأُقِْسم ِباِهللا الْعِظيِم الَِّذي رفَع السماَء ِبالَ

 وقَبلَ أَنْ تخرج جِميع الْجيوِش ِفلَسِطنيقَبلَ أَنْ نِعيشه واِقعاً ِفي !  ِباَألمِنأَمِريكَا
 .الْكَاِفرِة ِمن أَرِض محمٍد صلى اهللا عليه و سلم

 
 واهللا أكرب والعزة لإلسالم،

 



 

٦ 

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا تعاىل وبركاته
 

 أُسامةُ بن محمِد بِن الَِدنْ
  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٧ 

 اخلطاب الثالث
 

   صحفّي  صحفّي ِلقَاٌءِلقَاٌء
  

  الشيخ أُسامةَ بن الِدنالشيخ أُسامةَ بن الِدن((
  ))مع املُِذيع تيِسري علُّوِنيمع املُِذيع تيِسري علُّوِني

 
  هـ١٤٢٢ شعبان ٤
  م٢٠٠١أيلول / أوكتوبر٢١

 
  و صورِة الشيخِبصوِت

 )حِفظَه اهللا(أُسامة بن محمد بِن الَِدنْ 
 
 

سؤال يتردد على ألسنة الكثري من الناس يف خمتلف أحناء العامل، ادعاء و : تيسري علوين
وتدعي الواليات املتحدة بأن لديها دالئل مقنعة على تورطك يف أحداث نيويورك 

  دعاءات؟وواشنطن، فما ردكم على هذه اال
 

 احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على حممد وعلى آله :الشيخ أسامة بن الدن
 وأما وصفها هلذه األعمال باإلرهاب، فهو وصف باطل، فهؤالء ...وصحبه أمجعني

 معاملها :الشباب الذين فتح اهللا عليهم ونقلوا املعركة إىل قلب أمريكا، ودمروا أبرز معاملها



 

٨ 

كانوا ] هؤالء الشباب[ ...، ومعاملها العسكرية بفضل اهللا سبحانه وتعاىلاالقتصادية
 عن  دفاعاً، عن النفس دفاعاً-مما فهمنا وهو ما حافظنا عليه من قبل-يقومون بذلك 

،  فإن كان التحريض على ذلك إرهاباً...إخواننا وأبنائنا يف فلسطني وحتريرا ملقدساتنا
  .، فليشهد التاريخ أننا إرهابيوننا إرهاباًوإن كان قتل الذين يقتلون أبناء

 
طيب يا شيخ، املراقب لتصرحياتكم ولبياناتكم قد يربط بني القسم الذي : تيسري علوين

أقسم باهللا العظيم الذي رفع السماء بغري عمد، لن هتنأ ”: أدليتم به مؤخرا، قلتم حرفيا
على أي متابع لألحداث أن  فمن السهل “أمريكا باألمن ما مل نعشه واقعا يف فلسطني

يربط بني ما حصل من اعتداءات إرهابية يف نيويورك وواشنطن وقسمكم هذا، فما رأيكم 
 يف هذا االستنتاج؟ 

 
 من حيث أننا حرضنا على ذلك فنحن حرضنا ... الربط سهل:الشيخ أسامة بن الدن

أيضا من أصدرنا فتاوى يف هذا الباب، وغري ذلك  أصدرنا بيانات و  و،منذ سنني
 فإن قصدوا أو قصدمت ...يف اإلعالم] ذلك[ رِشن  و، كثريةلقاءاتالتحريض املستمر يف 

أن هناك صلة نتيجة التحريض فهذا صحيح، فنحن حنرض والتحريض متعين اليوم، وقد 
فَقَاِتلْ {:  قال سبحانه،كلف اهللا سبحانه وتعاىل به خري البشر حممدا صلى اهللا عليه وسلم

يِل اللِّه الَ تكَلَّف ِإالَّ نفْسك وحرِض الْمؤِمِنني عسى اللّه أَن يكُف بأْس الَِّذين كَفَرواْ ِفي سِب
 ... فكف بأس الكفار سبيله القتال والتحرير،]٨٤:النساء [}واللّه أَشد بأْساً وأَشد تنِكيالً

 ]الربط [ى قتال أمريكان واليهود، فهذا عل]بالفعل [ أننا حرضنا؛فهذا الربط صحيح
 . صحيح

 
تنظيم القاعدة يواجه اآلن دولة تتسيد العامل عسكريا ! شيخ أسامة بن الدن: تيسري علوين

 هإمكانيات بأي منطق ميكن لتنظيم القاعدة، اليت مل تصل بالتأكيد !وسياسيا وتكنولوجيا
حدة، بأي منطق ميكن لتنظيم مثل القاعدة  اليت متلكها الواليات املتتاإلمكانيااملادية إىل 

  !هزمية أمريكا عسكريا؟
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 احلمد هللا، أقول أن املعركة ليست بني تنظيم القاعدة والصليبية :الشيخ أسامة بن الدن
  وهذا التنظيم... والصليبية العاملية-بني أهل اإلسالم-املعركة بني اإلسالم ] بل[العاملية، 

 كان مع إخواننا ااهدين األفغان، وكان الناس يقولون مثل -بفضل اهللا سبحانه وتعاىل-
واالحتاد  كيف لكم أن زموا االحتاد السوفييت؟] كانوا يقولون[هذا الكالم وأشد منه، 

حلف ( وحلف الناتو ، ترعب العامل بأسرهالسوفييت يف ذلك الوقت كان قوة عظيمة جداً
 اليت من ]و اإلمكانيات [ فأين تلك القوة!فييت من االحتاد السوفاًيرتعد خو) مشال األطلسي

 مل يعد !ا علينا وعلى إخواننا ااهدين وأصبح االحتاد السوفييت بفضل اهللا أثرا بعد عني
فالذي مدنا مبدد من ... هناك االحتاد السوفييت، تقسم إىل دويالت كثرية وبقيت روسيا

-إىل أن ازم االحتاد السوفييت هو قادر  -سبحانه وتعاىل-عنده سبحانه وتعاىل، وثبتنا 
- أن ميدنا مرة أخرى مبدد من عنده هلزمية أمريكا على نفس األرض -سبحانه وتعاىل

 ...-سبحانه وتعاىل- فذلك فضل اهللا ، ومع نفس األقوام-بفضل اهللا سبحانه وتعاىل
هو أيسر علينا ، و-سبحانه وتعاىل-فنحن نعتقد أن هزمية أمريكا هو أمر ممكن بإذن اهللا 

 .  من هزمية االحتاد السوفييت سابقا-سبحانه وتعاىل-بإذنه 
 

  كيف تفسرون ذلك؟ ملاذا هو أيسر؟: تيسري علوين
 

 على ، مع األمريكانمن إخواننا الذين خاضوا قتاالً] ذلك[ جربنا :الشيخ أسامة بن الدن
ك هالة ضخمة جدا على هنا] إمنا[ مل جند هناك قوة تذكر، ...سبيل املثال يف الصومال

ا ت ،فجرب إخواننا الذين ...رعب الناس قبل أم خيوضوا قتاالأمريكا والواليات املتحدة 
كانوا هنا يف أفغانستان وفتح اهللا عليهم مع بعض ااهدين يف الصومال، فخرجت أمريكا 

مما كان  خرجت بأسرع ]و قد [جتر أذيال اخليبة واهلزمية واخلسران، ال تلوي على شيء،
يتصا ،روونست كل ذلك الضجيج اإلعالمي الضخم عن النظام العاملي اجلديد، وعن أ 

و  ،ت كل هذه الترهات وملت جيشهاس ن!هي سيدة ذلك النظام، وأا تفعل ما تريد
 إىل م١٩٧٩فجربنا القتال ضد الروس من ... انسحبت مهزومة بفضله سبحانه وتعاىل

 اهللا سبحانه وتعاىل، مث واصلنا ضد الشيوعيني يف  عشر سنوات بفضلم،١٩٨٩
شتان شتان ف، ]من احلرب مع األمريكان [ واليوم حنن يف اية األسبوع الثاين،أفغانستان
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 فنرجو اهللا سبحانه وتعاىل أن ميدنا مبدد من عنده ...بني املعركتني، وبني هذه الفئة وتلك
 . قادر عليه أنه ويل ذلك وال،وأن يكسر أنف أمريكا راغمة

 
أال ) زم على هذه األرض(، قلتم طيب يا شيخ على ذكر األرض حتديداً: تيسري علوين

 اً؟ ظترون أن وجود تنظيم القاعدة على أفغانستان يكلف الشعب األفغاين مثنا باه
 

من زاوية واحدة، و  هذه النظرة جزئية، ونظرة غري مكتملة، :الشيخ أسامة بن الدن
نا إىل أفغانستان وجئنا لنصرة ااهدين عندما دخل الروس يف عام عندما جئ] فنحن[

 منا بأن ال احلكومة السعودية طلبت رمسياً] فإن[ميالدي،  ١٩٧٩ للهجرة املوافق ١٣٩٩
 لقرب األسرة من النظام السعودي نظراً-ندخل إىل أفغانستان، ألن دخويل إىل أفغانستان 

ة ال يدخل إىل أفغانستان ويبقى عند املهاجرين يف  أن أسام:كانت الرسالة باألمرفهناك 
 فهذا سيكون دليل علينا أننا حنن ندعم - ألن الروس لو مسكوا أو أسروا أسامة،بشاور

 ويومها العامل كله يرجف من االحتاد السوفييت، فلم أبال ...ااهدين ضد االحتاد السوفييت
ذا املنع، ويف ذلك ضرر عليهم من وجهة نظرهم هفلما جئنا إىل األفغان يف املرة ...م 

 ...األوىل حتملنا ما حتملنا رغبة يف إحياء النفس املسلمة، وحفظ األطفال ونصرة للدين
فهذا واجب على املسلمني مجيعا، ال نقول أنه واجب فقط على األفغان، وإذا قمت أو قام 

طني، فال يعين أن أسامة أخواين الذين جاءوا للجهاد ذا الواجب لنصرة إخواننا يف فلس
فقط يتحمل هو لوحده، واجب على اجلميع وعلى األمة بأسرها أن تتحمله يف سبيل اهللا، 
واجلهاد متعين اليوم علينا وعلى األفغان وعلى غريهم، فصحيح أم يتحملون ولكن هذا 

 ...واجب شرعي، فينبغي عليهم وعلى اآلخرين التحمل هذا يف سبيله
 

 فأمريكا مل تأخذ أموايل !بسببنا فقطليس  أن هذا الضرب على األفغان وإضافة إىل ذلك
 ؛ عن أمة اإلسالم لتحريضنا ضد اليهود وأمريكان دفاعاً وإمنا نظراً،ابتداء وال آذتين بشيء
 أن أمريكا ضد قيام أي دولة إسالمية، وقد صرح  لكن معلوماً...جاء هذا الكالم منهم

 لدينهم، ال مقصوديناسبة، وصرح كثري من كبار الطلبة، أم أمري املؤمنني يف أكثر من من
رد وجود أسامة بن الدن، وكما قال جاء الربيطانيون وهجموا على أفغانستان قبل أن 
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 واآلن جاء األمريكان فنرجو اهللا أن ، مث جاء الروس قبل أم جنيء،يوجد أسامة بن الدن
 . يهزمهم كما هزم حلفائهم من قبل

 
عودة إىل ما حصل من اعتداءات يف نيويورك وواشنطن، ما هو تقيمكم ملا : وينتيسري عل

 . حصل؟ أثره على أمريكا وأثره على العامل اإلسالمي؟ السؤال من شقني لو مسحتم
 

 أقول، األحداث اليت حصلت يوم الثالثاء يف احلادي عشر سبتمرب :الشيخ أسامة بن الدن
ث عظيم جدا جبميع املقاييس، وتداعياته إىل اللحظة هذا حد] فإن[يف نيويورك وواشنطن، 

مل تنته وما زالت مستمرة، وألن كان سقوط األبراج وعلى رأسها التوأم، هو حدث 
 ]...كان أضخم [ إال أن ما تبعه من أحداث،ضخم جداً

 
م أن  فهي مازالت مستمرة، فحسب اعترافام ه:سنتحدث عن التداعيات االقتصادية

، وقالوا هذا الرقم قياسي مل حيصل من %١٦ستريت بلغت  - يف سوق والنسبة اخلسارة
هذا االيار ] مثل[صل حي مل سنة، ٢٣٠منذ أن فتحت السوق قبل أكثر ] أي[قبل قط، 
رأس املال املتـداول يف هـذه السوق يبلغ أربعة ] و للتوضيح فإنَّ[، ]قط [الضخم

حىت نعلم حجم -ئة يف أربعة تريليون دوالر تريليـون دوالر، فإذا ضربنا ستة عشر يف املا
 خسارم بفضل اهللا !!! مليار دوالر٦٤٠يبلغ ] فالناتج[ -اخلسارة اليت أصابت أسهمهم

 هذا خسروه !!! عام٦٤٠سبحانه وتعاىل، وهذا الرقم يساوي ميزانية السودان مثال ملدة 
 !!!بفضل اهللا نتيجة ضربة من توفيق اهللا متت يف ساعة

 
 وهم يف األسبوع األول ، مليار٢٠الدخل القومي األمريكي اليومي هو ] افة فإنَّو لإلض[

 ال ]أناس ما زالوا [هناك م إىل اليوم هذاهو ما اشتغلوا شيئا قط نتيجة الصدمة النفسية، 
 ١٤٠ مليار يف أسبوع تصل إىل ٢٠ فلو ضربت !يذهبون إىل العمل من هول الصدمة

أي إىل أي  [ نكون وصلنا كام-) مليار (٦٤٠ضيفها إىل مليار، وهي أكثر من ذلك، وت
هي قلنا و  –تقريبا، خسارة املباين والعمائر ) مليار (٨٠٠  الـ علىو إن أضفنا؟ ]مقدار

 !!!)مليار (٣٠أكثر من 
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 ١٧٠,٠٠٠مث سرحوا إىل اليوم هذا، أو قبل يومني، من شركات الطياران أكثر من 

 سواء شركات الطريان الناقلة أو ،ن أعماهلم تسريح م-أعطوهم فصل شغل-موظف 
من الشعب األمريكي إىل  % ٧٠ فذكرت حتليالت ودراسات أمريكية أن !املصِنـعة

ضطرابات النفسية بعد حادثي الربجني وضرب وزارة  ومن اإلاإلكتئاباليوم يعانون من 
 . بفضل اهللا سبحانه وتعاىل-البنتاجون–الدفاع 

 
شركة واحدة من شركات الفنادق املشهورة ] حلصر فإنو على سبيل الذكر ال ا[

 ، فصلت عشرين ألف موظف بفضل اهللا سبحانه وتعاىل-إنتركونتيننتال–األمريكية 
 من ضخامتها ، قيمة هذه األموال]باألرقام [ ال يستطيع أحد أن حيدد]هذه [والتداعيات

 . وهي يف ازدياد بفضل اهللا سبحانه وتعاىل،وكثرا وتشعباا
 

املبلغ يصل على أقل تقدير إىل أكثر من تريليون دوالر بفضل اهللا سبحانه أن فالشاهد، 
وتعاىل، يف هذه الضربات املوفقة املباركة نرجو اهللا سبحانه وتعاىل أن يتقبل األخوة يف 

 .الشهداء وأن يرزقهم الفردوس األعلى
 

وأخطر من سقوط  حدثت هناك تداعيات أخرى خطرية جدا، أعظم وأكرب ،ولكن أقول
 وحطمت تلك ،هذه احلضارة الغربية اليت تتزعمها أمريكا حتطمت قيمهاأن األبراج، وهو 

  واألبراج املعنوية اهلائلة اليت تتحدث عن احلرية وعن حقوق اإلنسان وعن اإلنسانية
 !أصبحت هباء منثورا

 
م من نقل وظهر ذلك جلياً، عندما تدخلت احلكومة األمريكية ومنعت وكاالت اإلعال

كلمات لنا ال تتجاوز بضع دقائق، ألم شعروا بأن احلقيقة بدأت تظهر للشعب 
 ألننا ]حنن كذلك [احلقيقة لسنا إرهابيني باملعىن الذي يريدونه، ولكنيف األمريكي، وأننا 

يعتدى علينا يف فلسطني ويف العراق ويف لبنان ويف السودان ويف الصومال ويف كشمري ويف 
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ويف كل مكان، وأن هذا رد فعل من شباب األمة على اعتداءات احلكومة الفلبني 
 لذلك صرحوا ذا التصريح وأمروا ذا األمر ونسوا كل ما ذكروا عن الرأي ،األمريكية

 .والرأي اآلخر وهذه األمور
 

فأقول إن احلرية واحلريات يف أمريكا وحقوق اإلنسان قُدمت إىل املقصلة إىل غري رجعة 
 سيدخل -والغرب عموما- تستدرك سريعا، فاحلكومة ستدخل الشعب األمريكي إال أن

يف حياة خانقة، يف جحيم ال حيتمل بسبب أن قيادات احلكومات هناك هم على صلة 
اليت تقتل أبناءنا وأطفالنا " إسرائيل"وثيقة، وحتت النفوذ واللويب الصهيوين خيدمون مصاحل 

 . سدة احلكمبغري حق من أجل أن يبقوا هم على 
 

بالنسبة ألثر هذه العمليات على العامل اإلسالمي، تضاربت األقوال هناك : تيسري علوين
 ، وتسمعون أنتم التصرحيات الرمسية!من أن فرحة سادت لدى كثريين يف العامل اإلسالمي

 ! أبرياء!وتصرحيات من يستطيع التصريح، يقولون دائما أن هذه اعتداءات إرهابية، مدنيني
 فما هو ... وما إىل ذلك!، هذه تتناىف مع تعاليم الدين اإلسالمي احلنيف!ن ال نقبل احن

تقييمكم ملا حصل من خالل رصدكم ومتابعتكم ملا جيري يف العامل اإلسالمي من خالل 
 الشبكة اليت متلكوا وتديروا يف خمتلف أحناء العامل؟ 

 
 مدى اإلرهاب الذي  بشكل كبري جداً أقول إن األحداث أثبتت:الشيخ أسامة بن الدن

قسم : متارسه أمريكا على العامل، فصرح بوش أن الناس ال ميكن أن يكون هناك إال قسمان
هو بوش ومن معه، وأي دولة ال تدخل مع حكومة بوش مع الصليبية العاملية، هي 
 بالضرورة مع اإلرهابيني، فأي إرهاب أظهر وأوضح من هذا اإلرهاب؟ فاضطرت كثري

من الدول اليت ال متلك من أمرها شيـئا يذكر إىل جماراة هذا اإلرهاب العاملي الشديد، 
 وهم يعلمون مجيعا علم اليقني أننا ،واضطروا يف البداية إىل أن جياملوه ويقولوا حنن معك

تصرحيات الزعماء سواء ] فإن[ندافع عن إخواننا وأننا ندافع عن مقدساتنا، ولذلك 
 إنه البد من حل مهلو ق]كانت كلها تتمحور حول [رقيني يف املنطقة،الغربيني أو الش

 . فما هي هذه املشاكل؟ قالوا قضية فلسطني،املشاكل والبذور األساسية لإلرهاب
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 من أمريكا مل يستطيعوا أن يقولوا حنن إذن حنن أصحاب قضية عادلة، ولكن خوفاً

 ! حلوا قضية فلسطني يقولون عنا أننا إرهابيون ولكن!أصحاب قضية عادلة
 

 ، حترك بوش و بلري]أي الضربات [ ومن تداعياا،-على هذه الضربات-وبناءا على ذلك 
 منذ عشرات -سبحان اهللا- !!!قالوا حان اآلن الوقت إلقامة دولة مستقلة لفلسطني] فقد[

 !السنني ما حان الوقت إال بعد هذه الضربة؟
 

 القتل، فكما يقتلوننا البد أن نقتلهم حىت حيصل فهم ال يفقهون غري لغة الضرب وغري لغة
بني -هذه أول مرة يقترب ميزان التوازن يف الرعب بني الطرفني و  ،هناك توازن يف الرعب
 . يف هذا العصر احلديث-املسلمني واألمريكان

 
 ...منع الضحية من أن تصيح أو تتأوه الساسة األمريكيون يفعلون بنا ما يشاءون، وتإن
أن " إسرائيل" أن من حق :تدمري للمسلمني، مث خيرج علينا كلينتون ويقولب] نيقومو[

مل يسمحوا مبجرد التوبيخ ]إم[، حىت )٩٦عام (تدافع عن نفسها بعد جمزرة قانا 
 .لإلسرائيليني

 
 ما زالوا يف ]و كانوا [وعندما زار الرئيس اجلديد بوش وكولن باول وزير اخلارجية،

 والقدس ! سوف ننقل السفارة األمريكية إىل القدس:مهم، قالواالشهور األوىل من حك
 هلم الكوجنرس وجملس النواب، فهذا نفاق  وصفـق!"إسرائيل"ستبقى عاصمة أبدية لـ 

ليس بعده نفاق، وهذا ظلم واضح بين، فهم ال يفقهون إال إذا وقع الضرب على 
 داخل أمريكا، وسنسعى إىل رؤوسهم، فمن فضل اهللا سبحانه وتعاىل انتقلت املعركة إىل

 . املواصلة فيها بإذن اهللا حىت يتم النصر أو نلقى اهللا سبحانه وتعاىل دون ذلك
 

طيب يا شيخ أنا أرى أن إجاباتكم تقودنا دوما إىل احلديث عن فلسطني : تيسري علوين
 صدر  بيانلبياناتكم األخرية، أو بالتحديد أو:  فدعنا نقود السؤال،والقضية الفلسطينية



 

١٥ 

 كان همنذ سنوات يدعو إىل قتال اليهود والصليبيني وكان، حنن نذكر طبعا أن عنوان
أخرجوا املشركني من جزيرة ”موجودا عليه بني قوسني مجلة من احلديث الشريف 

 لكن بدأنا نرى يف ...وكان تركيزكم على إخراج األمريكيني من جزيرة العرب“ العرب
قضية "ياتكم، وضعتم قضية فلسطني أو ما تسموها أنتم اآلونة األخرية تبديال يف أولو

يف املقدمة وأعدمت قضية احلرمني إىل املقام الثاين، إن صح التعبري فما تعليقكم " األقصى
 على ذلك؟ 

 
 أقول ال شك أن اجلهاد فرض عني لتحرير األقصى وإلنقاذ :الشيخ أسامة بن الدن

ق ويف مجيع بالد اإلسالم، وال شك أن حترير املستضعفني يف فلسطني ويف لبنان ويف العرا
أو بعض -جزيرة العرب من املشركني أيضا هو كذلك فرض عني، لكن يف مسألة تقدمي 

 فهذا غري صحيح، فللعبد الفقري -الكالم أنه يقال أن أسامة اآلن وضع قضية فلسطني
ضائع  هجرية حتث املسلمني على املقاطعة االقتصادية ضد الب١٤٠٧  سنةحماضرات
 وكنت أقول إن أموالنا يأخذها األمريكان ويعطوها لليهود فقتلوا فيها أخواتنا ،األمريكية
 فهذا فرض عني، وهذا فرض عني، وفروض عيان كثرية يف اجلهاد ككشمري ،يف فلسطني
 .وغريها

 
 اجلبهة اإلسالمية ضد -ةهسمى اجلبم-ويف اجلبهة اليت أنشأت قبل بضع سنني كان عنواا 

 قد هود والصليبيني، وذكرنا هلذين احلدثني أو هلاتني القضيتني من باب األمهية، فأحياناًالي
تتوفر مقومات يف إحدى القضيتني تدفع ا أكثر من غريها فنتحرك ذا االجتاه دون إمهال 

 . لالجتاه اآلخر
 

  ما هي املقومات اليت دفعت بكم إىل قضية فلسطني؟: تيسري علوين
 

-قيام االنتفاضة املباركة األخرية ] كان[ ففي املرحلة األخرية : بن الدنالشيخ أسامة
 فهذا كان من أكرب األسباب ،ساعدت على الدفع يف هذا االجتاه] حبيث[ -انتفاضة رجب



 

١٦ 

إمنا حنن نسعى يف واجب إىل واجب و ...اليت ساعدت يف هذه القضية، ودفعنا ذا أو ذاك
 .، وكلها خيدم بعضه بعضا منه ال حرج فيه شرعاًجبأوواالنتقال من واجب إىل ما هو 

 
 ]أي [فضرب األمريكان لقضية فلسطني خيدم ضرم لقضية احلرمني والعكس بالعكس،

رون هم بعتي] و األمريكان[، ]خيدم القضيتني يف فلسطني و احلرمني [ضرب األمريكان
وك واملنطقة الشرقية، فال  يف مناطق تب]و هؤالء األمريكان متواجدون [خط دفاعي لليهود

 .  األمريننيتعارض ب
 

 أو الصليبيني واليهود كما تقولوا ،يا شيخ، اآلن بالنسبة لليهود والصليبيني: تيسري علوين
أنتم، أنتم أفتيتم بوجوب جهاد اليهود والصليبيني، فنحن نرى أن بعض الفتاوى األخرى 

 أو قكن بالتأكيد هناك من علَّصدرت عن علماء آخرين، قد يكون هناك من يؤيدكم ول
على أي أساس شرعي ميكن أن نقتل اليهودي :  بعضهم قال!من عارض فتاواكم هذه

 يعين ال ،لدينه، ألنه يهودي، أو الصلييب أو النصراين ألنه نصراين فقط، فاختلفت فتاواكم
 يوجد فيها تنسيق مع فتاوى بقية العلماء؟ 

 
 أقول إن هذه األمور قد صدرت فيها فتاوى كثرية، ، احلمد هللا:الشيخ أسامة بن الدن

ومن املسلمني يف باكستان صدرت فتاوى كثرية للعلماء، كان من أبرزهم مفيت نظام 
الدين ويف بالد العرب، خاصة يف بالد احلرمني صدرت فتاوى كثرية ومؤكدة ومتكررة 

 أن يبارك يف عمره كان من أبرزها فتوى محود بن عبد اهللا بن عقلة الشعييب، نرجوه اهللا
وهو من كبار العلماء يف تلك الديار يف بالد احلرمني، يؤيد بوجوب قتال األمريكان وقتال 
اإلسرائيليني يف فلسطني ويبيح دمائهم وأمواهلم، كذلك صدرت فتوى للشيخ سليمان 

 وكذلك صدر كتاب ألحد طلبة العلم يف حقيقة احلروب الصليبية اجلديدة، وفند ،العلوان
 ومن زعم اجلواز الشرعي قال إن هناك ،فيه مزاعم الذين يزعمون أن هذا القتال ال يصح

 .  فجمع مجعا جيدا موفقا، نرجوه اهللا أن يبارك فيه...مفاسد
 

  وماذا عن قتل املدنيني األبرياء؟: تيسري علوين



 

١٧ 

 
 ]هو [ثقفني قتل املدنيني األبرياء كما تزعم أمريكا ويزعم بعض امل:الشيخ أسامة بن الدن

كالم عجيب جدا، يعين من الذي قال أن أبنائنا واملدنيني عندنا غري أبرياء ودمهم مباح؟ 
بت ولو بدرجة ما؟ وإذا قتلنا املدنيني عندهم صاحت الدنيا علينا من مشرقها إىل مغرا وألَّ

 !!!أمريكا حلفاءها وعمالءها وصبيان عمالئها
 

دماءهم دماء؟ من الذي أفىت ذا؟ من الذي يقتل يف من الذي قال أن دماءنا ليست دماء و
 أكثر من مليون طفل ماتوا يف العراق !!!بالدنا منذ عشرات السنني؟ أكثر من مليون طفل

 وما زالوا ميوتون، فلما مل نسمع فارق أو مستنكر وال من يوايف وال من يعزي؟
 

خلت امرأة النار يف هرة د”وقد صح عن النيب عليه الصالة والسالم يف احلديث الصحيح 
 فكيف ، هذا يف هرة“ربطتها، ال هي أطعمتها وال هي تركتها تأكل من خشاش األرض

 مباليني املسلمني الذين يقتلون؟
 

 أين الكتاب؟ أين املثقفون؟
 أين األحرار؟ أين العلماء؟

 أين من يف قلوم ذرة من إميان؟
 

قتل، كل يوم يف ان وحنن كل يوم نكيف هؤالء يتحركون إذا قتلنا املدنيني األمريك
قتل األطفال؟فلسطني ي 

 
هناك خلل عظيم جدا عند الناس، البد من وقفة قوية واضحة ومراجعة للحسابات، ولكن 
طبيعة البشر مييلون مع القوي من حيث ال يشعرون، فهم إذا تكلموا علينا يعلمون أننا ال 

مريكان يشعرون بشيء من حيث ال  وإذا وقفوا يف صف احلكومات واأل...نرد عليهم
 .يشعرون

 



 

١٨ 

 من أيام العرب، وقتل رجالً] كتاب[ قام ملك من امللوك العرب، كما جاء يف وقدمياً
العرب، فالناس ألفت أن امللوك تقتل البشر، فترصد أخو املقتول هلذا امللك وقتله، فلما 

 !؟! من أجل أخيكل ملكاً تقتواخيه عاتبه الناس، قالأل انتصر -ويل الدم-املظلوم ] قام[
؟ هذه نفس وهذه نفس والنفوس تتكافأ، ]يتساءل الشيخ حفظه اهللا [ امللكمدومن الذي قَ

ودماء املسلمني تتكافأ، ففي ذلك العصر كانت الدماء متكافئة، فقال هذا الرجل وكان 
 أبنائنا  مجيع]بدورنا نقول [ وحنن،-هذا إيل أنتم شايفينه ملكي-أخي ملكي : حليما، قال

يف فلسطني هم ملوكنا، نقتل ملوك الكفر وملوك الصليبيني واملدنيني الكافرين مقابل ما 
شرعاًيقتلون من أبنائنا وهذا جائز عقالً وجائز  . 

 
 ثل، يقتلون أبرياءنا فنقتل أبرياءهم؟ أنتم تقولون هذا من باب املعاملة باِملإذاً: تيسري علوين

 
 ألن ، عقالًاً وجائز شرعاًاًونقتل أبريائهم ويكون جائز] عمن[ :الشيخ أسامة بن الدن

 . بعضهم تكلم من منطلق شرعي] و أنكروه[الذين تكلموا يف هذا األمر 
 

  ما هو دليلهم؟: تيسري علوين
 

، أن الرسول عليه الصالة والسالم منع  أنه ال جيوز، وذكروا دليالً:الشيخ أسامة بن الدن
 . ، وهذا صحيح ثابت على النيب عليه الصالة والسالممن قتل األطفال والنساء

 
 هذا ما نسأل عنه بالضبط هذا نتساءل عنه بالضبط؟: تيسري علوين

 
، وهناك  ولكن هذا النهي عن قتل األطفال األبرياء ليس مطلقاً:الشيخ أسامة بن الدن

 }اْ ِبِمثِْل ما عوِقبتم ِبِهوِإنْ عاقَبتم فَعاِقبو{: نصوص أخرى تقيده، فقوله سبحانه وتعاىل
 قال أهل العلم صاحب االختيارات وغريه من أهل العلم وابن القيم ]١٢٦:النحل[

أن الكفار إذا تقصدوا أن يقتلوا والشوكاين وغريهم كثري والقرطيب رمحه اهللا يف تفسريه، 
رة لقتل أطفالنا لنا نساء أو أطفال، فال حرج أن نعاملهم باملثل، ردعا هلم أن يعيدوا الك

:  وأما الذين يتكلمون دون علم بالشريعة، ويقولون...ونسائنا، فهذا من الناحية الشرعية



 

١٩ 

 أن هؤالء الشباب الذين فتح اهللا عليهم وعلماً..  أن يقتل]ال ينبغي! [ هذا طفل!ال ينبغي
، "بنتاجونال"مل يتعمدوا قتل األطفال، وإمنا ضربوا أكرب مركز للقوة العسكرية يف العامل 

مركز فيه القوة   و-مكان عسكري-أكثر من أربعة وستني ألف موظف ] فيه[ والذي ه
 . واخلربة العسكرية

 
  وماذا عن األبراج التجارة العاملية؟: تيسري علوين

 
تلوا فيها هم قوة ربوا فيها وقُالذين ض- أبراج التجارة العاملية :الشيخ أسامة بن الدن
م يف هذه املراكز رجال،  األصل، الذين ه وة أطفال وليس سكن،اقتصادية وليسوا مدرس

املنكرون علينا هذا  [ فهؤالء،يدعمون أكرب قوة اقتصادية يف العامل تعيث يف األرض فسادا
 البد أن يعيدوا هذه ، البد أن يقفوا وقفة هللا سبحانه وتعاىل ويعيدوا احلسابات]الفعل

 يقتلون نسائنا وأبرياءنا نقتل نساءهم وأبرياءهم إىل الذين: احلسابات، فنحن نعامل باملثل
 . أن يكفوا عن ذلك

 
اآلن شيخ أسامة، أجهزة اإلعالم يف كل مكان، وأجهزة االستخبارات : تيسري علوين

، واسعة النطاق تنتشر يف أربعني أو أيضا تتحدث عن أنكم تديرون شبكة واسعة جداً
 ضخمة تإمكانيا تنظيم القاعدة املالية تياإمكانمخسني دولة حسب بعض األقوال، وأن 

ن ما نفذ من عمليات، وتدعمون  يف الكثري ِمتاإلمكانيا، وأنتم تستخدمون هذه جداً
 السؤال املوجه لكم، ما ...حركات إسالمية، أو حركات تسمى يف أماكن أخرى إرهابية

   الدن؟وجود تنظيم القاعدة بشخص أسامة بنو هو مدى ارتباط تنظيم القاعدة، 
 

 احلمد هللا، أقول بالنسبة ملا ذكرمت، وأكرر ما ذكرته من قبل، أن :الشيخ أسامة بن الدن
األمر ال خيص العبد الفقري وال خيص تنظيم القاعدة، حنن أبناء أمة إسالمية قائدها حممد 

نا تلَب وِق، ونبينا واحد عليه الصالة والسالم،صلى اهللا عليه وسلم، ربنا واحد سبحانه وتعاىل
 وحنن أمة واحدة، ولنا كتاب واحد، هذا الكتاب الكرمي والسنة املطهرة عن نبينا ،واحدة



 

٢٠ 

ِإنما الْمؤِمنونَ {ألزمتنا شرعا بأخوة اإلميان، فكل املؤمنني إخوة  عليه الصالة والسالم
 ]...١٠:احلجرات [}ِإخوةٌ

 
 سم كذا، هذا االسم قدمي جداًفليس املسألة كما يصورها الغرب أن هناك تنظيم خاص با
 كون معسكر -عليه رمحة اهللا- ونشأ بدون قصد منا، كان األخ أبو عبيدة البنشريي

  اإلرهايب حقيقةً،لتدريب الشباب للقتال ضد االحتاد السوفييت الباغي، الغاشم، امللحد
 ...لآلمنني، فهذا املكان كنا نسميه القاعدة كقاعدة تدريب مث منا هذا االسم

 
مة وحنن جزء ال يتجزأ منها، وما هذه األغري منفصلني عن األمة، حنن أبناء فأما حنن 

املظاهرات العارمة من أقصى املشرق من الفلبني إىل ماليزيا إىل إندونيسيا إىل اهلند 
، إىل أنه حنن نتحدث عن ضمري األمة، هؤالء ]إال دليل على ذلك [وباكستان وموريتانيا
 بأنفسهم نرجو اهللا أن يتقبلهم يف نيويورك وواشنطن، هؤالء هم الشباب الذين ضحوا

املتحدثون على احلقيقة لضمري األمة، وهم ضمريها النابض الذي يرى أنه البد من االنتقام 

فليس ، من الظامل، من الباغي، من ارم، من اإلرهايب على احلقيقة الذي يرهب اآلمنني
لو نأخذ بقوهلم، و ،، وهناك إرهاب حممودكل إرهاب مذموم، فهناك إرهاب مذموم
، فهل نقول لشرطي أنت إرهايب -من البوليس-فارم اللص يشعر باإلرهاب من الشرطي 

أرهبت اللص؟ ال، فهذا إرهاب البوليس للمجرمني إرهاب حممود، وإرهاب ارم لآلمنني 
حنن منارس ، و"إسرائيل" فأمريكا متارس اإلرهاب املذموم، هي و...إرهاب مذموم

 . اإلرهاب احملمود الذي هو يردع هؤالء عن قتل أطفالنا يف فلسطني وغريها
 

طيب شيخ أسامة، ما هي إستراتيجية تنظيم القاعدة يف الدول العربية، : تيسري علوين
املالحظ أن بعض الدول العربية علقت على ما حصل يف نيويورك وواشنطن، علقت تعليقا 

 بعض  وكية لكم بالوقوف وراء ما حصل يف نيويورك وواشنطن،مؤيدا لالامات األمري
أشد شططا يف تعليقها، مثال تعليق وزير الداخلية السعودي األخري ] كانت[الدول العربية 

الذي حذر منكم شخصيا وحذر من إتباع جكم ومن إتباع ما تقولونه، فهل لديكم 



 

٢١ 

التصريح األخري لوزير الداخلية استراتيجية خاصة بالدول العربية؟ وما هو ردكم على 
 السعودي؟ 

 
 أؤكد أننا جزء من هذه األمة، وأن هدفنا هو نصرة أمتنا والسعي :الشيخ أسامة بن الدن

لرفع الظلم والذل واهلوان واخلنوع عنها، ورفع األحكام الوضعية اليت فرضتها أمريكا على 
 خلقها سبحانه وتعاىل، فاستمعت عمالئها يف املنطقة، لتحكم هذه األمة بكتاب را الذي

 إن هؤالء :إىل طرف من كالم وزير الداخلية، و امنا باالسم بشكل مباشر وقال
 !!!عاذ اهللا م،يكفرون املسلمني

 
فإننا نعتقد أن املسلمني مسلمون وال نكفر أحدا إال إذا ارتكب ناقضا من نواقض 

ا بأن هذا ناقض لإلسالم، أو من اإلسالم املعلومة من الدين بالضرورة، إن كان عامل
 .معلوم من نواقض الدين بالضرورة

 
لكن نقول عموما، مهنا أن جتتمع هذه األمة على كلمة سواء حتت كتاب ربنا سبحانه 

 وأن تتحرك هذه األمة لقيام اخلالفة الراشدة مع ،وتعاىل وسنة رسوله عليه الصالة والسالم
 أن ،ولنا عليه الصالة والسالم يف احلديث الصحيحاألمة اإلسالمية عموما اليت بشرنا رس

 .اخلالفة الراشدة ستعود بإذن اهللا سبحانه وتعاىل
 

واملطلوب من األمة أن توحد جهودها يف هذه احلملة الصليبية، فهذه أشد وأعنف وأشرس 
محلة صليبية تقوم على العامل اإلسالمي منذ فجر التاريخ العامل اإلسالمي، فقد مرت 

  وقد صرح بوش بلسانـه،ليبية سابقة ولكن مل يسبق ملثل هذه احلملة مثيلحروب ص
)Crusade ل ما مل نقل، ويصدق)احلرب الصليبية أيبعض ]ذلك [، فالغريب أننا نقو 

 !!!قال أننا كما ذكر وزير الداخلية، نكفر املسلمني، معاذ اهللا من ذلكي] حيث[الناس، 
تمسون له األعذار، يقول ما قصدنا حرب صليبية، ، يل]حرب صليبية [وبوش عندما يقول

 .هو قال أا حرب صليبية] بينما بالفعل[
 



 

٢٢ 

إما معنا أو مع : "إىل قسمني، وقد أصاب بوش عندما قال) منقسمة(فصورة العامل اليوم 
 بوش صورته اليوم، هو يف أول الطابور ...، أي إما مع الصليبية أو مع اإلسالم"اإلرهاب

الضخم، الكبري ويسري، وأشهد باهللا العظيم، أن كل من يسري خلف بوش حيمل الصليب 
يف خطته هو قد ارتد عن ملة حممد صلى اهللا عليه وسلم، وهذا احلكم هو من أوضح 

 .األحكام يف كتاب اهللا ويف سنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم
 

تعاىل خماطبا وقد أفىت كما ذكرت املشايخ من قبل، والدليل على ذلك قوله سبحانه و
يا أَيها الَِّذين آمنواْ الَ تتِخذُواْ الْيهود والنصارى أَوِلياء بعضهم أَوِلياء بعٍض {: املؤمنني قائال

الظَّاِلِمني مِدي الْقَوهالَ ي ِإنَّ اللّه مهِمن هفَِإن نكُمم ملَّهوتن يمال أهل  ق،]٥١:املائدة [}و
، ومن أعظم معامل الوالية املناصرة بالقول وبسنان )الذي يتوىل الكفار قد كفر: (العلم

وبالبيان، فالذين يسريون خلف بوش ويف محلته ضد املسلمني، قد كفروا باهللا ورسوله 
 .سبحانه وتعاىل

 
ِهم مرض يساِرعونَ فَترى الَِّذين ِفي قُلُوِب{: ويقول أيضا يف اآلية اليت تليها سبحانه وتعاىل

ِفيِهم يقُولُونَ نخشى أَن تِصيبنا دائرة فَعسى اللّه أَن يأِْتي ِبالْفَتِح أَو أَمٍر من ِعنِدِه فَيصِبحواْ 
اِدِمنين فُِسِهمواْ ِفي أَنرا أَسلَى مواْ أَ{، ويقول ]٥٢:املائدة [}عنآم قُولُ الَِّذينيالء وؤه

اِسِرينواْ خحبفَأَص مالُهمأَع ِبطَتح كُمعلَم مهِإن اِنِهممأَي دهواْ ِباللِّه جمأَقْس الَِّذين{ 
كان كثري من الصحابة ال يعلمون :  قال ابن كثري رمحه اهللا يف تفسريه وغريه،]٥٣:املائدة[

بن سلول، فلما وقع ما وقع بني املسلمني أن رأس النفاق منافق كافر، عبد اهللا بن أيب 
واليهود من خالف، أراد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يعاقب اليهود، حترك رأس 
النفاق ووقف مع صف اليهود وحال بني رسولنا عليه الصالة والسالم وبني اليهود، فهذه 

 .اآليات نزلت فيه ويف أمثاله
 

وا باهللا سبحانه وتعاىل ورسوله، وتزيد اآلية اليت تليها فالذين يتولون الذين كفروا، قد كفر
يا أَيها الَِّذين {: تعقيبا على ما فات، ألن هذا الذي توىل الكافرين قد ارتد، فجاءت اآلية
ٍة علَى الْمؤِمِنني آمنواْ من يرتد ِمنكُم عن ِديِنِه فَسوف يأِْتي اللّه ِبقَوٍم يِحبهم ويِحبونه أَِذلَّ



 

٢٣ 

أَِعزٍة علَى الْكَاِفِرين يجاِهدونَ ِفي سِبيِل اللِّه والَ يخافُونَ لَومةَ آلِئٍم ذَِلك فَضلُ اللِّه يؤِتيِه 
ِليمع اِسعو اللّهاُء وشن ي٥٤:املائدة[ }م[. 

 
لنصارى، ومن زلت قدمه فأقول للمسلمني فليحذروا أشد احلذر من مواالة اليهود وا

 . بكلمة فليتق اهللا وجيدد أميانه وليتوب مما فعـله
 

  حىت الكلمة؟: تيسري علوين
 

 وال -ردة جاحمة- حىت الكلمة، الذي يواليهم بكلمة يقع يف الردة:الشيخ أسامة بن الدن
 . حوال وال قوة إال باهللا

 
  ؟...ولكن قسم كبري جدا من األمة: تيسري علوين

 
 واضح يف  ليس قسم كبري، هذا حكم اهللا سبحانه وتعاىل وبين: أسامة بن الدنالشيخ

 . كتابه الكرمي، وهو من أوضح األحكام
 

  احلكومات العربية واإلسالمية؟و : تيسري علوين
 

، ال يضرنا أن تقول عمر أو ]أي يقع يف هذا احلكم[من  الكل :الشيخ أسامة بن الدن
 ال تعرف احلق بالرجال، هذا كتاب اهللا سبحانه وتعاىل،  اعرف احلق تعرف أهله،؛زيد

من الثوابت عندنا، لو متاألت الدنيا على تغيري أي شيء فيه ال يضرينا وال يغري من قناعتنا 
 .  إما إسالم وإما كفر،شيئا، هو إما حق أو باطل

 
ول اليت هل من ممكن أن حتدد لو مسحتم أال ميكن التماس العذر لبعض الد: تيسري علوين

 دولة قطر دولة صغرية، قال وزير ؛ دعنا نأخذ دولة قطر مثالً!قد تعترب مغلوبة على أمرها
 من اخلارطة بكل ينا عظمى ممكن أن متحبقوى أنين حماط :خارجيتها يف إحدى املرات



 

٢٤ 

 أال ميكن التماس ...مضطر للتحالف مع األمريكان وغري األمريكانفأنا سهولة، لذلك 
  ؟ مثل البحرين؟قطر؟ مثل الكويت مثالًثل مالعذر لدولة 

 
 ويف أمور قتل املؤمنني ، يف هذه األمور، يف أمور اإلسالم هذه:الشيخ أسامة بن الدن

واملسلمني، هذا الذي يفعله هؤالء الناس ويتحججون باإلكراه ليس هو من اإلكراه املعترب 
 عنده اآلن أمري قطر وأمر رجالً لو جاء ]لنفرض أنه [،اً هذا اإلكراه ال يعترب شرعاً،شرع

:  ملاذا قتلت ابن األخ تيسري، فيقول]وسألناه [أن يقتل ابنك، فجئنا إىل هذا العسكري،
 فتضيع دماء الناس ذه ! أنت يا تيسري تعرف معزتك عندي ولكن أنا مكره!أنين مكره
أفضل من ، ليس نفس هذا العسكري باًهذا إكراه غري معترب شرع] و ِلذا فإن[احلجج، 

 ليس له احلق أن يعني ظامل على قتل ولكن هو يقتل، يقتل مظلوما، ]بل [نفس ابنك،
 . اًابنك، فهذا إكراه غري معترب شرع

 
ما هو تعليقكم على ما يقوله صمويل هاجنتينتون وأمثاله من حتمية صراع : تيسري علوين

 أن أنكم تؤيدون هذه احلضارات؟ ترديدكم الدائم لكلمة الصليبية والصليبني يشري إىل
  املقولة حبتمية صراع احلضارات؟

 
 أقول ال شك يف ذلك، فهذا أمر واضح مثبت يف الكتاب والسنة، :الشيخ أسامة بن الدن

 قال ا عمرو أم مل يقل ا، املعترب ،وال يصح ملؤمن يدعي اإلميان أن يكذب هذه احلقائق
عليه الصالة والسالم، ولكن اليهود عندنا ما جاءنا من كتاب اهللا ومن سنة رسولنا 

وأمريكا جاءوا خبرافة يروجوا على سذج املسلمني، وتبعهم لألسف حكام املنطقة وكثري 
 . لثقافة بالدعوة إىل السالم والسالم العاملي، هذه اخلرافة ال أساس له بتاتالمن ينتسبون ِم
 

  السالم؟: تيسري علوين
 

، ذين يدعونه هو لتخدير الشعوب املسلمة حىت تذبح السالم ال:الشيخ أسامة بن الدن
والذبح مستمر، وإذا جئنا ندافع عن أنفسنا، قالوا إننا إرهابيون والذبح مستمر، فصح عن 



 

٢٥ 

ال تقوم الساعة حىت يقاتل املسلمون اليهود، فيختبئ ”: نبينا عليه الصالة والسالم أنه قال
احلجر، يا مسلم، يا عبد اهللا، هذا اليهودي وراء الشجرة واحلجر، فيقول الشجر أو 

 من زعم أن هناك سالم دائم ،“يهودي ورائي تعل فقتله إال الغرقد فأنه من شجر اليهود
مع اليهود فهو قد كفر مبا أنزل على حممد صلى اهللا عليه وسلم، فالصراع هو بيننا وبني 

سالم، هذه خرافة أعداء اإلسالم قائم وإىل قيام الساعة، وما يسمى من سالم وجائزة ال
أعطي ) م١٠/٤/١٩٤٨(تعطى ألكرب السفاحني ـ هذا بيغني، صاحب جمزرة دير ياسني 

هذا اخلائن أنور السادات الذي باع األرض والبالد وباع القضية وباع و جائزة السالم، 
 فنحن يف زمن كما صح عن نبينا عليه الصالة والسالم !دماء الشهداء أعطي جائزة السالم

سيأيت على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب ”: ث الصحيحيف احلدي
فيها الصادق ويؤمتن فيها اخلائن وخيون فيها األمني وينطق فيها الرويبضة، قيل وما 

، وهذا لألسف الشديد حال العامل “الرجل التافه يتكلم يف أمر العامة: الرويبضة؟ قال
 فهي خداع، خيادعون الناس ...زعامته املعروفةاإلسالمي اليوم يف قياداته الكربى و

 . ويكذبون على الناس، ولكن بإذن اهللا فرج اهللا قريب ونصره املوعود قريب
 

 نستطيع أن نستنتج من كالم الشيخ أسامة بن الدن أنه يقيم هذه األزمة اًفإذ: تيسري علوين
من حالفها، من أا تقع دائرة الراهنة اليت متر فيها أفغانستان واحلرب اليت تشنها أمريكا و

 طيب كيف ترون اخلروج من األزمة ،الصراع بني ما تسمونه أنتم الصليبية واإلسالم
 الراهنة؟

 
 حنن يف معركة قوية وحامسة كما ذكرت اليوم بيننا وبني اليهود :الشيخ أسامة بن الدن

 نتورع يف قتل ومن يدعمها من الصهاينة والصليبيني، فنحن لن" إسرائيل"وعلى رأسهم 
اإلسرائيليني الذين احتلوا مسرى نبينا عليه الصالة والسالم والذين يقتلون أطفالنا يف املساء 

 إال نفسه، فإن  وكل من يقف يف خندقهم فال يلومن...والصباح، ونسائنا وإخواننا
عتدي علينا قصدت كيف اخلروج من املأزق، فهذا األمر بأيدي اآلخرين، أما حنن فاُ

 ... اليهود]و املعتدي هم [اجبنا أوال رفع االعتداء، فالذي اعتدى علينا فلريفع االعتداء،فو
بين لنا وبشرنا رسولنا عليه الصالة والسالم، أننا سنقاتلهم ذا االسم ويف هذه ] و قد[



 

٢٦ 

األرض، يف هذه األرض املباركة عند مسرى نبينا عليه الصالة والسالم، فأمريكا أقحمت 
أقحمت شعبها مرارا وتكرارا منذ أكثر من ثالثة ومخسني سنة، وهي اليت اعترفت نفسها و

 ١٣٩٣  سنة جوياً جسراً-أنشأت–بإسرائيل، وهي اليت دعمتها، وهي اليت أرسلت 
 من أمريكا إىل تل أبيب بالسالح والعتاد -أيام نكسون- م١٩٧٣للهجرة املوافق 

 جيب على كل مسلم أن ! فكيف ال نقاتلها،جمريات املعركة] تغيري[والرجال، وأسفر على 
 ].عليها أن تتدبر فيما قلناه هلا [يقاتلها، فهي إن أرادت النجاة

 
وادعوا ادعاءات مضحكة، ، حنن قلنا كلمات بسيطة ولكن أرعبت أمريكا وحمت قيمها

 فكأننا نعيش يف زمن الربيد الزاجل، ليس !قالوا إن يف رسائل أسامة شفرات لإلرهابيني
اك تليفونات، وليس هناك مسافرين، وليس هناك إنترنت، وليس هناك بريد عادي وال هن

بريد سريع وال إلكتروين، يعين أشياء مضحكة جدا يستخفوا بعقول الناس، وهو كلمات، 
أقسمنا أن أمريكا لن حتلم باألمن حىت نعيشه واقعا يف فلسطني، هذا فضح احلكومة 

ا هي تعيش ععلى مصلحة " إسرائيل"ميلة إلسرائيل وتقدم مصلحة األمريكية ووضح أ
 .شعبها

 
فاملسألة سهلة لن خترج أمريكا من هذه األزمة إال أن خترج من جزيرة العرب وتوقف 

، وتوقف التدخل مجيع شؤون العامل اإلسالمي، هذه املعادلة لو "إسرائيل"الدعم عن 
  يف ثوان، ولكن بوش نظراًأعطيناها ألي طفل يف أي مدرسة أمريكية، حللها بسهولة

 . لعمالته ومن معه ال يستطيعون حلها إال أن تأيت السيوف على رؤوسهم بإذن اهللا
 

  شيخ أسامة هل لديكم رسالة تودون توجيهها ملشاهديك؟: تيسري علوين
 

 أقول بالنسبة هلذه األزمة، وهلذا الصراع وهلذا القتال بني اإلسالم :الشيخ أسامة بن الدن
بية، أؤكد أننا سنواصل بإذن اهللا سبحانه وتعاىل هذا اجلهاد وحنرض األمة على ذلك والصلي

 .حىت نلقاه وهو راض عنا
 



 

٢٧ 

واحلرب كما وعدنا ا وما هي قائمة باألساس اليوم بيننا وبني اليهود، فأي دولة تدخل 
بعض  إال نفسها، وإن كان الشيخ سليمان أبو غيث صرح يفيف خندق اليهود، فال تلومن 

 أمريكا وبريطانية، فهذا ليس للحصر، وإمنا إعطاء فرصة خاصةً] فذكر[تصرحياته السابقة، 
دخل اليابان يف هذه  الذي ياللدول األخرى تراجع حساباا، فما شأن اليابان وشأننا، م

 ولن حتتمل اليابان ! يف اعتداء سافر على أبنائنا يف فلسطني!احلرب الصعبة، القوية، الشرسة
أن تدخل معنا يف حرب، فلها أن تراجع نفسها، ما شأن أستراليا يف أقصى اجلنوب وحال 
هؤالء املستضعفني يف أفغانستان؟ وحال املستضعفني يف فلسطني؟ ما شأن أملانيا يف هذه 

- صليبية، كما كانت احلروب السابقة ،احلرب إال الكفر والصليبية؟ هي حرب تتكرر
 ومباشرة يوم ، كذلك اليوم-سا من أملانيا ولويس من فرنساريتشارد قلب األسد وبربرو

أن رفع بوش الصليب تدافعت الدول الصليبية، ما شأن الدول العربية يف هذه احلرب 
 .م قد رضوا حبكم الصليبه] و لكن[؟  اراً جهاراًالصليبية وتدخل سفاراً

 
 يسمى تسهيالت، كل من يدعم بوش ولو بكلمة، فضال عن أن يقدم التسهيالت، وما

 تتعاون !!! تسهيالت عسكريةال يوجد ]يقولون [هي خيانة عظمى، يغريون األمساء،
 كيف نصدق أن هذا النظام جيمع تربعات !!!معهم على قتل أبنائنا وتقول يل تسهيالت

لألبرياء هنا يف أفغانستان وهو سبب رئيسي يف إباحة بالد احلرمني لألمريكان ومن 
دقه وهو سبب رئيسي يف قتل أكثر من مليون طفل؟ نقول أليس عند  كيف نص!!!حالفهم

هؤالء الناس الذين ميشون ويسريون خلف هؤالء احلكام؟ أليس عندهم قلوب؟ أليس 
عندهم إميان؟ كيف يصح إميام وهم يساعدون هؤالء الكفرة، الفجرة ضد أبناء إلسالم؟ 

 .أقول كما تدين تدان ]و لكن[ ،يساعدوم ضد أبناءنا يف العراق وفلسطني
 

إن الذين يتكلمون عن األبرياء يف أمريكا، مل يذوقوا حرارة فقد األبناء، ومل يذوقوا أن 
ينظروا إىل أشالء أبناءهم يف فلسطني ويف غريها، بأي حق حيرم أهلنا يف فلسطني األمن، 

ن اجلرحى لويتصطادهم طائرات اهلليكوبتر يف بيوم، بني نساءهم وأطفاهلم؟ كل يوم يش
واجلثث، مث يأيت هؤالء السفهاء يتباكون على قتلى أمريكا وال يتباكون على أبناءنا؟ أال 



 

٢٨ 

من مل يغز ”خيشون أن يعاقبوا مبثل هذا العقاب؟ وقد صح عن نبينا عليه الصالة والسالم 
ا  فليتقوا اهللا وليتوبو“أو خيلف غازيا يف أهله خبري، أصابه اهللا بقارعة قبل يوم القيامة

] أن[با أرادت وم أحرار، أور هفالغربيني ،وليفكوا احلصار عن هؤالء األطفال األبرياء
 وأمريكا ،تدخل احلرب، هذا شأا، أما حنن شأننا أن نقاتل من يقف يف خندق اليهود

 .وشعب أمريكا هم أحرار، دخلوا يف اخلندق فليستلموا ما يأتيهم
 
قيام ساعة ”د، صح عن نبينا عليه الصالة والسالم أما حنن، فهذا حنن يف عبادة ويف جها و

، فأي فضل أفضل من هذا؟ يف رضوان اهللا سبحانه “يف الصف خري من عبادة ستني سنة
 .وتعاىل، جناهد من أجل دينه، نرجو اهللا أن يتقبل منا ومنكم

 
مر اهللا فليثقوا بنصر اهللا سبحانه وتعاىل، وليستجيبوا أل: وأما بالنسبة للمسلمني فأقول هلم

سبحانه وتعاىل، وأمر رسوله عليه الصالة والسالم باجلهاد ضد الكفر العاملي، فواهللا السعيد 
من اختذ شهيدا اليوم، والسعيد من تشرف بأن يقف حتت راية حممد صلى اهللا عليه وسلم، 

 .حتت راية اإلسالم لقتال الصليبية العاملية
 

 واألمريكان، فإن قتلهم من أوجب الواجبات فليتقدم كل امرىء منهم لقتل هؤالء اليهود
ومن أعظم القربات، وليتذكروا تعليمات نبينا عليه الصالة والسالم، فقد قال صلى اهللا 

يا غالم أين أعلمك كلمات، احفظ اهللا ”: عليه وسلم للغالم ابن عباس رضي اهللا عنهما
ت فاستعن باهللا واعلم أن حيفظك احفظ اهللا جتده جتاهك، إذا سألت فاسأل اهللا وإذا استعن

األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك، مل ينفعونك إال بشيء قد كتبه اهللا لك، ولو اجتمعوا 
على أن يضروك، مل يضروك بشيء إال قد كتبه اهللا عليك، رفعت األقالم وجفت 

، فال تشاور أحداً يف قتل األمريكان، امض على بركة اهللا وتذكر موعودك عند “الصحف
 . بحانه وتعاىل بصحبة خري األنبياء عليه الصالة والسالماهللا س

 
 فإن موقف احلكومة الباكستانية لألسف :ويف اخلتام أوجه نداء إىل إخواننا يف باكستان

، هذا التحالف املشئوموباكستان هي ركن من أركان هذا التحالف ، ]سيء جداً [الشديد



 

٢٩ 

هللا سبحانه وتعاىل سيؤدي إىل ضربة قوية هلذا  إخواننا يف باكستان بإذن اكحرتالصلييب، فَ
 هذا -تسهيالت طبية وغري طبية-، فكل من وقف مع أمريكااملشئومالتحالف الصلييب 

 جادا كفر أكرب مخرج من امللة، فينبغي على األخوة يف باكستان أن يتحركوا حتركاً
لم، فهذا اإلسالم اليوم لنصرة دين اهللا سبحانه وتعاىل ولنصرة رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

 :يناديهم
 

 !واإسالماه
 !واإسالماه
 !واإسالماه

 
 !أال هل بلغت؟ اللهم فاشهد
 !أال هل بلغت؟ اللهم فاشهد
 ! أال هل بلغت؟ اللهم فاشهد

 
 ...والسالم عليكم ورمحة اهللا 

 
 أُسامةُ بن محمِد بِن الَِدنْ

  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٣٠ 

 بعاخلطاب الرا
 

  ِإىل اُألمِة اِإلسالِميِةِإىل اُألمِة اِإلسالِميِة
  

 ))حِقيقَةُ الصراِعحِقيقَةُ الصراِع((
 

  هـ١٤٢٢ شعبان ١٧
  م٢٠٠١ تشرين الثاين/نوفمرب ٣

 
 ِبصوِت و صورِة الشيخ

 )حِفظَه اهللا(أُسامة بن محمد بِن الَِدنْ 
 
 

يئات أعمالنا، إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن س
من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أال إله إال اهللا وحده ال 

 شريك له، أما بعد؛
 

يف غمرة األحداث اهلائلة، وبعد تلك الضربات العظيمة اليت ضربت أمريكا يف أهم مقاتلها 
ت آراء الناس حول يف نيويورك وواشنطن، ثارت ضجة إعالمية هائلة مل يسبق هلا مثيل نقل

 :فانقسم الناس إىل قسمنيهذه األحداث، 
 

 . قسم يؤيد هذه الضربات ضد اجلربوت األمريكي:األول



 

٣١ 

 .وقسم آخر استنكر هذه الضربات: الثاين
 

وبعد ذلك بقليل بعد أن شنت الواليات املتحدة األمريكية تلك احلملة الظاملة على اإلمارة 
 :الناس أيضا إىل قسمنيانقسم اإلسالمية يف أفغانستان، 

 
 . قسم أيد هذه احلمالت الظاملة:األول
 . وقسم أنكرها ورفضها:الثاين

 
وهذه األحداث العظام اليت قسمت الناس إىل قسمني م املسلمني بدرجة كبرية جدا 
حيث يترتب عليها من األحكام الشيء الكثري، وهي ذات صلة قوية باإلسالم ونواقضه، 

املسلمني أن يفهموا طبيعة هذا الصراع وحقيقة هذا الصراع؛ ليسهل لذا كان البد على 
 .عليهم أن حيددوا من أي الصفوف يكونون

 
و بني يدي احلديث عن حقيقة الصراع، إن استطالعات الرأي يف العامل أظهرت أن 

و زيادة من الغربيني من النصارى يف أمريكا و غريها، قد حزنوا على هذه % ٨٠
صابت أمريكا، و بالعكس فقد أظهرت االستطالعات موافقة السواد الضربات اليت أ

األعظم من أبناء العامل اإلسالمي و فرح هؤالء هلذه الضربات ألم يتعقدون أا من باب 
رد الفعل على ذلك اإلجرام اهلائل اليت متارسه إسرائيل و أمريكا يف فلسطني و غريها من 

 .بالد اإلسالم
 

بات على أفغانستان تبادلت هذه الفئات املواقف؛ فالذين فرحوا و بعد أن بدأت الضر
فرحوا .. حزنوا عندما ضربت أفغانستان، و الذين حزنوا لضرب أمريكا.. بضرب أمريكا

عندما ضربت أفغانستان، و هذه الفئات تعد مبئات املاليني، فالغرب بأسِره إال ما ندر، 
يقم دليل على إثبات ما مت يف أمريكا على أهل مؤيد هلذه احلملة الظاملة الشرسة، اليت مل 

أفغانستان، و أهل أفغانستان مل يكن هلم أي شأن يف هذا األمر، و لكن احلملة متواصلة، 
 .تبيد القرويني و املدنيني من األطفال و النساء و األبرياء بدون حق



 

٣٢ 

 
ق فيظهر بوضوح و جالء من كال الطرفني، حيث قامت مظاهرات عارمة يف املشر

اإلسالمي من أقصى املشرق إىل أقصى املغرب من إندونيسيا والفلبني وبنغالديش واهلند 
وباكستان مروراً بالعامل العريب وانتهاء بنيجرييا وموريتانيا، فهذا يدل بوضوح على طبيعة 

 .هذه احلرب وعلى أن هذه احلرب هي حرب دينية يف األساس
 

طفوا مع املسلمني ضد أهل املغرب، و ضد أهل فأهل املشرق هم املسلمون، جتاوبوا وتعا
الغرب وهم الصليبيون، فالذين حياولوا أن يغطوا هذه احلقيقة الواضحة اجللية اليت أمجع 
العامل بأسره يف تصرفاته على أا حرب دينية، إمنا هم خيادعون األمة يريدون أن يصرفوها 

هللا سبحانه وتعاىل ويف سنة رسولنا عن حقيقة هذا الصراع، وهذه احلقيقة مثبتة يف كتاب ا
 .عليه الصالة والسالم

 
فال ميكن حبال من األحوال تناسي هذا العداء بيننا وبني الكفار فالعداء عقدي، فالبد من 

حسيب (الوالء مع املؤمنني وأهل ال إله إال اهللا وجيب التربؤ من أهل الشرك والكفر واإلحلاد 
ولَن ترضى عنك الْيهود والَ النصارى حتى تتِبع {عاىل قال سبحانه وت) اهللا عليهم مجيعا

فاملسألة مسألة ملة، مسألة عقيدة، ال كما يصورها بوش و بلري ] ١٢٠:البقرة [}ِملَّتهم
 .بأا حرب ضد اإلرهاب

 
فقد ألقي القبض من قبل على كثري من اللصوص ينتمون إىل هذه األمة مل يتحرك أحد، 

كن هذه اجلماهري املتحركة من أقصى املشرق إىل املغرب ال تتحرك ألجل أسامة، وإمنا ول
تتحرك ألجل دينها ألا تعلم أا على احلق، وأا تقاوم أشد وأشرس وأخطر وأعنف 

 .محلة صليبية على اإلسالم منذ أن بعث حممد عليه الصالة والسالم
 

للمسلم أن يدري وأن يتعلم أين يقف من هذه فبعد هذا األمر الواضح البني اجللي البد 
 .احلرب

 



 

٣٣ 

فهذا بوش بعد أن تكلم الساسة األمريكيون وبعد أن طفحت الصحف والقنوات 
األمريكية باحلقد الصلييب الواضح الظاهر يف هذه احلملة، تعبئ على اإلسالم وأهله، مل 

 لينطق بوضوح أن يترك بوش اال للظنون و اجتهادات الصحف وإمنا خرج على املأل
 . تلفظ ذه الكلمة أمام العامل أمجع ليؤكد هذه احلقيقة"احلرب الصليبية"هذه احلرب هي 

 
فأين يذهب أولئك الذين يزعمون أن هذه احلرب ضد اإلرهاب وأي إرهاب هذا الذي 
يتحدثون عنه، يف وقت تنحر األمة منذ عشرات السنني وال نسمع هلم صوت، وال يتحرك 

رك، فإذا قامت الضحية لتنتقم ألولئك األطفال األبرياء يف فلسطني والعراق منهم متح
وجنوب السودان والصومال ويف كشمري ويف الفلبني، قام علماء السالطني وقام املنافقون 

 ).حسيب اهللا عليهم أمجعني(يدافعون عن الكفر الظاهر 
 

لذين تواطئوا مع الكفار على فالعوام قد فقهوا املسألة وهؤالء مازالوا جياملون هؤالء ا
 .ختدير األمة عن القيام بواجب اجلهاد؛ لتكون كلمة اهللا هي العليا

 
فاحلق الذي ال لبس فيه أن بوش قد محل الصليب ورفع رايته عالياً ووقف يف أول الطابور، 
فكل من يقف خلف بوش يف هذه احلملة فقد ارتكب ناقضاً من نواقض اإلسالم العشرة، 

ع أهل العلم على أن مواالة الكافرين ومظاهرة الكافرين على املؤمنني من نواقض اليت أمج
 .اإلسالم الكربى وال حول وال قوة إال باهللا

 
ولننظر هل هذه احلرب اليت قامت قبل أيام على أفغانستان هي مفردة، مستقلة، نادرة، أم 

 .العامل اإلسالميأن هذه احلرب هي حلقة من سلسلة طويلة من احلروب الصليبية ضد 
 

 عاماً وسقط العامل اإلسالمي ٨٣فمنذ احلرب العاملية األوىل اليت انتهت قبل أكثر من 
بأسره حتت أعالم الصليب، حتت احلكومة الربيطانية وحتت احلكومة الفرنسية وحتت 
احلكومة اإليطالية، تقامسوا هذا العامل بأسره وسقطت فلسطني حتت اإلجنليز ومنذ ذلك 



 

٣٤ 

 عاماً، يسام إخواننا وأبناؤنا وإخواننا يف فلسطني سوء ٨٣يخ و إىل اليوم، أكثر من التار
 .العذاب، وقد قُِتلَ منهم مئات األلوف، و سِجن مئات األلوف، وعِوق مئات األلوف

 
مث لننظر إىل األحداث القريبة، فلننظر إىل الشيشان، أمة مسلمة تقَدم عليها هذا الدب 

 العقيدة النصرانية األرثوذكسية، أباد شعباً بأكمله، وشردوا إىل اجلبال، الروسي، صاحب
 .وأكلتهم الثلوج و الفقر واألمراض، ومل يتحرك أحد وال حول وال قوة إال باهللا

 
مث حرب إبادة يف البوسنة، على مرأى ومسمع من العامل أمجع، بل يف قلب أوروبا، عدة 

نسائنا، ويذبح أطفالنا، يف املالذات اآلمنة لألمم سنوات يقتل إخواننا، وتنتهك أعراض 
 .املتحدة وبعلم األمم املتحدة وبتعاون األمم املتحدة

 
إن الذين حييلون مآسينا اليوم، ويريدون أن حيلوها يف األمم املتحدة، إمنا هم منافقون 

 .خيادعون اهللا ورسوله وخيادعون الذين آمنوا
 

 لفلسطني، ١٩٤٧، من الذي أصدر قرار التقسيم عام وهل مآسينا إال من األمم املتحدة
 .٤٧أباح بالد اإلسالم لليهود، األمم املتحدة يف قرارها يف 

 
فهؤالء الذين يزعمون بأم زعماء للعرب ومازالوا يف األمم املتحدة هم كفروا مبا : أوالً

 .أنزل على حممد عليه الصالة والسالم
 

 الشرعية الدولية هم كفروا بشرعية الكتاب الكرمي وبسنة الذين حييلون األمور إىل: و ثانياً
 .املصطفى عليه الصالة والسالم

 
فهذه هي األمم املتحدة اليت عانينا منها ما عانينا فال يذهب إليها مسلم حبال من األحوال، 

 .وال يذهب إليها عاقل وإمنا هي أداة من أدوات اجلرمية تذبح كل يوم وال حترك ساكنا
 



 

٣٥ 

 عاماً يسامون سوء العذاب، يذحبون ويقتلون ويعتدى ٥٠ا يف كشمري منذ أكثر من إخوانن
 .على أعراضهم ودمائهم ودورهم، وال حترك ساكنا األمم املتحدة

 
واليوم بدون أن يثبت أي دليل تسوق األمم املتحدة القرارات املؤيدة ألمريكا الظاملة 

خرجوا من حرب ضروس على يد االحتاد اجلبارة املتجربة على هؤالء املستضعفني الذين 
 .السوفييت

 
ولننظر إىل حرب الشيشان الثانية اليت مازالت قائمة إىل اليوم، شعب بأكمله تعاد عليه 
احلروب مرة أخرى من هذا الدب الروسي، وتتحرك اهليئات اإلنسانية حىت األمريكية 

ون يقول إن إيقاف تطالب الرئيس كلينتون بأن يوقف الدعم عن روسيا، ولكن كلينت
 .الدعم عن روسيا ال خيدم املصاحل األمريكية

 
وبوتني قبل عام طالب الصليب وطالب اليهود بأن يقفوا معه ويقول هلم ينبغي عليكم أن 

 .تقفوا معنا وأن تشكرونا ألننا نقوم حبرب ضد األصولية اإلسالمية
 

ستحون من أن ينصروا بكل هذا الوضوح يتكلم األعداء وزعماء املنطقة يناورون وي
 .إخوام واألشد من أم مينعون املسلمني من نصرة إخوام

 
ولننظر إىل موقف الغرب وإىل موقف األمم املتحدة يف أحداث إندونيسيا عندما حتركوا 
لتقسيم أكرب دولة يف العامل اإلسالمي من حيث عدد السكان، هذا ارم كويف عنان يتكلم 

 ساعة لقسم وفصل ٢٤حكومة إندونيسيا، ويقول هلا أمامك على املأل ويضغط على 
تيمور الشرقية عن إندونيسيا، و إال سوف نضطر بإدخال قوات عسكرية لفصلها بالقوة، 
وكانت القوات الصليبية األسترالية على الشواطئ اإلندونيسية وفعالً دخلت لفصل تيمور 

 .الشرقية جزء من بالد العامل اإلسالمي
 



 

٣٦ 

ننظر إىل األحداث ال على أا حلقة مستقلة، بل هي حلقة يف سلسلة طويلة من فينبغي أن 
 .املؤامرات، هي حرب إبادة بكل ما حتمله الكلمة من معىن

 
 . ألف من إخواننا١٣يف الصومال حتت حجة إعادة األمل قتل  −
يف جنوب السودان قتل مئات األلوف ولكن عندما ننتقل إىل فلسطني وإىل العراق  −

 .وال حرجفحدث 
 .أكثر من مليون طفل قتلوا يف العراق ومازال القتل مستمر −
هنا يبكي الشيخ كما [. وأما ما جيري هذه األيام يف فلسطني فحسيب اهللا ونعم الوكيل −

 ] حديثهجيل الصويت، مث يتابعسيظهر يف ال
 

ألخرى، إن الذي جيري ال حتتمله أمة من األمم، ال أقول من أمم البشر، بل من الكائنات ا
 .من احليوانات، ال حيتملون هذا الذي جيري

 
حدثين من أثق به، أنه رأى جزارا ينحر بعريا أمام بعري آخر، فما كان من البعري اآلخر إال 
أن سار واضطرب وهو يرى الدماء خترج من أخيه البعري، فهاج وقضم هذا الرجل من يده 

 .وخلع يده منه وكسرها
 

يف فلسطني أن يتحملن قتل أبنائهم أمام أعينهم من اليهود فكيف لألمهات املستضعفات 
 .العتاولة اجلالوزة، بدعم أمريكي بالطائرات األمريكية وبالدبابات األمريكية

 
إن الذين يفرقون بني أمريكا وإسرائيل هم أعداء حقيقيون لألمة، هم خونة، خانوا اهللا 

 .مةورسوله، وخانوا أمتهم، وخانوا أمانتهم، خيدرون األ
 

ال ينبغي حبال من األحوال النظر إىل هذه املعارك على أا معارك جزئية بل إا جزء من 
حلقة من سلسلة عظيمة هي احلرب الصليبية الشديدة الشرسة الشنعاء، فينبغي على كل 

 .مسلم أن يقف حتت راية ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا



 

٣٧ 

 
يا غالم ” والسالم البن عباس رضي اهللا عنه قال و أذكركم حبديث رسولنا عليه الصالة

إين أعلمك كلمات احفظ اهللا حيفظك، احفظ اهللا جتده جتاهك، وإذا سألت فاسأل اهللا، 
وإذا استعنت فاستعن باهللا، واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء مل ينفعوك 

ء مل يضروك إال بشيء قد إال بشيء قد كتبه اهللا لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشي
 .“كتبه اهللا عليك، رفعت األقالم وجفت الصحف

 
وأقول للمسلمني الذين بذلوا ما يستطيعون خالل هذه األسابيع، أقول هلم ينبغي أن 
تواصلوا املسرية، فإن وقوفكم معنا يشد من أزرنا ويشد من أزر إخوانكم يف أفغانستان، 

 .رام العاملي الذي مل يسبق له مثيلوزيدوا من البذل يف مكافحة هذا اإلج
 

 :فاتقوا اهللا أيها املسلمون، وهبوا إىل نصرة دينكم، فإن اإلسالم يناديكم
 

 ...واإسالماه 
 ...واإسالماه 
 ...واإسالماه 

 
 أال هل بلغت اللهم فاشهد،
 أال هل بلغت اللهم فاشهد،
 .أال هل بلغت اللهم فاشهد

 
 .هوالسالم عليكم ورمحة اهللا وبركات

 
 أُسامةُ بن محمِد بِن الَِدنْ

  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٣٨ 

 اخلطاب اخلامس
 

  ِإىل اُألمِة اِإلسالِميِةِإىل اُألمِة اِإلسالِميِة
  

  ))دالالت اَألحداِث بعد ثَالثَِة أَشهردالالت اَألحداِث بعد ثَالثَِة أَشهر((
 

  هـ١٤٢٢ شوال ١٢
  م٢٠٠١ كانون األول/ديسمرب ٢٧

 
 ِبصوِت و صورِة الشيخ

محم نة بامِن الَِدنْ أُساهللا(د ب حِفظَه( 
 
 

إن احلمد هللا حنمده ونستعني به ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا من يهد اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده 

 .ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله
 

ة أشهر على الضربات املباركة ضد الكفر العاملي، ضد رأس الكفر أما بعد، فبعد مرور ثالث
أمريكا، وبعد مرور شهرين تقريبا على احلملة الصليبية الشرسة على اإلسالم، يطيب لنا أن 

 .نتحدث عن بعض دالالت هذه األحداث
 

فهذه األحداث بينت أمورا كثرية يف غاية األمهية للمسلمني، فقد إتضح جبالء أن الغرب 
عامة وعلى رأسها أمريكا حتمل من احلقد الصلييب على اإلسالم ما ال يوصف، والذين 



 

٣٩ 

عاشوا هذه األشهر حتت القصف املتواصل من الطائرات األمريكية بأنواع خمتلفة يعلمون 
 .ذلك حق العلم

 
فكم من قرى أبيدت بدون ذنب، وكم لو حسبنا من املاليني الذين شردوا يف هذا الربد 

ؤالء املستضعفني من الرجال والنساء والولدان تأويهم اليوم اخليام يف باكستان القارس، ه
 .ال ذنب هلم، جمرد شبهة، فشنت أمريكا هذه احلملة الشرسة

 
ولو كان عند أمريكا من األدلة ما يصل إىل درجة اليقني أن الذين قاموا ذا العمل كانوا 

لكان عندها من السبل الكثري لعالج هذه ينتسبون إىل أوروبا، كاجليش األيرلندي مثال، 
املشكلة، ولكن ملا كان األمر جمرد شبهة تشري إىل العامل اإلسالمي فظهر الوجه القبيح 

 .احلقيقي وظهر احلقد الصلييب على العامل اإلسالمي بوضوح
 

وبني يدي هذا الكالم أحب أن أؤكد على حقيقة الصراع بيننا وبني أمريكا، وهو يف غاية 
مهية واخلطورة ليس للمسلمني فقط بل للعامل أمجع، فما تتهم به أمريكا هذه الفئة األ

 .املهاجرة ااهدة يف سبيل اهللا ال يقوم عليه دليل وإمنا هو البغي والظلم والعدوان
 

فتاريخ ااهدين العرب بفضل اهللا سبحانه وتعاىل واضح بني أبيض ناصع، فقد خرج 
ظهر اإلرهاب املذموم احلقيقي على أيدي االحتاد السوفيييت ضد  سنة عندما ٢٠هؤالء منذ 

هؤالء األطفال وضد األبرياء يف أفغانستان، ترك ااهدون العرب أعماهلم وجامعام 
وأهلهم وعشريم ابتغاء مرضاة اهللا، نصرة لدين اهللا مث نصرة للمستضعفني من أبناء 

 .املسلمني
 

ال يعقل اليوم أن يذهبوا لقتل األبرياء كما يزعم فالذين خرجوا لنصرة املستضعفني 
الزاعمون، فهذا التاريخ أمريكا كانت تؤيده كل من جياهد كل من يقاتل ضد الروس، 
فلما من اهللا على ااهدين العرب أن ينصروا املستضعفني يف فلسطني أولئك األطفال 

 .نستاناألبرياء غضبت أمريكا وقلبت ظهر ان لكل من قاتل يف أفغا
 



 

٤٠ 

فإن ما جيري اليوم يف فلسطني أمر يف غاية الوضوح وحمل اتفاق البشرية منذ آدم عليه 
السالم، فإن الفطر قد تفسد وخيتلف الناس يف كثري من األمور، ولكن هناك بعض الفطر 
حيفظها اهللا سبحانه وتعاىل من الفساد إال من شذت نفوسهم وبلغت مبلغا عاتيا يف الظلم 

فمن الفطر املتفق عليها أن الناس حىت وإن أصام بعض الظلم وبعض العدوان والعدوان، 
 .نفوسهم ال تستطيع أن تقتل األطفال األبرياء

 
وما جرى يف فلسطني وما جيري اليوم من قتل متعمد لألطفال هذا أمر يف غاية القبح ويف 

 .غاية الظلم والعدوان وهو يهدد البشرية مجعاء
 

ن أحدا يقتل األطفال إال نادرا وهو مذهب فرعون، واهللا سبحانه وما عرف التاريخ أ
وِإذْ نجيناكُم من آِل ِفرعونَ {وتعاىل من على بين إسرائيل هؤالء، إذ جناهم من فرعون 

اءكُمونَ ِنسيحتسيو اءكُمنونَ أَبحذَبذَاِب يَء الْعوس كُمونومسذبيح ، فت]٤٩:البقرة [}ي
األطفال أمر اشتهر به رأس الظلم والكفر والعدوان فرعون، ولكن بين إسرائيل استخدموا 
نفس األسلوب ضد أبنائنا يف فلسطني، والعامل أمجع نظر وشاهد العساكر اإلسرائيليني 

 . وهم يقتلون حممد الدرة وغري حممد الدرة كثري
 

جمرد كون الناس ناسا استنكروا هذا فالعامل بأسره يف شرقه ويف غربه على اختالف ملله 
الفعل، ولكن أمريكا سادرة يف غيها تؤيد هؤالء الظلمة هؤالء املعتدين على أبنائنا يف 
فلسطني، واهللا سبحانه وتعاىل بين أن النفس إذا بغت واعتدت ووصلت إىل حد أن تقتل 

طفال األبرياء، يقول نفسا بغري حق فهذا أمر يف غاية البشاعة، ولكن أبشع منه أن يقتل األ
ِمن أَجِل ذَِلك كَتبنا علَى بِني ِإسراِئيلَ أَنه من قَتلَ نفًْسا ِبغيِر نفٍْس أَو {سبحانه وتعاىل 

 }فَساٍد ِفي اَألرِض فَكَأَنما قَتلَ الناس جِميًعا ومن أَحياها فَكَأَنما أَحيا الناس جِميًعا
 ].٣٢:ملائدةا[
 

فهؤالء يف احلقيقة كأمنا قتلوا مجيع األطفال يف العامل، إسرائيل ومن ورائها أمريكا، وما 
الذي يرد إسرائيل عن قتل أبنائنا غدا يف تبوك ويف اجلوف ويف حوهلا من املناطق، وما 



 

٤١ 

فة سيفعل احلكام إذا وسعت إسرائيل من أرضها املطبوعة يف كتبهم الظاملة اجلائرة الزائ
كما يزعمون، وقالت إن حدودنا إىل املدينة، ماذا سيفعل احلكام وهم يرضخون هلذا 

 .اللويب الصهيوين األمريكي
 

فالبد للعقالء أن يستيقظوا، وأن ما أصاب حممد الدرة وإخوانه سوف يصيب غدا أبناءهم 
 .ونساءهم وال حول وال قوة إال باهللا

 
موم متارسه أمريكا على أبشع صوره يف فلسطني ويف فاألمر يف غاية اخلطورة واإلرهاب املذ

العراق، وبوش األب هذا الرجل املشئوم كان سبباً يف قتل أكثر من مليون طفل يف العراق 
 .فضال عن غريهم من الناس من الرجال والنساء

 
 مجاد الثاين املوافق احلادي عشر من سبتمرب ما هي إال رد فعل للظلم ٢٢وأحداث 

ي ميارس على أبنائنا يف فلسطني ويف العراق ويف الصومال ويف جنوب املتواصل الذ
السودان ويف غريها كما يف كشمري وآسام، فاألمر خيص األمة بأسرها فينبغي على الناس 

 .أن يستيقظوا من رقادهم وأن يهبوا إلجياد حل هلذه الكارثة اليت دد البشر مجيعا
 

ء نظروا إىل احلدث بصفة مستقلة ومل يربطوه وأما الذين أدانوا هذه العمليات فهؤال
باألحداث املاضية واألسباب اليت أدت إليه، فنظرم قاصرة وال تنطبق وال تنطلق ال من 
أصل شرعي وال من أصل أيضا عقالين، وإمنا رأوا الناس ورأوا أن أمريكا واإلعالم يذم 

 .هذه العمليات فقاموا يذموا
 

 أنت الذي عكرت -ولد النعجة- محال فقال هلذا احلمل وهؤالء مثلهم كمثل ذئب رأى
علي املاء يف العام األول، قال يا هذا لست أنا قال بل أنت، قال إمنا أنا ولدت يف هذا 
العام، قال إذن أمك اليت عكرت علي فأكل هذا احلمل، فما كان من هذه األم املسكينة 

ن دفعتها عاطفة األمومة فنطحت هذا اليت رأت ابنها ميزق بني أنياب هذا الذئب إال أ
الذئب نطحة ال تقدم وال تؤثر، فصاح الذئب وقال أنظروا إىل هذه اإلرهابية، فقام هؤالء 



 

٤٢ 

الببغاوات يرددون ما يقول الذئب ويقولون نعم حنن ندين نطح النعجة هلذا الذئب، أين 
 . أنتم من أكل الذئب البن هذه النعجة

 
املوفقة إمنا هي ردود فعل ملا جيري على أرضنا يف فلسطني ويف فإن هذه الضربات املباركة 

العراق ويف غريها، وإن أمريكا يف مواصلتها هلذه السياسة مبجيء هذا االبن جورج بوش 
الذي ابتدأ حكمه بغارات جوية عنيفة على العراق أيضا ليؤكد على سياسة الظلم 

 . والعدوان، وعلى أن دماء املسلمني ال مثن هلا
 
كان هذا الرد املبارك بفضل اهللا سبحانه وتعاىل، وهذه الضربات املباركة هلا دالالت ف

عظيمة، فقد أوضحت جبالء أن هذه القوة املتغطرسة املتكربة هبل العصر أمريكا تقوم على 
 .قوة اقتصادية عظيمة ولكنها هشة ما أسرع أن اوت بفضل اهللا سبحانه وتعاىل

 
وا تسعة عشر دولة عربية ومل تتحرك اجليوش وال وزارات الدول فالذين قاموا بالعمل ليس

العربية اليت ألفت اخلنوع والظلم الذي يصيبنا يف فلسطني ويف غريها، وإمنا تسعة عشر من 
 هزوا عرش أمريكا وضربوا -أرجو اهللا سبحانه وتعايل أن يتقبلهم-طالب الثانويات 

رب قوة عسكرية يف عمق قلبها بفضل اهللا االقتصاد األمريكي يف صميم فؤاده وضربوا أك
 .سبحانه وتعاىل

 
فهنا داللة واضحة على أن هذا االقتصاد العاملي الربوي املمحوق الذي تستخدمه أمريكا 
مع قوا العسكرية لفرض الكفر واإلذالل على الشعوب املستضعفة ميكن بسهولة أن 

 ويف كعترافهم هم يف أسواق نيويوريتهاوى، فتلك الضربات املباركة قد أحلقت بأمريكا با
غريها، أكثر من تريليون دوالر خسارة بفضل اهللا سبحانه وتعاىل، وبإمكانيات بسيطة 
استخدموا طائرات العدو ودرسوا يف مدارس العدو فلم حيتاجوا إىل معسكرات تدريب، 

 ترى للحرية وإمنا فتح اهللا عليهم وأعطوا هذا الدرس القاسي لتلك الشعوب املتكربة اليت ال
معىن إال أن تكون للجنس األبيض، وأما الشعوب األخرى فريوا أا ينبغي أن تكون ذليلة 



 

٤٣ 

مستعبدة ال حيركون ساكنا بل يصفقون لرؤسائهم عندما يضربوننا كما حصل من قبل يف 
 .العراق

 
فأقول إن القوة العسكرية األمريكية وإن أظهرت أمريكا استعراضها هلذه القوة يف 

غانستان يف الفترة األخرية وصبت جام غضبها على هؤالء املستضعفني، فقد أخذنا أف
 .بفضل اهللا سبحانه وتعاىل دروسا عظيمة ومهمة يف كيفية مقاومة هذه القوة املتكربة

 
 كلم فينبغي أن ١٠٠فعلى سبيل املثال، لو أن خط اجلبهة مع العدو يبلغ يف طوله إىل 

م أو ٢٠٠م أو ١٠٠ىن ال نكتفي خبط دفاع بعمق أو بعرض يكون هذا اخلط عريضا، مبع
م بل ينبغي أن يعرض هذا اخلط إىل عدة كيلومترات وحتفر اخلنادق على طول اجلبهة ٣٠٠

وعلى عرضها، فكثافة القصف األمريكي تسترتف قبل أن تصل إىل اية تدمري هذه 
ومن حزمة دفاعية اخلطوط وتكون هناك قوات خفيفة وسريعة للحركة من خط إىل خط 

 .إىل حزمة دفاعية
 

فاستفدنا هذا بعد القصف الكثيف الذي مارسه األمريكان على خطوط الشمال وعلى 
خطوط كابل، وذه الطريقة متر السنوات وال تستطيع أمريكا بإذن اهللا سبحانه وتعاىل أن 

 .تكسر خطوط ااهدين
 

ن عنصرين؛ عنصر األنفس املقاتلة ومن جهة أخرى كما هو معلوم إن القتال ال بد له م
وعنصر املال مثل شراء السالح، وهذا األمر مؤكد يف كتاب اهللا سبحانه وتعاىل، كما قال 

ِإنَّ اللّه {سبحانه وتعاىل يف آيات كثرية يؤكد على هذا املعىن منها قوله سبحانه وتعاىل 
 ].١١١:التوبة [}أَنَّ لَهم اجلَنةاشترى ِمن الْمؤِمِنني أَنفُسهم وأَموالَهم ِب

 
فباملال والنفس، فالقاعدة العسكرية األمريكية وإن كانت املسافة بيننا وبينها بعيدة جدا 
وأسلحتنا ال تصل إىل طائرام فباإلمكان بواسطة اخلطوط الدفاعية العريضة امتصاص هذه 

 .الضربات
 



 

٤٤ 

أساس للقاعدة العسكرية فإذا انتهى وطريقة أخرى ضرب القاعدة االقتصادية اليت هي 
 .اقتصادهم شغلوا بأنفسهم عن استعباد الشعوب املستضعفة

 
فأقول من املهم جدا التركيز على ضرب االقتصاد األمريكي بكل وسيلة ممكنة، وهؤالء 
الذين يدعون اإلنسانية ويدعون احلرية رأينا هنا إجرامهم احلقيقي، فاإلنسان تكفيه شظية 

ه، تكفيه شظية وزيادة عليه وزا سبع جرامات، فأمريكا من حقدها على وزيادة علي
هؤالء الطالبان ومن حقدها على املسلمني كانت ترمي على إخواننا يف اخلطوط قذائف 

 ٧ آالف كيلو يعين تساوي ٧ طن، يا أهل احلساب يعين ٧تصل القذيفة الواحدة إىل 
 .دة عليه جرام وزيا٧مليون جرام بينما يكفي اإلنسان 

 
 يف نريويب أقل من اثنني طن قالت -نرجو اهللا أن يتقبلهم شهداء-وعندما فجر الشباب 

أمريكا هذا ضرب إرهايب، وهذا سالح تدمري شامل وأما هي تستخدم قذيفتني كل قذيفة 
 . مليون جرام فهذا ال حرج فيه٧
 

ا من أجل إرهاب ويطلع علينا وزير الدفاع بعد أن قصفوا قرى بكاملها بدون سبب وإمن
الناس وجعل الناس خيافون من استضافة العرب أو االقتراب منهم، طلع وزير الدفاع وقال 
هذا من حقنا، من حقهم أن يبيدوا الشعوب طاملا أا مسلمة وطاملا أا غري أمريكية، هذا 
ح هو اإلجرام بعينه واضح بين وكل ما تسمعون من قوهلم أنه خطأ هذا من الكذب الواض

 .البين
 

فقبل أيام ضربوا كما زعموا مواقع للقاعدة يف خوست، وأرسلوا قذيفة موجهة على 
مسجد قالوا وقعت باخلطأ، وبعد التحري إتضح أن العلماء يف خوست كانوا يصلون 
صالة التراويح وكان عندهم اجتماع بعد صالة التراويح مع البطل ااهد الشيخ جالل 

أحد أبرز قيادات اجلهاد السابق ضد االحتاد السوفيييت والذي الدين حقاين، الذي كان 
رفض هذا االحتالل األمريكي على أرض أفغانستان، فقصفوا املسجد واملسلمون يف 



 

٤٥ 

الصالة فقتل منهم مئة ومخسون وال حول وال قوة إال باهللا وسلم الشيخ جالل نرجو اهللا 
 .أن يبارك يف عمره

 
ه الذين يرددون الكالم دون أن ينتبهون إىل عواهنه ويقولون هذا هو احلقد الصلييب، فلينتب

حنن ندين اإلرهاب، حنن إرهابنا ضد أمريكا هو إرهاب حممود لدفع الظامل عن ظلمه لكي 
 ترفع أمريكا دعمها عن إسرائيل اليت تقتل أبناءنا، واألمر واضح بني أال تعقلون؟

 
واجلهاد يف فلسطني وغريها أيضا من أمريكا ورؤساء الغرب كثريا ما يرددون أن محاس 

املنظمات املقاتلة يسموا منظمات إرهابية، إذا كان الدفاع عن النفس إرهابا فأي شيء 
هو املشروع؟، فدفاعنا ال خيتلف وقتالنا ال خيتلف عن قتال إخواننا يف فلسطني كحماس، 

لذين كفروا السفلى نقاتل من أجل ال إله إال اهللا لتكون كلمة اهللا هي العليا وكلمة ا
 .ولنرفع الظلم عن املستضعفني يف فلسطني ويف غريها

 
فاألمر واضح بني، وما ينبغي ملسلم عاقل أن يقف يف ذلك اخلندق حتت أي تأويل من 

 تشن ضد اإلسالم، وبإذن اهللا اية ةالتأويالت، فهذه أخطر وأعنف وأشرس حرب صليبي
 وجود العبد الفقري، أسامة قتل أم بقي، فبفضل اهللا أمريكا قريبة وايتها ليست متوقفة على

قد قامت الصحوة وكان من مكاسب هذه العمليات أرجو اهللا سبحانه وتعاىل أن يتقبل 
هؤالء الشباب يف الشهداء وأن جيمعهم مع النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن 

 . أولئك رفيقا
 

مل جليل، جزاهم اهللا خري اجلزاء ونرجو اهللا أن فهؤالء الشباب قاموا بعمل عظيم جدا، بع
يكونوا ذخرا آلبائهم وأمهام، فقد رفعوا رأس املسلمني عالياً، وأعطوا أمريكا درسا لن 

 .تنساه بإذن اهللا سبحانه وتعاىل
 

 أن أمريكا بدخوهلا يف صراع مع أبناء ABCوقد حذرت فيما مضى يف لقاء مع قناة 
فيتنام، وهذا الذي كان بفضل اهللا سبحانه وتعاىل، وما خفي احلرمني سوف تنسى أهوال 

 .كان أعظم بإذنه سبحانه وتعاىل



 

٤٦ 

 
 من أرض -نرجو اهللا أن يتقبلهم يف الشهداء-فمن بالد احلرمني خرج مخسة عشر شابا 

حيث يأرز اإلميان كما صح عن نبينا عليه الصالة اإلميان، هنالك أعظم كرت للمسلمني 
 وأيضا خرج اثنان من شرق ينة املنورة كما تأرز احلية إىل جحرها،والسالم إىل املد

نرجو اهللا أن يتقبله يف -جزيرة العرب من اإلمارات، وخرج آخر من الشام زياد اجلراح 
 وخرج اآلخر من أرض الكنانة من مصر حممد عطا فنرجو اهللا أن يتقبل اجلميع -الشهداء
 . شهداء

 
الت عظيمة، دالالت عظيمة جدا، وبينوا أن هذا اإلميان فهؤالء يف تصرفهم هذا أعطوا دال

ال إله إال الذي يف قلوم يستدعي مقتضيات كثرية، ويستدعي أن تقدم الروح من أجل 
، فهؤالء فتحوا بابا عظيما للخري واحلق، ومن يقول إن العمليات الفدائية اإلستشهادية اهللا

إلعالم إمنا يرددون شهوات الطغاة، شهوات ال جتوز إمنا هؤالء الذين نسمع أصوام يف ا
 .أمريكا وعمالء أمريكا

 
 مليون مسلم تنحر من مشرق األرض إىل مغرا يف كل يوم يف فلسطني ١٢٠٠أمة من 

ويف العراق ويف الصومال ويف جنوب السودان ويف كشمري ويف الفلبني ويف البوسنة 
ت الضحية، إذا ما قام املظلوم يقدم والشيشان ويف آسام ال نسمع هلم صوتا، فإذا ما قام

 مليون مسلم ينحرون ال حس هلم ١٢٠٠نفسه من أجل دينه ارتفعت أصوات هؤالء، 
فإذا قام رجل ليذود عن هؤالء قام هؤالء يرددون ما يشتهي الطغاة، ال عقل هلم وال فقه 

 .هلم
 

من أجل ال إله ويف حديث الغالم وامللك والساحر والراهب دليل واضح على تقدمي النفس 
إال اهللا، وهنا معىن آخر أن النصر ال يعترب فقط بالكسب الظاهر الذي غلب على ذهن 

 .الناس وإمنا النصر هو الثبات على املبادئ
 



 

٤٧ 

فأهل األخدود ذكرهم اهللا سبحانه وتعاىل وخلد ذكرهم يف سياق املدح هلم إذ ثبتوا على 
النار، فأبوا أن يكفروا باهللا سبحانه وتعاىل اإلميان، هددوا بني اإلميان وبني أن يدخلوا 

 عندما أمر امللك الظامل أن يقحم هؤالء -حديث الغالم-وأدخلوا النار، ويف اية احلديث 
يف األخدود، وجاءت تلك األم املستضعفة حتمل ابنها فلما رأت النار خافت على ابنها 

 .يا أماه فإنك على احلقوتقاعست فقال هلا كما قال عليه الصالة والسالم، اصربي 
 

فهؤالء ال يقول مسلم حبال من األحوال ماذا استفادوا؟ ضيعوا أنفسهم، هذا جاهل جهال 
مركبا، هؤالء فازوا برضوان اهللا سبحانه وتعاىل وجبنات اخللد اليت وعدهم اهللا سبحانه 

 .وتعاىل، فليس النصر هو الكسب املادي فقط، وإمنا النصر الثبات على املبادئ
 

ويف احلديث عن نبينا عليه الصالة والسالم هذا حديث الغالم، عندما أخذ الغالم احلجر 
وكان مازال قليل العلم وهو يتردد بني الساحر والراهب، وقطعت الدابة الطريق على 

قال اليوم أعلم أيهما أفضل الراهب أم الساحر، كان من قلة علمه مل يفقه بعد . الناس
 .سهأيهما أفضل وتطمئن نف

 
فسأل اهللا أن يريه أيهما أفضل، فإن كان الراهب أحب إىل اهللا سبحانه وتعاىل فليقتل هذه 

يا بين إنك اليوم : الدابة، فأخذ حجرا ورمى الدابة فقتلها، فجاء الراهب إىل الغالم وقال
أفضل مين، هذه الكلمة رغم علم الراهب وجهل الغالم ولكن نور اهللا سبحانه وتعاىل 

 . الغالم بنور اإلميان وبدأ يضحي من أجل ال إله إال اهللاقلب هذا
 

هذه الكلمة العزيزة نادرة ينتظرها شباب اإلسالم من علمائهم؛ أن يقولوا هلؤالء الذين 
محلوا رؤوسهم على أكفهم من أجل ال إله إال اهللا أن يقولوا هلم قولَ ذلك العامل لذلك 

 .الغالم، إنكم اليوم أفضل منا
 

حلقيقة فميزان التفضيل يف هذا الدين هو كما يف احلديث عن نبينا عليه الصالة هذه هي ا
والسالم، ميزان اإلميان ليس مجع العلم فقط بل مجع العلم والعمل به، فميزان اإلميان 

ومن جاهدهم بلسانه ” كما قال عليه الصالة والسالم، “فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن”



 

٤٨ 

 “هو مؤمن، وليس وراء ذلك حبة خردل من إميانفهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه ف
 .فهؤالء جاهدوا الكفر األكرب بأيديهم وأنفسهم نرجو اهللا أن يتقبلهم يف الشهداء

 
- سيد الشهداء محزة بن عبد املطلب، و رجل”هؤالء، كما قال عليه الصالة والسالم 

، “مره واه فزجره فقتلهقام إىل إمام جائر فأ -رجل هنا نكرة ولكن نور اهللا قلبه باإلميان
 .كما يف صحيح اجلامع

 
هذا فاز فوزا عظيما مل يدرك التابعني بل مل يدرك الصحابة الكرام رضي اهللا عليهم، وإمنا 

عليه الصالة -رفعه اهللا سبحانه وتعاىل إىل مرتلة سيد الشهداء فهذا أمر حض عليه رسولنا 
ستفاد هذا، هذا ضالل مبني نسأل اهللا  فكيف ميكن ملسلم عاقل أن يقول ماذا ا-والسالم
 .العافية

 
فهؤالء الفتية فتح اهللا عليهم أن يقولوا لرأس الكفر العاملي ألمريكا ومن حالفها أنتم على 

 . باطل وأنتم على ضالل، وضحوا بأنفسهم من أجل ال إله إال اهللا
 

 على أمهية فاحلديث يطول معنا عن هذه األحداث العظام ولكنين أختصر كالمي وأركز
استمرار العمل اجلهادي ضد أمريكا عسكريا واقتصاديا، وأن أمريكا قد تراجعت بفضل 
اهللا سبحانه وتعاىل وأن الرتيف االقتصادي مستمر إىل اليوم ولكن حيتاج إىل ضربات 
أخرى وأن جيتهد الشباب يف البحث عن مفاصل االقتصاد األمريكي ويضرب العدو يف 

 .  وتعاىلمفاصله بإذنه سبحانه
 

وقبل اخلتام يطيب يل أن أذكر أولئك األبطال، أولئك الرجال، أولئك العمالقة العظام 
الذين رفعوا العار عن جبني أمتنا، يطيب يل أن أذكرهم ببعض الشعر مادحا إياهم وكل 

 .الذين يسريون على درب حممد صلى اهللا عليه وسلم
 



 

٤٩ 

يت تقوم اليوم يف أفغانستان على مدار وقبل ذلك أؤكد على نقطة، إن هذه املعارك ال
الساعة على ااهدين العرب خاصة والطالبان، أظهرت بوضوح مدى عجز احلكومة 

 .األمريكية ومدى الضعف األمريكي ومدى هشاشة اجلندي األمريكي
 

فرغم التطور اهلائل يف التكنولوجيا العسكرية مل يستطيعوا أن حيدثوا شيئا إال باعتمادهم 
رتدين وعلى املنافقني، فما هو الفرق اليوم بني بابريك كرم الذي جاء بالروس على امل

 أي فرق بني -والدين منه بريء-الحتالل بالده وبني الرئيس املخلوع برهان الدين 
االثنني؟ هذا جاء بالروس الحتالل أرض اإلسالم وهذا جاء باألمريكان الحتالل أرض 

 على ضعف اجلندي األمريكي بفضل اهللا سبحانه اإلسالم، فهذا يدل كما ذكرت بوضوح
 . وتعاىل فينبغي أن تغتنم الفرصة ويواصل الشباب اجلهاد والعمل ضد األمريكان

 
وأختم بأبيات يف ذكر أولئك األبطال الذين خرجوا من أرض احلجاز، من أرض اإلميان، 

جلميع، والذين من غامد وزهران ومن بين شهر ومن حرب ومن جند نرجو اهللا أن يتقبل ا
خرجوا من مكة املكرمة سامل ونواف احلازمي وخالد احملضار أو الذين خرجوا من املدينة 

 .املنورة تركوا الدنيا ونعيمها من أجل ال إله إال اهللا
 

 إين ألشهد أم من كل بتار أحّد
 يا طاملا خاضوا الصعاب وطاملا صالوا وشدوا

* * * 
 وا النفوساشتان، شتان بني الذين لرم باع

 البامسني إىل الردى والسيف يرمقهم عبوسا
 الناصبني صدورهم من دون دعوهتم تروسا

* * * 
 إن أطبقت سدف الظالم وعضنا ناب أكول
 وديارنا طفحت دما ومضى ا الباغي يصول
 ومن امليادين اختفت لُمع األسنة واخليول



 

٥٠ 

* * * 
 وعلت على األنات أنغام املعازف والطبول

 فهم تدك صروحه وله تقولهبت عواص
 لن نوقف الغارات حىت عن مرابعنا تزول

 
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 
 أُسامةُ بن محمِد بِن الَِدنْ

  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٥١ 

 اخلطاب السادس
 

  بيان؛بيان؛
  

  ِبخصوِص مبادرِة اَألِمِري عبِد اِهللاِبخصوِص مبادرِة اَألِمِري عبِد اِهللا((
ِزيِز ِللسبِد العبِن عِزيِز ِللسبِد العاِئيلبِن ععَ  إسراِئيلالِم معَ  إسرالِم م(( 

 
  هـ١٤٢٣ حمرم ١٤
  م٢٠٠٢ آذار/مارس ٢٨

 
 ِبقَلَِم الشيخ

 )حِفظَه اهللا(أُسامة بن محمد بِن الَِدنْ 
 
 

احلمد هللا القائل يا أيها النيب جاهد الكفار واملنافقني، والصالة والسالم على إمام ااهدين 
ألمني وعلى آله وصحابته الذين محلوا الراية وذادوا عن وقائد الغر احملجلني النيب األمي ا

 .حياض اإلسالم ومحى املسلمني وبعد
 

ِإنَّ الَِّذين يكْتمونَ ما أَنزلْنا ِمن الْبيناِت والْهدى ِمن بعِد ما بيناه ِللناِس ِفي {قال تعاىل 
يو اللّه مهنلعي اِب أُولَـِئكونَالِْكتالالِعن مهن١٥٩:البقرة[ }لْع[. 

 



 

٥٢ 

إىل األمة اليت جاءت لتكون .. أمة الشهادة واالستشهاد .. أمة اجلهاد .. إىل أمة املليار 
إىل أمتنا اإلسالمية، ما أشبه الليلة بالبارحة، وما أكثر العرب .. خري أمة أخرجت للناس 

 .باء حني توىل أمرنا األذالءوأقل االعتبار، وكم جترعنا كؤوس الذل، وفارقنا اإل
 

 :أمتنا املسلمة
 

إن الذي ينظر بعني البصرية، ويعي لغة العقل، ويسرب غوائر األحداث ليعلم علم اليقني أن 
األمة قد أفاقت من غفوا، وعرفت طريقها بعد أن اتضحت هلا مالحمه، وبرزت هلا 

جعه وعلمت أنه إذا كان احللم مفسدة كان العفو مإال على عالمات زة، وأن الصرب حسن
ما أضر بالدين، واألناةُ حممودةٌ إال عند إمكان الفرصة، فانتفضت انتفاضة األقصى ونطق 
احلجر يف أكف ااهدين األبرار الرجال والنساء، الصغار والكبار فحاول اليهود الفرار 

أجساداً تتفجر عبثاً فلم جيدوا هلم ملجأ فأصبحوا مكشوفني من وراء اجلدر يواجهون 
تذيقهم املوت، وتطاردهم بالرعب، وتصيبهم بالزلزلة فصاروا كاحلمر املستنفرة فرت من 

 .قسورة
 

مث جاءت غزوة نيويورك تشعل ديار هبل العصر تدك حصونه، وتفضح كربياءه، وتبِطلُ 
 .سحره، وتعري كل الرايات اليت سارت وراءه وتعِلن بداية النهاية له بإذن اهللا

 
إن هذه األحداث العظيمة هي اجلهاد املبارك الذي واصل مسريه حنو اهلدف املنشود واخلرب 

ماذا عسانا أن (املقولة املوعود وجاء ليفضح تلك املقولة اهلزيلة واحلجة املدحوضة، فهذه 
 مل يعد هلا مكان وال يتسع هلا قلب وال يرضاها )نفعل، ليس بأيدينا شيء، األمر ليس لنا

حي، يف ظل األحداث الدامية اليت تتعرض هلا أُمتنا، فالكل مطالب اليوم باجلهاد ضمري 
والعمل اجلاد وعلى القيادات الشعبية جبميع شرائحها أن تتحرك لوقف هذا الرتيف اهلادر، 
وفضح تلك اخليانات املكشوفة، ومن مل يستطع احلركة من هذه القيادات بسبب ما وقع 

ظل هذه األنظمة فال أقل من أن يفسح اال لغريه من عليه من ضغط وإرهاٍب يف 
الطاقات اجلريئة والقادرة على التغري ووضع األمور يف نصاا الصحيح وليحذر من القعود 



 

٥٣ 

 فاجلهاد الذي أخرج أولئك ،والتخذيل، وليتجنب عملية التربص املذموم واالحتكار احملرم
انسلَخ اَألشهر الْحرم فَاقْتلُواْ الْمشِرِكني حيثُ فَِإذَا {الفتية الذين استجابوا لقوله تعايل 

 .]٥:التوبة [}وجدتموهم وخذُوهم واحصروهم واقْعدواْ لَهم كُلَّ مرصد
 

إن هذا اجلهاد قاِدر على إخراج وحتريك غريهم من أبناء األمة، فاجلهاد ماٍض إىل يوم 
فَمن يعملْ {فراد فأيامنا معدودة وسنقف بعدها بني يدي اهللا عز وجل القيامة أما حنن كأ

هرا يرٍة شلْ ِمثْقَالَ ذَرمعن يمو ،هرًرا ييٍة خ٨-٧:الزلزلة [}ِمثْقَالَ ذَر[. 
 

 :أمتنا املسلمة
 

سعى ال يزال أبو رغال يتكرر يف األمة منذ قرٍن من الزمن بشخصه وشخصيته الغادرة ي
 وما مبادرة ،، وإنفاذ الكفر وتثبيت أركانهلكسر الشوكة، وتنكيس الراية، ووأد اجلهاد

إال حيلة من حيل ) أمريكية بثياب احلكومة السعودية صهيو(العزيز  اهللا بن عبد األمري عبد
أيب رغال ومؤامرة وصورة من صور اخليانة املتكررة يف تاريخ حكام املنطقة جتاه قضايانا 

 .ام وقضية األقصى بشكل خاصبشكل ع
 

/ م١٩٣٦فهو إن أعلن ذلك فإمنا يسري علي ج والده الذي أجهض انتفاضة عام 
 فخدع الفلسطينيني وأوقفوا ،هـ، بوعٍد كاذب منه ومن احلكومة اإلجنليزية١٣٥٤

هـ حني سلمت ١٣٦٦/ م١٩٤٨االنتفاضة واستمر االحتالل اإلجنليزي حىت عام 
 .فلسطني لليهود

 
بذلك أيضاً يسري على ج أمثاله من احلكام اخلونة الذين سريوا اجليوش السبعة بقيادة وهو 

 فقضوا بذلك على التحرك )كلوب باشا(اإلجنليز حتت قيادة رجل احلكومة اإلجنليزية 
الشعيب اجلاد لتحرير فلسطني فأكملوا املؤامرة ووقعوا هدنةً بوقف القتال وذلك يف عام 

 خيانتهم العظمى للقضاء على انتفاضة األقصى األوىل فكانت هـ، أما١٣٦٧/ م١٩٤٩
 .هـ١٤١٢/م١٩٩٢يف أوسلو عام 



 

٥٤ 

 
 و سعيه خلنق األمة احلرمني الشريفني القبلتني و ثالث أوىلوحقيقة أنه بادر إىل خيانة 

 على من خان قبلها احلرمني الشريفني، عندما بغريٍب لشهوته و حبه للسلطة ليس إرضاًء
ن الدخول إىل بالد احلرمني حتت الدعاوى الكاذبة بضرورة طلب مساعدم مسح لألمريكا

 و ما زال ،  لثالثة عشر سنةامتد الكفار احتاللملدة ثالث أشهر، و لكن كما نرى فإن 
 .مستمراً إىل اآلن

 
ال شك أن هذه املبادرة هي حماولة إنقاذ واضحة للدولة العربية و دليل على دعمها، بينما 

 على االعتداءات األمريكية قواعد هلا يف بالد احلرمني لتهديد املنطقة بأكملها و تبين القو
املسلمني يف العراق، و أما تصرحيات النظام السعودي بأم لن يسمحوا باستخدام أراضيه 
لشن العدوان على العراق فإن مثل هذه التصرحيات ال مصداقية هلا، ألم إن صرحوا 

جب عليهم أن يخرجوا القوات األمريكية من بالد احلرمني بذلك حقاً لكان من الوا
 .بعدها

 
 :أمتنا املسلمة

 
غيت و اخلونة واضح جداً حبيث ال حيتاج ملزيٍد من الشرح، و إن مصريهم اإن مصري الطو

اهللا بن الشريف حسني مثالً قُتل على أيدي  دليلٌ على إميان و عزة أبناء األمة؛ فامللك عبد
 وهم الحقاً خبيانة احلكام العرب اموهالذي -ني األبطال، و أنور السادات أحد الفلسطيني

 قتله أحد أبطال اجلهاد املصري خالد اإلسالمبويل، و كما ترون فإن -جهنفس  اتبعوا
 .صغار و كبار اخلونة يلقون نفس املصري الذي يستحقه اخلونة

 
 :أمتنا املسلمة

 
، ما هو إال مؤامرة غادرة، و "املبادرة السعودية "إن الذي يدعوه اإلعالم الفرعوين بـ

، و لكن يف قاموس الشريعة "جمالس اخليانة"خطة محكمة تعرف يف القاموس السياسي بـ 
؛ ألن مساعدة و دعم الكفر ضد املسلمني يعترب من النواقض العشرة لإلسالم، "الردة"فإا 



 

٥٥ 

اً كان موقعه أو ظرفه أن يبتعد عنها و املُخرجة من امللة، و اليت جيب على كل مسلم أي
يتجنب من يرتكبها ألا ديدن الطواغيت، و ألنه لن يتحقق اإلميان إال عند الكُفر 

} فَمن يكْفُر ِبالطَّاغُوِت ويؤِمن ِباللِّه فَقَِد استمسك ِبالْعروِة الْوثْقَى{بالطاغوت؛ 
 ].٢٥٦:البقرة[
 

 :أمتنا املسلمة
 

 ... يبيع شرباً من األرض مستعد لبيع دولة إن من
 ...و من ون عليه قطرة دم لن يكترث  بأاٍر من الدماء 

 ...و من خينق شعبه مستعد خلنق األمة مجعاء 
 ...و من يصم أذنيه اليوم سوف يغلق عينيه يف الغد 

 
 :يا أمتنا املسلمة

 
  والعدوان، و اإلذالل والتحقري؛ وقفي يف وجه الظلم والطغيان، و القمعاضي

 
 ...فإن اخلبز ليس بأعز علينا من الدين 
 ...و ممتلكاتنا ليست أغلى من كرامتنا 

 !احتقارو إن املوت ليس بأصعب علينا من العيش يف ذٍُل و 
 

 :لذا فإن السبل متوفرة و متاحة لكٍل فرٍد من هذه األمة، و هي كما يلي
 
لتحريض لتعبئة األمة بالرتول إىل الشوارع يف مظاهراٍت و ، وااالستسالمرفض مبادرة  −

 .عصياٍن مدين حلني سقوط األنظمة العملية
 عن دينهم و خانوا انسلخوا على رؤوس الكُفر و النفاق الذين لالنقالبالتحريض  −

 .األمة و قتلهم



 

٥٦ 

 و العربية مهامجة املصاحل األمريكية املُنتشرة حول العامل عموماً، و يف بالدنا اإلسالمية −
 .خصوصاً

 .مقاطعة املُنتجات األمريكية و اليهودية −
 .قتل األمريكان بالرصاص أو السكاكني أو احلجارة، و ما إىل ذلك −
 .دعم ااهدين و الوقوف معهم و الدعاء هلم −
 

 :أيها الشعب الفلسطيين
 

مة ثَمرة أنتم و العزة و الكرا... البطولة هي عمل أنتم رواده، و للتضحية مثن أنتم تدفعونه
أحق حبصادها؛ فما زلتم تثبتون لألمة مجعاء يوماً بعد يوم بأن الدين غايل و أن املقدسات 

 ...لى من الدم و النفسغأ
 

و حنن ما زلنا على ...  مسريتكم بربكة اهللا، و امضوا ملا هداكم اهللا داعني منه النصرتابعوا
، و كرامتكم هي كرامتنا، أطفالكم ادماؤنطريق اجلهاد، ملتزمني بالعهد، فدماؤكم هي 

 .هم أطفالنا، و دماء حممد الدرة و إخوانه لن تضيع
 

و واهللا الذي ال إله غريه سندعمكم و لن خنذلكم؛ حىت النصر ورجوع فلسطني لألمة 
وسيعلَم الَِّذين ظَلَموا {اإلسالمية، أو نذوق ما ذاقه محزة بن عبد املطلب رضي اهللا عنه، 

ونَأَينقَِلبنقَلٍَب ي٢٢٧:الشعراء[}  م.[ 
 

  ...اللهم عليك بطواغيت العرب و العجم
 ... خيارنا قادتنا، وتوىل اللهم شرارنااجعلاللهم 

 
... و أكتب اللهم هلذه األمة أمر رشٍد يعز فيه أهل طاعتك، و يذلُ به أهل معصيتك

  ...يحكم فيه باملعروف و ينهى به عن املُنكر
 
}وهرنصن يم نَّ اللَّهرنص٤٠:احلج[} لَي[ 



 

٥٧ 

 
 أُسامةُ بن محمِد بِن الَِدنْ

  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٥٨ 

 السابعاخلطاب 
 

اِتننهِة ماِء غَزودها شايصواِتننهِة ماِء غَزودها شايصو  
  

))يعالب ِبحريعالب ِبحر((  
 

  هـ١٤٢٣ صفر ٣
  م٢٠٠٢ نيسان/أبريل ١٥

 
 ِبصوِت و صورِة الشيخ

ِن الَِدنْ أُسد بمحم نة باهللا(ام حِفظَه( 
 
 
 أمحد احلزنويوصية ( يف الشريط املرئي تما جاءن كيخ أسامة بن الدشكلمات ال[

 ])الغامدي
 

 ،بسم اهللا الرمحن الرحيم
 
} ِهمبر اء ِعنديلْ أَحاًتا بوِبيِل اللِّه أَمقُِتلُواْ ِفي س الَِّذين نبسحالَ تقُونَ وزرا * يِبم فَِرِحني

آتاهم اللّه ِمن فَضِلِه ويستبِشرونَ ِبالَِّذين لَم يلْحقُواْ ِبِهم من خلِْفِهم أَالَّ خوف علَيِهم والَ 
 ].١٦٩-١٦٨:آل عمران [}هم يحزنونَ

 



 

٥٩ 

-قًا أن ما عند اهللا خرج إليه رجال يؤمنون ح...  :الشيخ أسامة بن الدن حفظه اهللا
 ال يتكلمون هذا كالما فقط، بل ، خري من هذه احلياة الدنيا الفانية-سبحانه وتعاىل

يتكلمونه ويؤمنون به، جتذر يف قلوم حىت أًصبح يف عقوهلم ويف قلوم الغيب 
  .كالشهادة كأم يرون جنان اهللا سبحانه وتعاىل

 
دالالت األحداث ( يف ِخطاب سابق بعنوان متحدثاً[ الشيخ أسامة بن الدن حفظه اهللا

 جدا، بعمل جليل، جزاهم اهللا عظيمفهؤالء الشباب قاموا بعمل  ... :])بعد ثالث أشهر
خري اجلزاء ونرجو اهللا أن يكونوا ذخرا آلبائهم وأمهام، فقد رفعوا رأس املسلمني عاليا 

 .وأعطوا أمريكا درسا لن تنساه بإذن اهللا سبحانه وتعاىل
 
 أن أمريكا بدخوهلا يف صراع مع أبناء ABCقد حذرت فيما مضى يف لقاء مع قناة و

و  ]ABCكالم الشيخ كما جاء يف لقاء قناة [... احلرمني سوف تنسى أهوال فيتنام 
لكن إن شاء اهللا، النصر القادم يف احلجاز و جند، سينسي أمريكا أهوال فيتنام و أهوال 

الشيخ مكمالً احلديث كما جاء يف [ ...حانه و تعاىل بريوت و غريها، بإذن اهللا سب
وهذا الذي كان بفضل اهللا سبحانه وتعاىل  ])دالالت األحداث بعد ثالث أشهر(خطاب 

 .وما خفي كان أعظم بإذنه سبحانه وتعاىل
 

 من أرض -نرجو اهللا أن يتقبلهم يف الشهداء-فمن بالد احلرمني خرج مخسة عشر شابا 
عظم كرت للمسلمني حيث يأرز اإلميان كما صح عن نبينا عليه الصالة اإلميان، هنالك أ

والسالم إىل املدينة املنورة كما تأرز احلية إىل جحرها، وأيضا خرج اثنان من شرق جزيرة 
نرجو اهللا أن يتقبله يف -العرب من اإلمارات، وخرج آخر من الشام زياد اجلراح 

مصر حممد عطا فنرجو اهللا أن يتقبل اجلميع  وخرج اآلخر من أرض الكنانة من -الشهداء
 . شهداء

 



 

٦٠ 

فهؤالء يف تصرفهم هذا أعطوا دالالت عظيمة، دالالت عظيمة جدا، وبينوا أن هذا اإلميان 
الذي يف قلوم يستدعي مقتضيات كثرية ويستدعي أن تقدم الروح من أجل ال إله إال 

 ...اهللا، فهؤالء فتحوا بابا عظيما للخري واحلق 
 

متحدثاً يف ِخطاب ألتباعه قبل تنفيذ عمليات غزوة [ يخ أسامة بن الدن حفظه اهللالش
ولن حتلم أمريكا جمرد حلم، لن ...  :]منهاتن، مبشراً إياهم، و داعياً بالتوفيق و السداد

حتلم باألمن إذا مل نعشه واقعا حيا يف فلسطني ويف بالد احلرمني ويف مجيع بالد اإلسالم 
 .حانه وتعاىلبإذن اهللا سب

 
 منذ أسابيع بأن إخواناً لكم قد خرجوا حيملون -سبحانه وتعاىل-وبشرناكم بفضل اهللا 

 من أجل رضوان اهللا سبحانه وتعاىل، فأرجو مظانةرؤوسهم على أكفهم يبتغون املوت 
 .اهللا سبحانه وتعاىل أن يفتح عليهم وأن يسدد رميهم إنه ويل ذلك والقادر عليه

 
فالفرق هائل بني قوتنا  :]متحدثاً يف ِخطاب آخر[  الدن حفظه اهللالشيخ أسامة بن

ولكن بفضل لصاحلهم،  هائل جداً جداً، وبني اخلصوم ، وعددنا وعتادنا،العسكرية
يف اإلميان واليقني واالعتماد على اهللا  النفسية، هو جداً جداً اً الفرق هائل أيض،اهللا

 يف نقاتلهم فنحن ،جدا بفضل اهللا سبحانه جدا. .جدا سبحانه وتعاىل، بيننا وبينهم جدا
 .اعتمادنا على اهللا سبحانه وتعاىلب احلقيقة

 
دالالت األحداث (متحدثاً يف خطاب سابق بعنوان [ الشيخ أسامة بن الدن حفظه اهللا

أمريكا ورؤساء الغرب كثريا ما يرددون أن محاس واجلهاد يف ...  :])بعد ثالث أشهر
يضا من املنظمات املقاتلة يسموا منظمات إرهابية، إذا كان الدفاع عن فلسطني وغريها أ

النفس إرهابا فأي شيء هو املشروع؟ فدفاعنا ال خيتلف وقتالنا ال خيتلف عن قتال إخواننا 
يف فلسطني كحماس، نقاتل من أجل ال إله إال اهللا، لتكون كلمة اهللا هي العليا وكلمة 

 .الظلم عن املستضعفني يف فلسطني ويف غريهاالذين كفروا السفلى، ولنرفع 
 



 

٦١ 

-خرج إليه رجال يؤمنون حقًا أن ما عند اهللا ...  :الشيخ أسامة بن الدن حفظه اهللا
 ال يتكلمون هذا كالما فقط، بل ، خري من هذه احلياة الدنيا الفانية-سبحانه وتعاىل

 قلوم الغيب يتكلمونه ويؤمنون به، جتذر يف قلوم حىت أًصبح يف عقوهلم ويف
 .كالشهادة كأم يرون جنان اهللا سبحانه وتعاىل

 
متحدثاً يف ِلقاء صحفي سابق مع تيسري علوين أُجري [ الشيخ أسامة بن الدن حفظه اهللا

فليثقوا  ؛وأما بالنسبة للمسلمني فأقول هلم :]سبتمرب بستة أسابيع/ أيلول١١بعد أحداث 
 ألمر اهللا سبحانه وتعاىل، وأمر رسوله عليه الصالة بنصر اهللا سبحانه وتعاىل، وليستجيبوا

والسالم باجلهاد ضد الكفر العاملي، فواهللا السعيد من اختذ شهيدا اليوم، والسعيد من 
تشرف بأن يقف حتت راية حممد صلى اهللا عليه وسلم، حتت راية اإلسالم لقتال الصليبية 

 .العاملية
 

ود واألمريكان، فإن قتلهم من أوجب الواجبات فليتقدم كل امرىء منهم لقتل هؤالء اليه
ومن أعظم القربات، وليتذكروا تعليمات نبينا عليه الصالة والسالم، فقد قال صلى اهللا 

يا غالم أين أعلمك كلمات، احفظ اهللا ”: عليه وسلم للغالم ابن عباس رضي اهللا عنهما
عنت فاستعن باهللا واعلم أن حيفظك احفظ اهللا جتده جتاهك، إذا سألت فاسأل اهللا وإذا است

األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك، مل ينفعونك إال بشيء قد كتبه اهللا لك، ولو اجتمعوا 
على أن يضروك، مل يضروك بشيء إال قد كتبه اهللا عليك، رفعت األقالم وجفت 

، فال تشاور أحداً يف قتل األمريكان، امض على بركة اهللا وتذكر موعودك عند “الصحف
 .  سبحانه وتعاىل بصحبة خري األنبياء عليه الصالة والسالماهللا
 

حلكومة الباكستانية لألسف  فإن موقف ا:ويف اخلتام أوجه نداء إىل إخواننا يف باكستان
، هذا التحالف املشئوموباكستان هي ركن من أركان هذا التحالف ، ]سيء جداً [الشديد

 اهللا سبحانه وتعاىل سيؤدي إىل ضربة قوية هلذا  إخواننا يف باكستان بإذنكحرتالصلييب، فَ
 هذا -تسهيالت طبية وغري طبية-، فكل من وقف مع أمريكااملشئومالتحالف الصلييب 



 

٦٢ 

 جادا كفر أكرب مخرج من امللة، فينبغي على األخوة يف باكستان أن يتحركوا حتركاً
وسلم، فهذا اإلسالم اليوم لنصرة دين اهللا سبحانه وتعاىل ولنصرة رسول اهللا صلى اهللا عليه 

 :يناديهم
 

 !واإسالماه
 !واإسالماه
 !واإسالماه

 
 !أال هل بلغت؟ اللهم فاشهد
 !أال هل بلغت؟ اللهم فاشهد
  ]هنا يكاد الشيخ أن يبكي [!أال هل بلغت؟ اللهم فاشهد

 
 ...والسالم عليكم ورمحة اهللا 

 
 أُسامةُ بن محمِد بِن الَِدنْ

  خراسانَ– أَفْغانستانَ



 

٦٣ 

 الثامنخلطاب ا
 

  ِإىل الشعِب اَألفغاِنّيِإىل الشعِب اَألفغاِنّي
  

 ))تحِريض و مؤآزرةتحِريض و مؤآزرة((
 

  هـ١٤٢٣ مجادى الثاين ١٧
  م٢٠٠٢ آب/غسطس أ٢٥

 
 ِبقَلَِم الشيخ

 )حِفظَه اهللا(أُسامة بن محمد بِن الَِدنْ 
 
 

ير، والصالة والسالم على احلمد هللا مالك امللك، وجبار السماوات واألرض، العزيز القد
إمام ااهدين، وقائد الغر احملجلني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، وعلى من 

 ..تبعهم بإحسان إىل يوم الدين وبعد
 

،  أسامة حممد بن عوض بن الدن،هذه رسالة أبعثها لكم أنا أخيكم يف الدين والعقيدة
 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهف
 

لة أوجهها إىل الشعب األيب الصامد ااهد الذي محل السيف بيد والقرآن الكرمي هذه رسا
اعلموا يا أسود الشريعة، ويا حراس الدين أن اهللا عز وجل قد قال يف .. باليد األخرى



 

٦٤ 

أَرِض كَما وعد اللَّه الَِّذين آمنوا ِمنكُم وعِملُوا الصاِلحاِت لَيستخِلفَنهم ِفي الْ{: كتابه
 ].٥٥:النور[ }استخلَف الَِّذين ِمن قَبِلِهم

 
 :أيها الشعب األفغاين

 
فإنه ليس خاف عليكم مكانة اجلهاد من الدين، وأنه ذروة سنام اإلسالم، وبه ينال العزة 
والرفعة يف الدنيا واآلخرة، كما به حتفظ األوطان، وتصان احلرمات، وينتشر العدل، 

ويعم الرفاه، وتزرع اهليبة يف نفوس األغراء، وتشاد به املمالك، وتعلو راية ويسود األمن، 
أيها الشعب األفغاين أنا أقول هذا الكالم وأنا على ثقة بأنكم تفهمون . احلق على كل راية

هذا الكالم أكثر من غريكم؛ ألن أفغانستان تلك البالد اليت مل تستقر أقدام الغزاة على 
ألن شعبها يتميز بالشدة والصالبة واألنفة والصرب على القتال، ومل أرضها عرب العصور؛ 

تفتح دارها إال لإلسالم؛ ذلك أن املسلمني مل يأتوا إليها مستعمرين وال راغبني باملطامع 
 .الدنيوية، وإمنا جاءوا مبشرين وداعني إىل اهللا عز وجل

 
 :أيها الشعب األفغاين

 
سبيل اهللا، وبذلتم الغايل والنفيس لتحقيق هذه الكلمة لقد من اهللا عليكم بأن جاهدمت يف 

فلم يقبل الكفر العاملي ما ..  على أرضكمال إله إال اهللا حممد رسول اهللالعظيمة وهي 
قصدمتوه فهاهي بريطانيا وروسيا وتليها أمريكا ختوض امليدان، وتتحدى غرية املسلم يف 

ذا بأن اهلاالت الضخمة اليت ترسم مشارق األرض ومغارا، وإنين ألصرح من مكاين ه
بل ال تساوي شيئًا أمام قوة امللك .. حول هذه الدول الكربى ال تساوي جناح بعوضة

اجلبار، وتأييده للمؤمنني ااهدين املخلصني، ومن يشك يف األمر فليستفد من االحتاد 
ستطع التتار وال السوفييت السابق وكيف بدد اجلهاد املبارك أسطورته، بل وقبل هؤالء مل ي

اإلجنليز أن يثبتوا؛ ألن قمم جبال هذه األرض املباركة ترفض كل ملحد عنيد، وسوف 
نرى قريًبا بإذن اهللا سبحانه وتعاىل سقوط دول الكفر وعلى رأسها أمريكا الطاغية اليت 



 

٦٥ 

ت كل القيم البشرية، وجتاوزت كل احلدود، واليت ال وزداست كل القيم البشرية، وجتا
 .ال منطق القوة واجلهادتعرف إ

 
  ...العزة لإلسالم والنصر للمسلمني

 
 أيب عبد اهللا

 
 أُسامةُ بن محمِد بِن الَِدنْ

  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٦٦ 

 التاسعاخلطاب 
 

اِتننهِة مزوةُ اُألوىل ِلغِوينى السالذِّكراِتننهِة مزوةُ اُألوىل ِلغِوينى السالذِّكر  
  

))ةَ عاُء اَألبطَال الِّتسعأَمس و اِقبنمةَ عاُء اَألبطَال الِّتسعأَمس و اِقبنرمرشش(( 
 

  هـ١٤٢٣ رجب ٢
  م٢٠٠٢ أيلول/سبتمرب ٩

 
 ِبصوِت الشيخ
 )حِفظَه اهللا(أُسامة بن محمد بِن الَِدنْ 

 
 
 ])وصية أبو العباس اجلنويب( يف الشريط املرئي تما جاءيخ أسامة بن الدن كشكلمات ال[
 

ئك الرجال تتحدت عن أول] فإنك[عندما تتحدث عن غزويت نيويورك وواشنطن، ... 
الذين غريوا جمرى التاريخ وطهروا صفحات األمة من رجس احلكام اخلائنني وأتباعهم 

 .بغض النظر عن أمسائهم ومسميام
 

نتحدث عن رجال ال أقول إم حطموا برجي التجارة ومبىن وزارة الدفاع األمريكية فقط 
 .رفهذا أمر يسري، ولكنهم حطموا هبل العصر، وحطموا قيم هبل العص

 



 

٦٧ 

و ظهر فرعون القرن على حقيقته البشعة، ال فرق بينه و بني فرعون مصر إال زيادة يف 
الكفر و الكذب، فها هو يقتل أطفالنا يف فلسطني، و يف أفغانستان، و يف العراق، و يف 

 .لبنان، و يف كشمري، و يف غريها من بالد اإلسالم
 

منني، وأكدوا عقيدة الوالء والرباء، هؤالء الرجال العظام جسدوا اإلميان يف قلوب املؤ
ونسفوا خمططات الصليبيني وعمالئهم من حكام املنطقة عرب عشرات السنني، عرب الغزو 

 .الفكري لتمييع عقيدة الوالء والرباء
 

وإن املقام ال يتسع لذكر هؤالء الرجال مبا هم أهله، والقلم يعجز عن حصر حماسنهم 
 .إال أننا حناول، فما ال يدرك كله، ال يترك جلهوحماسن آثار غزوام املباركة، 

 
 قائد اموعة من أرض الكنانة، من مصر، مدمر الربج األول، جد واجتهاد :حممد عطا

 .وصدق حيمل مهوم اآلمة، نرجو اهللا أن يتقبله يف الشهداء
 

،  نقاء و صفاء، من لبنان، من بالد الشام، من نسل أيب عبيدة بن اجلراح:زياد اجلراح
 .رضي اهللا عنه

 
 . من اإلمارات، مدمر الربج الثاين أرادته الدنيا ففر منها، يبتغي ما عند اهللا:مروان الشحي

 
 صفاء ظاهر، -البنتاغون– من أهل الطائف مدمر مركز الدفاع األمريكي :هاين حنجور

 .وفداء باهر حنسبه واهللا حسيباً
 

ن آل البيت، من ذرية حممد صلى اهللا عليه  من أا، من قريش، م:أمحد بن عبد اهللا النعمة
وسلم، جمتهد يف العبادة، حِبب إليه قيام الليل، دمث األخالق، رأى يف املنام أنه رديف 

 .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على فرس، وأمره بالرتول ليقاتل العدو و يفتح أرضه
 



 

٦٨ 

 وشجاعة، إذا رأيته تتذكر  من جند، من بالد احلرمني، عزم وحزم ورجولة:صطام الثقامي
 ."أشد أميت على الدجال بنو متيم"حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 
 . من املدينة املنورة، اإلميان واحلياء قرينان، أدب جم وتواضع عظيم:ماجد موقد احلريب

 
 من مكة املكرمة، من قريش، من آل البيت، من ذرية حممد صلى عليه :خالد احملضار

 .جل يطلب الشهادة بصدق، حنسبه واهللا حسيباًوسلم، ر
 

 من مكة املكرمة، صاحب مهة وعزم وصرب وحياء، ممِسك بعنان :ربيعة نواف احلازمي
 .فرسه، يطلب املوت مظاناً

 
 بالل، شقيقه سامل احلازمي، من مكة املكرمة، قذف اهللا يف قلبه األميان، :سامل احلازمي

 ".حتت ظالل السيوفإن اجلنة "فترك كل شئ، و شعاره 
 

 .املشهور بأمحد، بذلٌ وعطاء، و تواضع و حياء: فايز القاضي بين محاد
 

 .و أما قبائل عسري فلها نصيب األسد، غامد و زهران و بين شهر
 

 جسور ال يروع عند هم، و ال يثين عزميته اتقاء، إمام و خطيب، :أمحد احلزنوي الغامدي
 .و حمرض على القتال

 
 حب اجلهاد ملك عليه فؤاده، جمهتد يف العبادة و قيام الليل، و الذكر و :لغامديمحزة ا

 .قراءة القرآن، يلتقط الكلمات كما تلتقط طائب الثمر
 

 . عزمية غري عادية، صبور و معطاء:عكرمة، أمحد الغامدي
 



 

٦٩ 

 صاحب عبادة، آمر باملعروف و ناٍه عن املنكر، جسد يف األرض، :معتز، سعيد الغامدي
 .و قلب جيول مع الطري اخلضر املعلقة بعرش الرمحن، حنسبه و اهللا حسيبه

 
 صاحبا عبادة و قيام ليل، صاحبا أدب و حياء و جهد، :وائل و وليد الصقلي الشهري

أبومها تاجر و شيخ قبيلة، أرادما الدنيا ففروا منها إىل جبال أفغانستان الوعرة يبتغون ما 
 .عند اهللا

 
 دمث األخالق، صبور، يطلب الشهادة بصدق، حنسبه و اهللا :هريعمر، مهند الش

 .حسيبه
 

 قدوة العلماء املعاصرين، و بقية السلف :الشيخ أبو العباس، عبد العزيز العمري الزهراين
الغابرين، العامل العامل، صان العلم عن وظائف الطغاة، و حرره من أن يكون أسريا 

 .ملرتبام
 

، و حفظ صحيحي البخاري و مسلم، و طائفة أخرى من حفظ أبو العباس القرآن
أحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم، نظر يف سبب مجع القرآن بني دفيت املصحف، 
فوجد العمل بالقرآن هو السبب، ملا استحر القتل يف احلفظة يوم اليمامة، فكان أهل 

، و يتسابقون يف اجلهاد يف القرآن و أهل احلديث يتسابقون يف الذود عن ال إله إال اهللا
سبيل اهللا، فشتان شتان بني السلف رضي اهللا عنهم، و بني من يدعون االنتماء بدون 

 .عمل
 

قرأ قصة سامل، موىل أيب حذيفة رضي اهللا عنه، يوم اليمامة، يوم تصادمت الزحوف، و 
ى أن خنش"تضعضعت الصفوف، فلما محل الراية سامل رضي اهللا عنه، قال له بعض القوم 

، قال قولته املشهورة اليت ترن يف آذان أصحاب القلوب احلية، قال "نؤتى من قبلك يا سامل



 

٧٠ 

، هكذا كان أهل العلم، و هكذا كان أهل "بئس حامل القرآن أنا إن أؤتيتم من قبلي"
 .القرآن و أهل احلديث

 
ب و محل  تصدر االس إلعطاء الدروس، و ذه-أبو العباس-فنرك عبد العزيز الزهراين 

الراية يوم حتطيم األصنام يف أمريكا، و مل يؤتى املسلمني من قبله، و كان فعله أكثر أثراً 
 . من ماليني الكتب يف توضيح عقيدة الوالء للمؤمنني و الرباء من الكافرين

 
أبو العباس جدد معىن العامل الرباين، و أعاد األمر إىل أصله كما كان السلف؛ حيتسبون و 

ون، نفر من الطغاة و وظائفهم، أدرك منهج السلف رضي اهللا عنهم، و فقه و ال يتوظف
علم أن فضل العلم مقيد بالعمل به، فلم يتخذ العلم عمالً، و إمنا طلب العلم ليعمل به 

 .على بصرية
 

فهؤالء الرجال أيقنوا أن السبيل إلحقاق احلق وإبطال الباطل هو اجلهاد يف سبيل اهللا، وأن 
فَقَاِتلْ ِفي سِبيِل اللِّه الَ تكَلَّف {: فار يكون باجلهاد يف سبيل اهللا، قال تعاىلكف بأس الك

 دأَشأًْسا وب دأَش اللّهواْ وكَفَر الَِّذين أْسب كُفأَن ي ى اللّهسع ِمِننيؤِض الْمرحو كفْسِإالَّ ن
 ]٨٤:النساء [}تنِكيالً

 
نا يف كل مكان، فرج عن الشيخ عمر عبد الرمحن يف سجون أمريكا، اللهم فرج عن علمائ

اللهم أرحم ضعفه وشيبته، اللهم فرج  عن علمائنا يف جزيرة العرب وغريها من البلدان، 
اللهم فرج عن الشيخ سعيد بن زعري وإخوانه من سجون بالد احلرمني، اللهم فرج عن 

 .در عليهشباب اإلسالم يف كل مكان، إنك ويل ذلك والقا
 

فهؤالء الرجال أرادوا أن يعدوا جوابا ليوم احلساب، أخرجهم من بيوم اإلميان باهللا 
واليوم اآلخر وأتباع حممد صلى اهللا عليه وسلم، وعلموا أن سيل األعذار الذي يقدمه 

 .املُعِذرونَ من األعراب ال يغين عنهم شيئاً



 

٧١ 

 
 ؟كيف يصدقوم واألندلس منذ مخسة قرون مل تعد

 كيف يصدقوم وفلسطني منذ تسعة عقود تقريباً واإلعداد مل ينته؟
كيف يصدقوم ومعسكرات اإلعداد وميادين اجلهاد يف أفغانستان فتحت ألكثر من 

 .مل يكلفوا أنفسهم هؤالء أن يغربوا أقدامهم يف سبيل اهللا! عشرين سنة
 

كاية برأس الكفر، فعلى شباب و إن هؤالء الشباب قد أقاموا احلجة على وجود القدرة بالن
 .اإلسالم أن يتبعوا منهج حممد صلى اهللا عليه و سلم يف اجلهاد، حيث أنه متعني اليوم

 
إىل إخواننا يف فلسطني نقول هلم إن دماء أبنائكم هي دماء أبنائنا، وإن دماءكم دماؤنا 

النصر أو نذوق ما فالدم الدم واهلدم اهلدم، ونشهد اهللا العظيم أننا لن خنذلكم حىت يتم 
 .ذاق محزة بن عبد املطلب، رضي اهللا عنه

 
 و هو حيفظ من مورثه خامت األنبياء و -أبو العباس-كيف يقعد الشيخ عبد العزيز الزهراين 

والذي نفس حممد بيده لوال أن ”املرسلني عليه الصالة و السالم حديثه كما يف الصحيح 
، كيف يقعد و هو “و يف سبيل اللَّه أبداًأشق على املسلمني ما قعدت خالف سرية تغز

والذي نفس حممد بيده ”يردد قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف احلديث نفسه 
 .“لوددت أن أغزو يف سبيل اللَّه فأقتل، مث أغزو فأقتل، مث أغزو فأقتل

 
ظرونكم هذا التدريب هو اجلهاد من أجل ال إله إال اهللا فإن إخوانكم يف فلسطني ينت... 

على أحر من اجلمر، وينتظرونكم يف أن تثخنوا يف أمريكا وإسرائيل فأرض اهللا واسعة 
 .ومصاحلهم منتشرة، فابذلوا أقصى ما تستطيعون لضرم لتكون كلمة اهللا هي العليا

 
 أُسامةُ بن محمِد بِن الَِدنْ

  خراسانَ–أَفْغانستانَ 
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 العاشراخلطاب 
 

   اَألمِريِكي اَألمِريِكيِإىل الشعِبِإىل الشعِب
  

 ))الدعوةُ و التوعِدالدعوةُ و التوعِد((
 

  هـ١٤٢٣ رجب ٢٩
  م٢٠٠٢ تشرين األول/أوكتوبر ٦

 
 ِبصوِت الشيخ
 )حِفظَه اهللا(أُسامة بن محمد بِن الَِدنْ 

 
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم،
 

 :د أما بع،السالم على من اتبع اهلدى، رسالة إىل الشعب األمريكي
 

ىل النجاة من إ و ،ىل سعادة الدنيا و اآلخرةإدعوكم أفأنا ..  ناصح أمني  فإين لكم
  ..اجلافة البئيسة اليت ال روح فيهاحياتكم املادية 

 
 ويدعو اىل ،اع منهج اهللا وحده ال شريك لهإتب إىلسالم الذي يدعو  اإلإىلدعوكم أ

 ..اإلجرام العدل وينهى عن الظلم و 



 

٧٣ 

 
 على بعض  اللتني جاءتا رداً،سالة غزويت نيويورك وواشنطنىل تفهم رإ أدعوكم إينكما 

 ،جرائمكم السابقة و البادئ أظلم، إال أن املتابع حلركة عصابة اإلجرام يف البيت األبيض
 الذين يستعدون للهجوم على العامل اإلسالمي وتقسميه دون أن تنكروا ،عمالء اليهود

 .تني شيئاًعليهم، يشعر بأنكم مل تفهموا من رسالة الغزو
 

 فلتزد أمريكا أو تنقص من وترية هذا -واهللا على ما أقول وكيل- لذا فإين أقول لكم
 . بإذن اهللا سبحانه و تعاىل، فسوف نكيل هلا بنفس الصاع،الصراع

 
 ويستهدفون مفاصل ،سالم يعدون لكم ما ميأل قلوبكم رعباً اهللا أن شباب اإلدشِهو أُ

 .. مكم وعدوانكم أو ميوت األعجل منا إىل أن تكفوا عن ظلاقتصادكم
 
 .نرجو اهللا عز وجل أن ميدنا مبدد من عنده إنه ويل ذلك والقادر عليه و
 
قُلْ يا أَهلَ الِْكتاِب تعالَواْ ِإلَى كَلَمٍة سواء بيننا وبينكُم أَالَّ نعبد ِإالَّ اللّه والَ نشِرك ِبِه شيئًا {

تالَ يونَوِلمسا مواْ ِبأَندهاْ فَقُولُواْ اشلَّوووِن اللِّه فَِإن تن داًبا مبضاً أَرعا بنضعآل [ }ِخذَ ب
 .]٦٤:عمران

 
 أُسامةُ بن محمِد بِن الَِدنْ

  خراسانَ–أَفْغانستانَ 
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 احلادي عشراخلطاب 
 

  ِإىل اُألمِة اِإلسالِميِةِإىل اُألمِة اِإلسالِميِة
  

))عدبعداٍم؛باٍم؛ عع   
 ))الَفَشلُ األمِريِكي ِفي أفغاِنستانالَفَشلُ األمِريِكي ِفي أفغاِنستان

 
  هـ١٤٢٣ شعبان ٨

  م٢٠٠٢ تشرين األول/أوكتوبر ١٤
 

 ِبقَلَِم الشيخ
 )حِفظَه اهللا(أُسامة بن محمد بِن الَِدنْ 

 
 

 : وبعد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى داه، والصالة والسالم على رسول اهللا،احلمد هللا
 

هذه األيام قبل عام مضى بدأت احلملة الصليبية األمريكية اليت أعلنها الرئيس ففي مثل 
 .األمريكي وقاد فيها حتالفاً دولياً ضم أكثر من تسعني دولة ضد أفغانستان

 
 تستعد أمريكا اليوم جلولة جديدة من ،وبعد مرور سنة على احلملة الصليبية على أفغانستان

، ه املرة ضد الشعب العراقي املسلم وهذ،مل اإلسالميجوالت حرا الصليبية على العا



 

٧٥ 

هادفة إىل إكمال خمططها يف تقسيم األمة ومتزيقها، وب ثرواا وخرياا، والتهيئة إلقامة 
 . منهاالفلسطينينيدولة إسرائيل الكربى بعد طرد 

 
 :وحنن ذه املناسبة نريد أن نؤكد على جمموعة من األمور يف النقاط التالية

 
  ...فشل احلملة األمريكية يف حتقيق أهدافها الرئيسة: أوالً

 
فعلى صعيد القضاء على لقد فشلت احلملة األمريكية يف حتقيق أي من أهدافها الرئيسة ؛ 

 فشلت يف قتل أو اعتقال أي من قيادات طالبان أو القاعدة أو غريهم القيادات اجلهادية
 .من قيادات ااهدين

 
، فشلت أمريكا يف حتقيق ما وعدت األمن واالستقرار يف أفغانستانوعلى صعيد حتقيق 

 ، وتشكيل جيش موحد حيفظ األمن،به من توحيد البالد حتت حكومة مركزية واحدة
ويقضي على سيطرة املليشيات العسكرية؛ فقد كان أبرز جناح للحملة األمريكية هو ذلك 

ممزقة مفرقة يتناحر فيها أمراء ) كنتونات(النجاح منقطع النظري يف إعادة تقسيم البالد إىل 
 .احلرب وجتار املخدرات السابقني

 
 فأفضل منوذج قدمته احلملة األمريكية يف هذا اال هو وعلى صعيد حقوق اإلنسان،

يف مزار شريف بالقنابل العنقودية وقذائف ) جانكي(حرق مئات األسرى املقيدين يف قلعة 
لياً كما يزعمون، وقتل آالف آخرين من األسرى عطشاً النابامل األمريكية احملرمة دو

واختناقاً يف حاويات املوت اليت شحنوا فيها حتت إشراف القوات األمريكية، هذا فضالً 
عن آالف القتلى من املدنيني من النساء واألطفال والشيوخ الذين حصدم القنابل 

 .األمريكية الذكية والغبية على حد سواء
 

، وجعلته هدفاً من أهداف قضاء على املخدرات الذي وعدت به أمريكاوعلى صعيد ال
 فيكفي أن نعلم أن احملصول األفغاين هذه السنة من األفيون قد حقق رقماً قياسياً ،احلرب



 

٧٦ 

 والقوات الدولية يف أفغانستان، كما ، وحتت رعاية القوات األمريكية،ال عهد له به
 .صرحت بذلك األمم املتحدة

 
يقال يف الفشل يف أحالم برامج إعادة إعمار البالد، وما هو على هذه الشاكلة ومثل ذلك 

 .من الوعود األمريكية املعسولة
 
  ...الورطة األمريكية يف أفغانستان: ثانياً

 
إن القوات األمريكية الغازية ألفغانستان قد بدأت اآلن تغرق يف الوحل األفغاين بكل 

العجيبة أن هذه القوات الصليبية اليت جاءت حلماية نظام معداا وأفرادها فمن املفارقات 
وأمام تعرضها هلجمات ااهدين - أصبحت ،احلكم يف كابل من ضربات ااهدين

 ! هي اليت حتتاج لقوات النظام حلمايتها، فمن حيمي من ؟-املستمرة
 

 !!األمنإن القوات الدولية واألمريكية اليت جاءت حلفظ األمن أصبحت أكرب عبء على 
األمريكية يف ) العدالة املطلقة( فقد حتولت عملية ،وكما قال أحد املعلقني األمريكيني

 ).لفشل واإلحباط املطلقا(أفغانستان إىل عملية 
 

إن االحتالل األمريكي ألفغانستان لن يكون أحسن عاقبة من االحتالل السوفييت إن شاء 
مريكية اليت تسعى اآلن للتغطية على فشلها يف  وهذه احلقيقة بدأت تدركها اإلدارة األ،اهللا

 .أفغانستان بالعمل على لفت األنظار عن ذلك الفشل بدق طبول احلرب على العراق
 
  ...ال نقيل وال نستقيل: ثالثاً

 
 على عهدهم ،ال يقيلون وال يستقيلون،الزال ااهدون بفضل اهللا على عهدهم ووعدهم

على وعدهم مع أمتهم ببذل كل غال ونفيس يف سبيل مع اهللا على اجلهاد يف سبيله، و
حتى الَ تكُونَ {حتريرها من كل صور الظلم والقهر، ومجيع أشكال التبعية واالحتالل، 

 .]٣٩: األنفال [}ِفتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه ِللّه



 

٧٧ 

 
ثباتاً على الطريق، وكل احملن واالبتالءات اليت تعرض هلا ااهدون مل تزدهم بفضل اهللا إال 

وعد اللَّه الَِّذين آمنوا ِمنكُم {وتصميماً على األهداف، وإمياناً باملنهج، ويقيناً بنصر اهللا، 
 ملَه نكِّنملَيو ِلِهمِمن قَب الَِّذين لَفختا اسِض كَمم ِفي الْأَرهِلفَنختساِت لَياِلحِملُوا الصعو

مهًناِدينأَم ِفِهموِد خعن بم مهلَندبلَيو مى لَهضت٥٥:النور [} الَِّذي ار[. 
 

  ...نداء إىل األمة: رابعاً
 

 نوجه نداءاً ، بل ومير ا العامل أمجع،إننا يف هذه األوضاع اخلطرية اليت متر ا أمتنا اليوم
 هذه األمة املنصورة املرحومة اليت ال إىل.. إىل هذه األمة العظيمة اليت هي أعظم األمم 

إىل هذه األمة اليت هي خري أمة أخرجت للناس .. يزال فيها اخلري واخلريون إىل قيام الساعة
إىل هذه األمة اليت ال تزال فيها طائفة منصورة تقاتل على احلق ال يضرها من خذهلا وال .. 

 .من خالفها إىل قيام الساعة
 

 ومبحمد صلى اهللا عليه وسلم ،ن آمنتم باهللا رباً، وباإلسالم م ديناً يا م،فيا أمة اإلسالم
 :رسوالً

 
 ودون تفريق بني ،إن القضية اآلن مل تعد قضية هل األمة مستهدفة بشكل كامل وشامل

 كشف مئونةمن يسمون باملعتدلني واملتطرفني، أو بني احللفاء واألعداء، فقد كفانا العدو 
قَد {لسرية والعلنية اليت كشف فيها عن بعض نواياه العدوانية هذه احلقيقة بتصرحياته ا

رأَكْب مهوردِفي صخا تمو اِهِهمأَفْو اء ِمنضغِت الْبد١١٨: آل عمران [}ب[. 
 

إن القضية اآلن هي كيف نواجه هذا العدوان الصارخ وندافع عن عقيدتنا وشرفنا 
 خرة؟ فننال شرف الدنيا وفوز اآلوكرامتنا

 
إذا أردنا أن يكتب اهللا لنا النصر وحيقق لنا الظفر يف هذه املواجهة فيجب أن نتسلح 

 : بعدة أمور يف مقدمتها
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 ... الرجوع إىل اهللا :أوالً

 
 ، وتوبة نصوح إليه، باإلخالص يف العمل،إن أول ما جيب علينا هو أوبة صادقة إىل اهللا

 وكل ،الشرع يف كل جماالت أعمالنا ومعامالتنا وحتكيم ، والتجرد للحق،والصدق يف النية
 .صغري وكبرية من حياتنا

 
 ، نعترف بأن ما أصابنا من تسليط العدو كان ببعض ما كسبت أيديناأنإنه جيب علينا 

 }وما أَصابكُم من مِصيبٍة فَِبما كَسبت أَيِديكُم ويعفُو عن كَِثٍري{: قال تعاىل
 .]٣٠:الشورى[
 
 ... االعتصام حببل اهللا مجيعا :انياًث

 
إذا كان من املُسلم به أن الرتاع واالختالف من أهم دواعي الفشل وذهاب الريح الذي 

 فإن من املُسلم به كذلك أن الوحدة واالجتماع واالعتصام حببل اهللا ،تعاين منه أمتنا اليوم
 .هي مفتاح النصر والظفر، وباب السيادة والقيادة

 
آل [ }واعتِصمواْ ِبحبِل اللِّه جِميًعا والَ تفَرقُواْ{: تعاىل آمراً بالوحدة واالجتماعقال 
والَ تنازعواْ فَتفْشلُواْ وتذْهب ِرحيكُم {: ، وقال حمذراً من الفرقة والرتاع ]١٠٣:عمران

 .]٤٦:األنفال [}واصِبرواْ ِإنَّ اللّه مع الصاِبِرين
 
الوحدة اليت ندعو هلا املسلمني اليوم ال تستلزم بالضرورة رفع اخلالف يف كل املسائل و

 ،اجلزئية والقضايا الفرعية، فاخلالف يف مثل هذه املسائل ال ميكن رفعه، وال يضر وجوده
 .فالوحدة اليت نطالب ا هي الوحدة يف ثوابت العقيدة، وقطعيات الدين وكليات الشرع

 
 ...ر وتفجري طاقات األمة استنفا: ثالثاً
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وأهم هذه الطاقات على اإلطالق هو إن أمتنا تزخر بكثري من الطاقات والقدرات، 
 الذي هو وقود املعركة وحمرك الصراع، وال نقصد باإلنسان هنا فئة اإلنسان املسلم

قط، امللتزمني والعاملني لإلسالم من العلماء والدعاة وأبناء الصحوة واحلركات اإلسالمية ف
بل نقصد الشعوب اإلسالمية بكل فئاا اخلاصة والعامة، فإذا كان للخواص دورهم الذي 
ال يقوم به غريهم، فإن العوام هم وقود املعركة احلقيقي، ومادا املتفجرة، ودور اخلواص 

 .هو دور الصاعق واحملرك الذي يفجر هذه املادة
 

نا تعترب من أثرى األمم على وجه األرض،  فأمتوهنالك طاقات األمة املادية واالقتصادية،
، وأزخرها باملوارد اليت ظلت مسخرة عقوداً من الزمن خلدمة األعداء، تإمكانياوأكثرها 

 .والتآمر على األشقاء
 

 اليت تزخر ا البالد اإلسالمية، واليت صدئت يف  العسكرية الضخمةتاإلمكانياوهنالك 
ات وسنوات، دون أن تثأر لعرض، أو تذود عن املخازن واملستودعات، ومرت عليها سنو

أرض، بل ظلت كابوساً جامثاً على صدور الشعوب، وخنجراً مغموساً يف خاصرة 
 .األشقاء

وهنالك الكثري الكثري من طاقات األمة ومقدراا اليت آن هلا أن تتحرر وتتفجر وتثأر، 
اح، والعرض املنتهك، وتأخذ طريقها يف الذود عن العقيدة املستهدفة، واحلمى املستب

 .واألرض املغتصبة، واخلريات املستلبة
 

 تقوم به جمتمعة، أن ودورها الكلي الذي يتحتم عليها ،وإذا كان لألمة واجباا اجلماعية
 .فإن هنالك فئات هلا دور خاص جيب عليها القيام به بشكل خاص

 
 ومحلة أمانة العلم نبياء،ويف مقدمة هذه الفئات فئة العلماء والدعاة الذين هم ورثة األ

 .وما يترتب على ذلك من واجب الدعوة وفريضة البالغ
 



 

٨٠ 

يرفَِع اللَّه الَِّذين آمنوا ِمنكُم والَِّذين أُوتوا {ولذلك رفع اهللا مرتلتهم وأعلى من شأم فقال 
 .]١١:اادلة [}الِْعلْم درجات

 
 :لحونفيا أيها العلماء الصادقون والدعاة واملص

 
أنتم الذين جيب أن تتقدموا الصفوف، وتقودوا األمة، وتوجهوا املسرية؛ فذلك هو مقتضى 

 .وراثتكم للنبوة
 

إن واجبكم األول هو بيان احلق لألمة، والصدع به يف وجوه الظلمة دون مواربة أو 
ق الَِّذين أُوتواْ وِإذْ أَخذَ اللّه ِميثَا{خوف ؛ فذلك هو مقتضى امليثاق الذي أخذه اهللا عليكم 

 .]١٨٧:آل عمران [}الِْكتاب لَتبيننه ِللناِس والَ تكْتمونه
 

إن أمهية وظيفتكم هذه تنبع من خطورة عملية التدليس والتضليل اليت ميارسها علماء 
 السلطة وسدنة احلكام من املتاجرين بالدين الذين لبسوا على األمة أمرها، وباعوا دينهم

 .بعرض من الدنيا
 

إن عليكم أن تؤجلوا كل خالف يعوق عن العمل، وكل نزاع يؤدي إىل الفشل، وعليكم 
أن حتسموا الشك باليقني، والتردد بالعزم، وأن تسارعوا وتبادروا، فإن عجلة األحداث لن 

 .تنتظر أحداً 
 

اماً أن إننا وحنن نوجه إليكم هذا النداء نستنهض مهمكم ونستحث عزائمكم، ندرك مت
هنالك بعض اخلالفات يف مناهج التغيري بني العاملني لإلسالم ال ميكن جتاهلها، ولكن من 
غري املقبول وال من املعقول أن نظل حبيسني لبعض اخلالف يف املسائل اجلزئية والقضايا 
الفرعية معطلني العمل مبحكمات الدين وكليات الشرع يف مثل هذه الفترة العصيبة من 

 .ألمةتاريخ ا
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وإىل جانب فئة العلماء هناك فئة الشباب املسلم الذين هم قوة التغيري الدافعة عرب تاريخ 
 .هم وقود املعركة احلقيقي يف احلاضر واملستقبل،هذه األمة، 

 
 :فيا شباب اإلسالم

 
يا أحفاد خالد والقعقاع، ويا خلف مصعب بن عمري وأسامة بن زيد وحممد القاسم 

ا إخوان حممد عطا ومروان الشحي وزياد اجلراح وهاين حنجور وحممد الفاتح، وي
  ...وبقية أفراد السرية، ويا رفاق أنس الكندري وجاسم اهلاجري

 
أنتم الذين على قنطرة تضحياتكم ستعرب هذه األمة إىل ساحة العز وميدان الكرامة، 

 .وستسعد البشرية وترحم اإلنسانية
 

، وحنن لن خناطبكم إال مبا خاطبكم به ربكم عز وجل، أنتم فرسان القتال وأبطال الرتال
فَاقْتلُواْ {: ودعاكم إليه، وحرضكم عليه، وهو قتال أعدائه وأعداء دينه قال تعاىل
 ]٥:التوبة [}الْمشِرِكني حيثُ وجدتموهم وخذُوهم واحصروهم واقْعدواْ لَهم كُلَّ مرصد

 .]٣٩: األنفال [}ى الَ تكُونَ ِفتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه ِللّهحت{: وقال سبحانه
 

واألولوية يف هذا القتال ويف هذه املرحلة، جيب أن يكون ألئمة الكفر من األمريكان 
: واليهود الذين لن ينتهوا عن عدوام ولن يكفوا عن تسلطهم علينا إال باجلهاد قال تعاىل

}مفَقَاِتلُواْ أَِئمانَ لَهمالَ أَي مهوإياكم أن تنجروا إىل تشتيت ]١٢:التوبة [}ةَ الْكُفِْر ِإن 
جهودكم، وتبديد طاقاتكم يف معارك جانبية مع األذناب واألطراف، بل ركزوا الضرب 
على رأس الكفر حىت ينهار، وعندما ينهار سوف تتداعى له بقية األطراف بااليار 

ويومِئٍذ يفْرح الْمؤِمنونَ، ِبنصِر اللَِّه ينصر من يشاء وهو الْعِزيز {واالندثار واالندحار 
ِحيم٥-٤:الروم [}الر[. 
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 الذين هلم األثر البارز والدور الكبري يف توجيه وهناك فئة اإلعالميني وأصحاب القلم
 . وكسر معنويات العدو، ورفع معنويات األمة،املعركة

 
ألوان ألن يتبوأ اإلعالم مكانه الصحيح، ويقوم بدوره املطلوب يف مواجهة هذه لقد آن ا

احلملة الشرسة واحلرب الصليبية املعلنة جبميع وسائله املرئية واملسموعة واملقروءة، وعلى 
رجال اإلعالم كتاباً كانوا أم صحفيني أم حمللني أم مراسلني أن يكونوا على مستوى 

ن يقوموا بدورهم املطلوب يف تبصري األمة، وبيان حقيقة العدو، املسئولية واحلدث، وأ
وكشف خمططاته وأالعيبه وأن يقفوا صفاً واحداً بكل توجهام، فالعدو اليوم ال يفرق 

 .بني فئة وأخرى، فهدفه القضاء على كل من له عالقة بالعروبة واإلسالم 
 

اً عن غريهم يف دفع هذه املعركة  الذين ال يقلون شأنوهناك فئة التجار وأصحاب األموال
حنو هدفها املنشود ومطلبها املقصود من التمكني لدين اهللا يف األرض وتطبيق شرعه، قال 

ِإنما الْمؤِمنونَ الَِّذين آمنوا ِباللَِّه ورسوِلِه ثُم لَم يرتابوا وجاهدوا ِبأَمواِلِهم وأَنفُِسِهم {: تعاىل
 .]١٥:احلجرات [}يِل اللَِّه أُولَِئك هم الصاِدقُونِفي سِب

 
 :معاشر التجار وأصحاب األموال

 
إن إنفاقكم يف سبيل اهللا اليوم واجب شرعي ومطلب ملح يفرضه عليكم انتماؤكم 

 .لدينكم وأمتكم، واملال الذي ستنفقونه وإن قل سيوقف سيالً جارفاً يريد تدمرينا مجيعاً
 

 :وأصحاب األموالمعاشر التجار 
 

إن دينكم اليوم يناديكم، وإخوانكم يستنصرونكم، واهللا ناظر إليكم فيما استخلفكم فيه 
هاأَنتم هؤلَاء تدعونَ ِلتنِفقُوا ِفي سِبيِل اللَِّه فَِمنكُم من يبخلُ ومن يبخلْ فَِإنما يبخلُ عن {

و ِنيالْغ اللَّهفِْسِه ونثَالَكُموا أَمكُونلَا ي ثُم كُمرًما غَيِدلْ قَوبتسا يلَّووتِإن تاء والْفُقَر مأَنت{ 
 .]٣٨:حممد[
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 فيا أيتها الزوجة اليت وهنالك املرأة املسلمة اليت ال يقل دورها حبال عن دور الرجال؛
ويا أيتها األم .. رة احلق تقتفي أثر خدجية رضي اهللا عنها يف الوقوف وراء زوجها يف نص

ويا أيتها األخت اليت ترتسم .. اليت ترتسم خطي اخلنساء يف التضحية بأبنائها فداء للدين 
 .خطى الصاحلات بدفع إخوان إىل ساحات البطولة بكل يقني وثبات

 
فأننت اللوايت حرضنت ودفعنت، ومن قبل ربينت كل الرجال الذين جاهدوا يف فلسطني 

غانستان والشيشان، وأننت اللوايت أخرجنت كوكبة البطولة يف غزويت نيويورك ولبنان وأف
 .وواشنطن

 
وإن كنا ننسى، فلن ننسى بطولة املرأة الفلسطينية املسلمة على أرض الرباط ومواقفها 
العظيمة واليت عجز عن مثلها كثري من الرجال، حيث مل تضن بزوج وال ابن يف سبيل 

ل قدمت نفسها وبذلت روحها لتنضم إىل قوافل الشهداء حية نصرة األقصى املبارك، ب
 .ترزق عند را متجاوزة بذلك كل مغريات احلياة الدنيا وزينتها

 
 إننا ننتظر منك اليوم الكثري، ولن تعدمي وسيلة لنصرة دينك فيا أيتها املرأة املسلمة

 .وأمتك وسنة نبيك مىت ما صدقت مع ربك
 

 : اويف ختام هذا البيان فإنن
 
 نئ أمتنا اإلسالمية بالعمليات البطولية اجلهادية اجلريئة اليت نفذها أبناؤها من :أوالً

ااهدين الربرة يف اليمن ضد ناقلة البترول الصليبية ويف الكويت ضد قوات الغزو 
واالحتالل األمريكية، فقد ضرب ااهدون بتفجريهم حلاملة البترول يف اليمن احلبل 

التموين والتغذية لشريان حياة األمة الصليبية مذكرين األعداء بثقل فاتورة السري وخط 
 أمتنا وبهم خلرياتنا الدم وفداحة اخلسائر اليت سيدفعوا مثناً الستمرار عدوام على

كما أكدت عملية الكويت البطولية حجم اخلطر الذي يهدد القوات األمريكية ، وثرواتنا
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سالمية، وسيصدر املكتب السياسي بيانني مستقلني للعمليتني أينما حلت من البالد اإل
 .ودالالما

 
 جندد وقوفنا مع إخواننا القابضني على اجلمر حول بيت املقدس يف فلسطني، :ثانياً

واملرابطني وااهدين يف الشيشان وأفغانستان والفلبني وإندونيسيا وكشمري وغريها، 
ن، واألحرار من املعتقلني واألسرى يف سجون الكفرة والغرباء الفارين بدينهم يف كل مكا

 .والطواغيت
 
 نؤكد أن تزامن ضرب هدف عسكرٍي بأمهية قوات املاريرت يف الكويت، وتفجري :ثالثاً

هدف اقتصادٍي حبجم ناقلة بترول يف اليمن، وإصدار بيانات مسموعة ومقروءة من 
تزامن كل ذلك مع .. قضاء عليهم قيادات طالبان والقاعدة الذين راهنت أمريكا على ال

مرور سنة على بدأ احلرب الصليبية ليس من الصدفة يف شيء، وإمنا هو رسالة واضحة 
وقوية لكل األعداء واألصدقاء على حد سواء بأن ااهدين بفضل اهللا ما وهنوا ملا أصام 

 . مل ينالوا خرياًيف سبيل اهللا وما ضعفوا وما استكانوا، وأن اهللا رد الذين كفروا بغيظهم
 

قُلْ هلْ تربصونَ ِبنا ِإالَّ ِإحدى { أننا ماضون على الطريق، ننتظر إحدى احلسنيني :رابعاً
الْحسنييِن ونحن نتربص ِبكُم أَن يِصيبكُم اللّه ِبعذَاٍب من ِعنِدِه أَو ِبأَيِدينا فَتربصواْ ِإنا 

كُم معونمصبروجندد عهدنا مع اهللا، ووعدنا لألمة، ووعيدنا لألمريكان ،]٥٢:التوبة[ }ت 
واليهود بأنه لن يقر هلم قرار ولن يهدأ هلم بال ولن حيلموا باألمن حىت يرفعوا أيديهم عن 
أمتنا ويكفوا عن عدوام علينا ودعمهم ألعدائنا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 

 . ينقلبون
 

 ،أخوكم
 

 أُسامةُ بن محمِد بِن الَِدنْ
  خراسانَ–أَفْغانستانَ 
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 عشرالثاين اخلطاب 
 

  ِإىل شعوِب الدوِل املُتحاِلفَِةِإىل شعوِب الدوِل املُتحاِلفَِة
  مع احلُكُومِة األمريِكيِةمع احلُكُومِة األمريِكيِة

  

  ))كَما تقتلون تقَتلونَكَما تقتلون تقَتلونَ((
 

  هـ١٤٢٣ رمضان ٧
  م٢٠٠٢ تشرين الثاين/نوفمرب ١٢

 
 ِبصوِت الشيخ

ِن الَِدنْ أُسد بمحم نة باهللا(ام حِفظَه( 
 
 

 .من عبد اهللا أسامة بن الدن إىل شعوب الدول املتحالفة مع احلكومة األمريكية الظاملة
 

 : أما بعد،السالم على من اتبع اهلدى
 

 وإن ما حدث منذ ، وإن من العدل املعاملة باملثل،فإن طريق األمان يبدأ برفع العدوان
 :نطن ونيويورك إىل يومنا احلايلغزويت واش
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 ،كقتل األملان يف تونس -
 ،والفرنسيني يف كراتشي -
 ،وتفجري الناقلة العمالقة الفرنسية يف اليمن -
 ،والربيطانيني واألستراليني يف جزيرة بايل -
 ،وعملية موسكو األخرية -
 ،وقتل املاريرت يف فيلكا -
 ،مع بعض العمليات املتفرقة هنا وهناك -
 

فعل وتعامل باملثل قام ا أبناء اإلسالم الغيورون ذوداً عن دينهم واستجابةً ما هو إال رد 
 .ألمر رم ونبيهم عليه الصالة والسالم 

 
 وما تقوم به إسرائيل حليفة ،إن ما يقوم به بوش فرعون العصر من قتل ألبنائنا يف العراق

 األمريكية يف أمريكا بقصف املنازل مبن فيها من شيوخ وأطفال ونساء بالطائرات
 كان كافياً للعقالء من حكامكم لالبتعاد عن عصابة اإلجرام هذه، فأهلنا يف ،فلسطني

 .فلسطني يقتلون ويسامون سوء العذاب منذ قرن من الزمان تقريبا
 

فإذا دافعنا عن أهلينا يف فلسطني قام العامل واضطرب وحتالف ضد املسلمني حتت مسمى 
، فما شأن حكوماتكم للتحالف مع عصابة اإلجرام يف البيت مكافحة اإلرهاب بغياً وزوراً

األبيض ضد املسلمني، أما تعلم حكوماتكم أن عصابة البيت األبيض هم أكرب سفاحي 
 !العصر

 
فهذا رامسفيلد جزار فيتنام قتل مليونني من البشر فضالً عن اجلرحى، وها مها تشيين 

فما شأن حكوماتكم ... مما فعله هوالكو وباول فعال من القتل والدمار يف بغداد أكثر 
بالتحالف مع أمريكا يف اهلجوم علينا يف أفغانستان وأخص بالذكر بريطانيا وفرنسا 

 .وإيطاليا وكندا وأملانيا واستراليا 
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 فضالً عن سعيها ،واستراليا هي تلك اليت حذرناها من قبل عن مشاركتها يف أفغانستان
ذير إىل أن استيقظت على أصوات  فتجاهلت التح،املذموم يف فصل تيمور الشرقية

 . مث زعمت حكومتها تاناً وزوراً أم غري مستهدفني،يف بايلاالنفجارات 
 

فإن ساءكم النظر إىل قتالكم وقتلى حلفائكم من الرجال يف تونس وفيلكا وبايل 
ذكروا قتالنا  فتذكروا قتالنا من األطفال يف فلسطني والعراق يومياً، وت،عمان وكراتشي و

 .عن عمد يف األفراح واألعراف يف أفغانستان
 

 فإىل مىت يبقى ، فتذكروا قتالنا يف الشيشان،وإن ساءكم النظر إىل قتالكم يف موسكو
اخلوف والقتل والدمار والتشريد واليتم والترميل حكراً علينا ويبقى األمن واالستقرار 

 .والسرور حكراً عليكم 
 

  ... األوان أن نستوي يف البضاعةهذه قسمة ضيزى قد آن
 
 .. مبا يسؤكم وابشروا ، وكما تقصفون تقصفون،ما تقتلون تقتلونك
 

إا هي األمة اإلسالمية وقد بدأت بفضل اهللا ترميكم بفلذات أكبادها الذين عاهدوا اهللا 
عني  إلحقاق احلق وإبطال الباطل ما دام فيهم ،على أن يواصلوا اجلهاد بالبيان والسنان

 .تطرف وعرق ينبض
 

ويف اخلتام أسأل اهللا أن ميدنا مبدد من عنده لنصرة دينه ومواصلة اجلهاد يف سبيله حىت نلقاه 
 . إنه ويل ذلك والقادر عليه ،وهو راض عنا

 
 .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

 
 أُسامةُ بن محمِد بِن الَِدنْ

  خراسانَ–أَفْغانستانَ 
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 عشرالثالث اخلطاب 
 

  إىل أَهِل الِعراِق خاصةً و املُسِلِمني عامةُإىل أَهِل الِعراِق خاصةً و املُسِلِمني عامةُ
  

 ))سالة األوىلسالة األوىلالِرالِر((
 

  هـ١٤٢٣ ذو احلجة ١٠
  م٢٠٠٣ شباط/فرباير ١١

 
 ِبصوِت الشيخ
 )حِفظَه اهللا(أُسامة بن محمد بِن الَِدنْ 

 
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

 وبركاتهالسالم عليكم ورمحة اهللا 
 
آل  [}يا أَيها الَِّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه حق تقَاِتِه والَ تموتن ِإالَّ وأَنتم مسِلمون{

 .]١٠٢:عمران
 

 :أما بعد
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فإننا نتابع باهتمام شديد وحرص بالغ استعداد الصليبيني للحرب الحتالل عاصمة اإلسالم 
تنصيب حكومة عميلة عليكم تتبع أسيادها يف واشنطن سابقا وب ثروات املسلمني و

وتل أبيب كسائر احلكومات العربية األخرى اخلائنة العميلة متهيدا إلنشاء إسرائيل الكربى، 
 . فحسبنا اهللا ونعم الوكيل

 
ونرغب أن نؤكد بني يدي هذه احلرب الظاملة، حرب الفجار الكفار اليت ختوضها أمريكا 

 : لى عدد من املعاين املهمةحبلفائها وعمالئها ع
 
ال لنصر القوميات . إخالص النية بأن يكون القتال يف سبيل اهللا وحده ال شريك له :أوال

وال لنصر أنظمة احلكم اجلاهلية اليت تعم مجيع الدول العربية مبا فيها العراق، قال اهللا تعاىل 
 سبيل الطاغوت، فقاتلوا الذين آمنوا يقاتلون يف سبيل اهللا، والذين كفروا يقاتلون يف"

 ". أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا
 
نذكر بأن النصر من عند اهللا وحده تعاىل، وما علينا إال بذل األسباب باإلعداد  :ثانيا

يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا اهللا ينصركم ويثبت "والتحريض واجلهاد قال اهللا تعاىل 
 ".أقدامكم

 
ما الكبائر كما قال رسول اهللا ة والتوبة إىل اهللا تعاىل من الذنوب، وال سيوينبغي املسارع

الشرك باهللا والسحر وقتل النفس اليت : اجتنبوا السبع املوبقات”: صلى اهللا عليه وسلم
حرم اهللا إال باحلق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتويل يوم الزحف وقذف املؤمنات 

 وعقوق الوالدين وشهادة االزن ائر، كاخلمر وذا سائر الكب، وك]متفق عليه [“الغافالت
 .الزور

 
وينبغي املسارعة يف الطاعات عموما، وخاصة كثرة الذكر عند التقاء الزحوف، قال أبو 

 ".  فإنكم إمنا تقاتلون بأعمالكم،عمل صاحل قبل الغزو: "الدرداء رضي اهللا عنه
 



 

٩٠ 

للعدو األمريكي أنه يعتمد يف قتاله بشكل رئيسي قد تبني لنا من مدافعتنا ومقاتلتنا  :ثالثا
 .على احلرب النفسية نظرا ملا ميتلكه من آلة دعائية ضخمة

 
وكذلك على القصف اجلوي الكثيف، إخفاء ألبرز نقاط ضعفه وهي اخلوف واجلنب 
وغياب الروح القتالية عند اجلنود األمريكيني، فهؤالء اجلنود على قناعة تامة بظلم 

كذا كما أم يفتقدون قضية عادلة يدافعون عنها وهم إمنا يقاتلون من أجل حكومتهم و
م عصابة اإلجرام يف أصحاب رؤوس األموال وأرباب الربا وجتار السالح والنفط مبا فيه

 . أضف إىل ذلك أحقادا صليبية وأحقادا شخصية لبوش األب، البيت األبيض
 

ة واملتاحة كتفريغ القوة اجلوية للعدو الصلييب وتبني لنا أيضا أن من أفضل الوسائل الفعال
من حمتواها، هو بإنشاء اخلنادق املسقوفة واملموهة بأعداد كبرية وكنت قد أشرت إىل 

 .بورا العام املاضي ذلك يف حديث سابق يف أثناء معركة تورا
 

 بالثبات تلك املعركة العظيمة اليت انتصر فيها اإلميان على مجيع القوى املادية ألهل الشر
على املبدأ بفضل اهللا سبحانه وتعاىل، وسأذكر لكم طرفا من تلك املعركة العظيمة للتدليل 

 . على مدى جبنهم من جهة ومدى فعالية اخلنادق يف استرتافهم من جهة أخرى
 

فقد كان عددنا يصل إىل ثالمثائة جماهد وكنا قد حفرنا مائة خندق منتشرة يف مساحة ال 
 حىت نتالىف اإلصابات البشرية الكبرية ،ق لكل ثالثة اخوةع، مبعدل خندتزيد عن ميل مرب

من القصف ، وقد تعرضت مراكزنا منذ الساعة األوىل للحملة األمريكية يف العشرين من 
رجب لعام ألف وأربعمائة واثنني وعشرين للهجرة املوافق السابع من أكتوبر لسنة ألفني 

 ذلك القصف بشكل متقطع إىل منتصف رمضان وواحد ميالدية لقصف مركز مث استمر
وبعدها يف صبيحة السابع عشر من رمضان بدأ قصف شديد جدا وخاصة بعد ما تأكدت 

بورا مبا فيهم العبد الفقري واألخ  القيادة األمريكية بوجود بعض قيادات القاعدة يف تورا
 تكن متر علينا ثانية ااهد الدكتور أمين الظواهري، وأصبح القصف على مدار الساعة فلم

بدون طائرات حربية فوقنا ليال أو ارا حيث تفرغت غرفة قيادة وزارة الدفاع األمريكية 



 

٩١ 

مع مجيع القوى املتحالفة معها لنسف وتدمري هذه البقعة الصغرية وإزالتها من الوجود، 
فكانت الطائرات تصب محمها فوقنا وخصوصا بعد أن أت مهماا األساسية يف 

انستان، وكانت القوات األمريكية تقصفنا بالقنابل الذكية والقنابل ذات آالف األرطال أفغ
والقنابل العنقودية وكذلك كانت القنابل اخلارقة للكهوف، وقد كانت قاذفات القنابل 
كطائرات يب اثنني ومخسني حتوم الواحدة منها ألكثر من ساعتني فوق رؤوسنا وترمي يف 

 ثالثني قنبلة، وكانت طائرات السي ميه وثالثني املعدلة ترمينا كل دفعة من عشرين إىل
 .ليال باألبسطة املتفجرة وغريها من القنابل احلديثة

 
ورغم ذلك القصف اهلائل مع اإلعالم الدعائي الرهيب الذين مل يسبق هلما مثيل على مثل 

ني اليت دفعوها لقتالنا هذه البقعة الصغرية احملاصرة من مجيع اجلهات باإلضافة لقوات املنافق
ملدة نصف شهر متصل واليت صددنا موجام اليومية كلها بفضل اهللا سبحانه وتعاىل 
وأرجعناهم يف كل مرة مهزومني حيملون قتالهم وجرحاهم، رغم ذلك كله ما جترأت 
القوات األمريكية على اقتحام مواقعنا، فأي داللة أظهر من ذلك على جبنهم وخوفهم 

 .أساطريهم املدعاة لقواهم املزعومةوكذم يف 
 

 الفشل اهلائل الذريع لتحالف الشر العاملي جبميع قواه على جمموعة صغرية :خالصة املعركة
من ااهدين، على ثالمثائة جماهد يف خنادقهم داخل ميل مربع يف درجة حرارة بلغت 

 تقريبا ست يف املائةعشر درجات حتت الصفر، وكانت نتيجة املعركة إصابتنا يف األفراد ب
 اهللا أن يتقبلهم يف الشهداء وأما أصابتنا يف اخلنادق فكانت بنسبة اثنني يف املائة نرجو

 . واحلمد هللا
 

فإذا كانت مجيع قوى الشر العاملي مل تستطع أن حتقق مرادها على ميل مربع بعدد بسيط 
ريرة أن تنتصر على من ااهدين بإمكانيات متواضعة جدا فكيف ميكن هلذه القوى الش

 فهذا حمال بإذن اهللا إذا ثبت الناس على الدين وأصروا على اجلهاد يف ،العامل اإلسالمي
 .سبيله

 



 

٩٢ 

 :فيا إخواننا اجملاهدين يف العراق
 

ال يهولنكم ما تروج له أمريكا من أكاذيب حول قوم وحول قنابلهم الذكية واملوجهة 
يذكر يف وسط اجلبال ويف وسط اخلنادق يف السهول بالليزر، فالقنابل الذكية ال أثر هلا 

والغابات فهي ال بد هلا من أهداف ظاهرة، أما األهداف واخلنادق املموهة متويها جيدا 
فليس للقنابل الذكية وال الغبية إليها من سبيل إال بالضرب العشوائي الذي يبدد ذخرية 

فعليكم بكثرة اخلنادق كما جاء يف ، يبدد ذخرية العدو ويبدد أمواله سدى، وأموالهالعدو 
، أي اختذوا األرض درعة فإن ذلك "  باألرضدرعوا: "األثر عن عمر رضي اهللا عنه قال

 وأما ،كفيل بإذن اهللا وفضله باسترتاف كامل املخزون من قذائف العدو خالل بضعة أشهر
 . إنتاجهم اليومي فشيء يسري يسهل احتماله بإذن اهللا

 
ستدراج قوات العدو إىل قتال طويل متالحم منهك مستغلني املواقع كما ننصح بأمهية ا

الدفاعية املموهة يف السهول واملزارع واجلبال واملدن، وأخوف ما خيافه العدو هو حرب 
 . املدن والشوارع، تلك احلرب اليت يتوقع العدو فيها خسائر فادحة باهظة يف أرواحه

 
ية ضد العدو، تلك العمليات اليت أنكت يف كما نؤكد على أمهية العمليات اإلستشهاد

 . أمريكا وإسرائيل نكاية مل يشهدوها يف تارخيهم من قبل بفضل اهللا تعاىل
 

كما أننا نوضح أن كل من أعان أمريكا من منافقي العراق أو من حكام الدول العربية 
 القواعد وكل من رضي بفعلهم، وتابعهم يف هذه احلرب الصليبية بالقتال معهم أو بتوفري

والدعم اإلداري أو بأي نوع من أنواع الدعم واملناصرة هلم ولو بالكالم، لقتل املسلمني 
يا أَيها {: يف العراق عليه أن يعلم أنه مرتد خارج عن امللة حالل املال والدم قال اهللا تعاىل

 بعضهم أَوِلياء بعٍض ومن يتولَّهم منكُم فَِإنه الَِّذين آمنواْ الَ تتِخذُواْ الْيهود والنصارى أَوِلياء
 . ]٥١:املائدة [}ِمنهم ِإنَّ اللّه الَ يهِدي الْقَوم الظَّاِلِمني

 



 

٩٣ 

كما نؤكد على الصادقني من املسلمني أنه جيب عليهم أن يتحركوا وحيرضوا وجييشوا 
ء الساخنة لتتحرر من عبودية هذه األنظمة األمة يف مثل هذه األحداث العظام واألجوا

 . احلاكمة الظاملة املرتدة املستعبدة من أمريكا وليقيموا حكم اهللا على األرض
 

ومن أكثر املناطق تؤهال للتحرير، األردن واملغرب ونيجرييا وباكستان وبالد احلرمني 
 . واليمن

 
تعين أهل اإلسالم بغض النظر عن كما أنه ال خيفى أن هذه احلرب الصليبية تعين يف أول ما 

بقاء أو زوال احلزب االشتراكي وصدام فيجب على املسلمني عامة ويف العراق خاصة أن 
يشمروا عن ساق اجلد واجلهاد ضد هذه احلملة الظاملة وأن حيرصوا على اقتناء الذخائر 

ِلحتهم فَِإذَا سجدواْ ولْيأْخذُواْ أَس{: والسالح فهذا أمر واجب عليهم متعني قال اهللا تعاىل
 مهذُواْ ِحذْرأْخلْيو كعلُّواْ مصلُّواْ فَلْيصي ى لَمرأِْت طَآِئفَةٌ أُخلْتو آِئكُمرواْ ِمن وكُونفَلْي

فَي ِتكُمِتعأَمو ِتكُمِلحأَس نفُلُونَ عغت واْ لَوكَفَر الَِّذين دو مهتِلحأَسلَةً ويكُم ملَيِميلُونَ ع
 .]١٠٢:النساء [}واِحدةً

 
ومعلوم أنه ال جيوز القتال لنصرة الرايات اجلاهلية وكذلك جيب على املسلم أن تكون 
: عقيدته ورايته واضحة يف القتال يف سبيل اهللا كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 ].متفق عليه [“ سبيل اهللامن قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا، فهو يف”
 

وال يضر يف مثل هذه الظروف أن تتقاطع مصاحل املسلمني مع مصاحل االشتراكيني يف 
القتال ضد الصليبيني مع اعتقادنا وتصرحينا بكفر االشتراكيني ، فاالشتراكيون وهؤالء 
نوا احلكام قد سقطت واليتهم منذ زمن بعيد، واالشتراكيون كفار حيثما كانوا، سواء كا

يف بغداد أو عدن وهذا القتال الذي يدور أو الذي يكاد أن يدور يف هذه األيام يشبه إىل 
 . حد بعيد قتال املسلمني من قبل

 
وتقاطع املصاحل ال يضر فقتال املسلمني ضد الروم كان يتقاطع مع مصاحل الفرس ومل يضر 

 . الصحابة رضي اهللا عنهم ذلك يف شيء



 

٩٤ 

 
 : وقبل اخلتام

 
ى أمهية البشائر ورفع املعنويات واحلذر من اإلرجاف والتخذيل والتثبيط والتنفري نؤكد عل

لصوت أيب ”:  ، وقال أيضا“بشروا وال تنفروا”: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 .“طلحة يف اجليش خري من ألف رجل

 
أكثر الروم ما ”: وجاء يف السري أن رجال قال خلالد بن الوليد رضي اهللا عنه يوم الريموك

 إن اجليوش ال تنصر ،بئس ما قلت”: فقال له خالد رضي اهللا عنه، “وأقل املسلمني
 - أو كلمة حنوها -“بكثرة العدد وإمنا تنهزم باخلذالن

 
ما كَانَ ِلنِبي أَن يكُونَ لَه أَسرى حتى يثِْخن ِفي {: وليكن بني أعينكم قول اهللا تعاىل

 }فَِإذا لَِقيتم الَِّذين كَفَروا فَضرب الرقَاب{: ، وقوله تعاىل]٦٧:األنفال [}اَألرض
 .]٤:حممد[
 

 : وليكن عتابكم للصليبيني كما قال الشاعر
 

 سوى طعن الكلى وضرب الرقاب *** ليس بيين وبينكم من عتاب
 

هاد، ويف اخلتام أوصي نفسي وإياكم بتقوى اهللا يف السر والعلن والصرب واملصابرة يف اجل
يا {: فإمنا النصر صرب ساعة ، وأوصي نفسي وإياكم بكثرة الذكر والدعاء قال اهللا تعاىل

 . ]٤٥:األنفال [}أَيها الَِّذين آمنواْ ِإذَا لَِقيتم ِفئَةً فَاثْبتواْ واذْكُرواْ اللّه كَِثًريا لَّعلَّكُم تفْلَحونَ
 

  ... اهزمهم وانصرنا عليهم؛ازم األحزاباللهم مرتل الكتاب وجمري السحاب وه
  ... اهزمهم وانصرنا عليهم؛اللهم مرتل الكتاب وجمري السحاب وهازم األحزاب
  ... اهزمهم وانصرنا عليهم؛اللهم مرتل الكتاب وجمري السحاب وهازم األحزاب

 



 

٩٥ 

 . وقنا عذاب النار، ويف اآلخرة حسنة،ربنا آتنا يف الدنيا حسنة
 

 رك على حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيوصلي اللهم وبا
 

 أُسامةُ بن محمِد بِن الَِدنْ
  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٩٦ 

 عشرالرابع اخلطاب 
 

  ىل اُألمِة اإلسالِميِةىل اُألمِة اإلسالِميِةِإ
  

 ))إعالنُ النِفِريإعالنُ النِفِري((
 

  هـ١٤٢٣ ذو احلجة ١٥
  م٢٠٠٣ شباط/فرباير ١٦

 
 ِبصوِت الشيخ

 )حِفظَه اهللا(بِن الَِدنْ أُسامة بن محمد 
 
 

احلمد هللا مث احلمد هللا، احلمد الذي أنزل على عبده ورسوله آية السيف ليحق احلق ويبطل 
 .الباطل

 
فَِإذَا انسلَخ اَألشهر احلُرم فَاقْتلُوا املُشِرِكني حيثُ وجدتموهم {: فاحلمد هللا القائل

مهورصاحو مهذُوخكَاةَ وا الزوآتالةَ ووا الصأَقَاموا وابٍد فَِإن تصركُلَّ م موا لَهداقْعو 
ِحيمر غَفُور ِإنَّ اللَّه مِبيلَهلُّوا س{: واحلمد اهللا القائل، ]٥:التوبة[ }فَخ اللَّه مهذِّبعي مهقَاِتلُو
ع كُمرنصيو ِزِهمخيو ِديكُمِبأَيِمِننيؤٍم مقَو وردِف صشيو ِهم١٤:التوبة[ }لَي.[ 

 



 

٩٧ 

بعثت بني يدي الساعة بالسيف حىت يعبد اهللا ”: والصالة والسالم على نبينا حممد القائل
تعاىل وحده ال شريك له وجعل رزقي حتت ظل رحمي وجعل الذل والصغار على من 

أخِرجوا ”: والقائل، ١ ]اإلمام أمحدرواه  [“خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم
 .٢] متفق عليه [“املشركني من جزيرة العرب

 
 :أما بعد

 
ففي الوقت الذي تسيل فيه دماء املسلمني ودر يف فلسطني والشيشان والفلبني وكشمري 

مل تلتئم   ويف الوقت الذي، يف العراقاألمريكيوالسودان، وميوت أطفالنا بسب احلصار 

                                                 
يعين أن اهللا بعثه داعيا إىل توحيده بالسيف بعد دعائه باحلجة، فمن مل يستجب : (قال ابن رجب 1

صلى اهللا احلكم اجلديرة باإلذاعة من قول النيب ) [إىل التوحيد بالقرآن واحلجة والبيان دعي بالسيف
 ].بعثت بالسيف بني يدي الساعةوسلم عليه 

 
 والقلزم مدينه على طرفه ، حبر القلزم؛ غرباً؛حدود اجلزيرة العربية(: بكر أبو زيدقال الشيخ  2

 حبر العرب ويقال حبر اليمن، وشرقاً خليج ؛الشمايل وهو املعروف باسم البحر األمحر، وحيدها جنوباً
 والتحديد من هذه اجلهات الثالث باألحبر املذكورة حمل اتفاق بني احملدثني - يج العريباخلل -البصرة 

 حيدها مشاالً ساحل البحر األمحر الشرقي وما ؛ احلد الشمايل،والفقهاء واملؤرخني واجلغرافيني وغريهم
 ،ف العراق ومنقطع السماوة من ري- األردن حالياً -على ماسامته شرقاً من مشارف الشام وأطرافه 

 ].٣٥ ص:خصائص اجلزيرة العربية) [واحلد غري داخل يف احملدود هنا
 

 على أا ال ؛لقد اتفق من يعتد بقوله من فقهاء األمة وعلمائها: (وقال اإلمام محود بن عقالء الشعييب
أن ما عدا  - ال إقامة دائمة وال مؤقتة - جتوز إقامة اليهود والنصارى واملشركني يف جزيرة العرب

 ،بعض العلماء يرى جواز إقامتهم ثالثة أيام للضرورة، وال جيوز ملسلم أن يأذن هلم يف دخوهلا لإلقامة
معتمدين على األحاديث الصحيحة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم واآلثار الثابتة عن الصحابة رضوان 

ليهود والنصارى واملشركني  حكم إقامة افصل؛/القول املختار يف حكم االستعانة بالكفار) [اهللا عليهم
 .]يف اجلزيرة العربية
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نذ احلروب الصليبية على العامل اإلسالمي يف القرن املاضي، ونتيجة التفاقية جراحنا بعد، م
بني بريطانيا وفرنسا، واليت أدت إىل تقسيم العامل اإلسالمي إىل قطع  ٣ "بيكو-سايكس"

وأشالء، ومازال عمالء الصليبيني حيكموا إىل اليوم، إذ بأجواء اتفاقية سايكس بيكو تطل 
ولكنها حتت نفس الراية ولنفس الغاية، إا راية "  بلري-بوش "اتفاقية  إا ؛علينا من جديد

 .الصليب، وغايتها حتطيم وب أمة احلبيب صلى اهللا عليه وسلم
 

 فلم يعد خيفى حىت على ،تزعم أا تريد القضاء على اإلرهاب"  بلري-بوش "إن اتفاقية 
د حكام املنطقة يف اخلطابات ، ومع ذلك يؤك٤ العوام أا تريد القضاء على اإلسالم

                                                 
هـ، أثناء احلرب العاملية األوىل بني ١٣٣٤بيكو؛ اتفاقية سرية أبرمت سنة -اتفاقية سايكس 3

بريطانيا وفرنسا، مبوافقة روسيا على تفكيك الدولة العثمانية، وتقسيم املناطق اليت كانت خاضعة 
 إىل مناطق ختضع للسيطرة الفرنسية -وهي سورية والعراق ولبنان و فلسطني- العثمانية للسيطرة

وأخرى ختضع للسيطرة الربيطانية، ومسيت ذا االسم نسبة إىل املفاوضني اللذين أبرماها ومها؛ مارك 
 .سايكس الربيطاين وجورج بيكو

 
إن الكفار مهما لبسوا على املسلمني ومسوا أفعاهلم بأمساء : (ه اهللايقول الشيخ يوسف العيريي رمح 4

إال أن اهللا أظهر معتقد النصارى ... مغايرة ملعتقدام إال أن تغيري األمساء ال يغري من احلقائق شيئا
وأخرج ما يف قلوم على املسلمني وما هي حقيقة حرم على اإلسالم، وأن اسم مكافحة اإلرهاب 

ل املطلق أو حماربة أعداء احلرية أو األشرار أو أعداء احلضارة، ما هي إال أغطية حلقد صليب أو العد
ومبا أن احلقد مأل قلوم ومههم األوحد حتقيق معتقدام اليت أخرب اهللا عنها، فقد  .دفني قد مأل قلوم

راه يوم األحد  يستطع كتم عقيدته فصرح يف مؤمتر صحفي أجملنفد صرب الرئيس األمريكي بوش و
 This crusade، this war on" بقوله ،هـ٢٨/٦/١٤٢٢ املوافق ، م١٦/٩/٢٠٠١

terrorism، is going to take a long time" ، هو  -قاتله اهللا  -وترمجة كالمه املتقدم
ومن أمثلة !... "هذه احلرب الصليبية، هذه احلرب ضد اإلرهاب سوف تأخذ وقتا طويالً "؛قوله
ليس هذا أوان ترف البحث عن أماكن املتورطني  "؛"...ناشونال ريفيو"نشرته جملة  ما ...ذلك

بالعمليات اإلرهابية، املسؤولون عن هذه العمليات هم كل من ارتسمت على وجهه ابتسامة عندما 
 علينا غزوهم يف بالدهم وقتل قادم وإجبارهم على ...مسع باهلجمات على نيويورك وواشنطن

 .]حقيقة احلرب الصليبية اجلديدةكتاب؛ !) ["سيحيةالتحول إىل امل
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 يف خيانة - أي يف حماربة اإلسالم واملسلمني -واخلطب تأييدهم لبوش يف حماربة اإلرهاب 
 . ووزراء البالط٦  معتمدين على مباركة علماء السالطني،٥ واضحة للملة واألمة

                                                                                                                                            
 
 أن ؛ عن مسؤولني أمريكيني]م٢٨/٩/٢٠٠١اجلمعة بتاريخ [" واشنطن بوست"صحيفة نقلت  5

 مبا فيها القوات اجلوية -السعودية قررت السماح للقوات األمريكية املنتشرة على أراضيها احلكومة 
 وأشارت الصحيفة إىل أن وزارة الدفاع املسلمني يف أفغانستان، يف عمل عسكري ضد  باملشاركة-

 .األمريكية ختلت بناء على هذا املوقف عن فكرة نقل مركز قيادا إىل بلد خليجي آخر
 

 أن ؛]م٢٦/٩/٢٠٠١األربعاء بتاريخ [السعودي سعود الفيصل النظام وزير خارجية كما صرح 
جيب أال تقتصر على اعتقال مرتكيب االنفجارات، بل  "اإلرهاب مكافحة"أن وا  ستقوم بالتزامادولته

 !.جيب أن تشمل البنية التحتية اليت تساعد اإلرهابيني
 
لعل من اخطر تلك الفتاوي اليت بررت احلرب الصليبية بل دعت املسلمني للمشاركة يف قتل  6

ى اليت اشادت ا ووزارة اخلارجية األمريكية يف بياا الصادر بتاريخ اخوام املسلمني هي الفتو
 "علماء مسلمون يرفضون دعوة بن الدن إىل اجلهاد ضد األمريكيني"م بعنوان ١٩/١٠/٢٠٠١

 ٢٧أصدر ستة من علماء اإلسالم يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا يف : (. . . والذي جاء فيه
حرابة، أي شن  الشريعة اإلسالمية، فإن أعمال اإلرهاب تعترب"ه مبوجب  إن؛سبتمرب فتوى تقول/أيلول

 ".حرب ضد اتمع
 

والسرية يف قطر؛ القاضي   الشيخ يوسف القرضاوي، كبري العلماء ورئيس جملس السنة؛والعلماء هم
الدكتور حممد العوا، أستاذ القانون  طارق البشري، النائب األول لرئيس جملس الدولة يف مصر؛

العامل اإلسالمي يف سورية؛ السيد فهمي هويدي،  املقارن والشريعة يف مصر؛ الدكتور هيثم اخلياط،
. . .) جابر العلواين، رئيس الس األعلى يف أمريكا الشمالية العامل اإلسالمي يف مصر؛ الشيخ طه

 .اهـ النقل من بيان وزارة اخلارجية األمريكية
 

ومما جاء ] م٨/١٠/٢٠٠١بتاريخ [" الشرق األوسط"جريدة يف ونشرت الفتوى املذكورة كاملة 
اننا نرى ضرورة البحث عن الفاعلني احلقيقيني هلذه اجلرائم، وعن املشاركني فيها ف: (. . . فيها

بالتحريض والتمويل واملساعدة، وتقدميهم حملاكمة منصفة ترتل م العقاب املناسب الرادع هلم 
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سلسلة فكما أنه ال خيفى أن االستعداد احلايل للهجوم على العراق ما هو إال حلقة يف 

إال أن التركيز مبا فيها سوريا وإيران ومصر والسودان، ، االعتداءات املعدة لدول املنطقة
 مع العلم أنه هدف استراتيجي ،لتقسيم بالد احلرمني يأخذ نصيب األسد يف خطتهم

قدمي، منذ أن نقل والؤها من بريطانيا إىل الواليات املتحدة منذ ستة عقود، وقد حاولت 
، يوم هدد ٧ الثة عقود تنفيذ هدفها هذا يف أعقاب حرب العاشر من رمضانأمريكا قبل ث

 بغزو بالد احلرمني على املأل، ومل يتيسر له ذلك يف وقتها بفضل اهللا، "نيكسون"رئيسها 
ولكن مع بداية حرب اخلليج الثانية أنشأت أمريكا قواعد عسكرية مهمة وخطرية، منتشرة 

العاصمة، ومل يبق هلم إال التقسيم، واليوم يبدو أن الوقت يف بالد احلرمني، وخاصة قرب 
 .املناسب للتقسيم قد حان يف نظرهم، فحسبنا اهللا ونعم الوكيل

 
أن استهداف أمريكا للمنطقة عموماً وتقسيم بالد احلرمني خصوصاً ليس ؛ فخالصة األمر

ة ألمريكياسحابة صيف عابرة، وإمنا هو هدف استراتيجي ال يغيب عن نظر السياسة 
 .املاكرة

 
 فماذا أعدت احلكومات يف املنطقة ملقاومة هذا اهلدف االستراتيجي العدواين؟

 

                                                                                                                                            
وهذا كله من واجب املسلمني  . . .ياة االبرياء وأمواهلم واملروعني ألمنهموألمثاهلم من املستهينني حب

واخلالصة انه ال بأس ان شاء اهللا على العسكريني املسلمني من . . . املشاركة فيه بكل سبل ممكنة
املشاركة يف القتال يف املعارك املتوقعة ضد من يظَن ام ميارسون اإلرهاب أو يؤوون املمارسني له 

 على النحو !!ويتيحون هلم فرص التدريب واالنطالق من بالدهم، مع استصحاب النية الصحيحة
 .اهـ. . .) الذي أوضحناه، دفعاً ألي شبهة قد تلحق م يف والئهم ألوطام

 
 .م١٩٧٣لسادس من أكتوبر ، املوافق ل هـ١٣٩٣سنة  7
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 أضف إىل ذلك اجتماع وزراء الداخلية ،ال شيء يذكر سوى زيادة يف الوالء للصليبيني
 العرب املنتظم حملاربة ااهدين والتضييق على الدعاة والعلماء الصادقني الذين يسعون لتنبيه

 .األمة وإيقاظها للدفاع عن نفسها
 

وإن من أهم أهداف هذه احلملة الصليبية اجلديدة يئة األجواء ومتهيد املنطقة بعد التقسيم 
لقيام ما يسمى بدولة إسرائيل الكربى، اليت تضم داخل حدودها أجزاء كبرية من العراق 

 .ة من بالد احلرمنيومصر مروراً بسوريا ولبنان واألردن وكامل فلسطني وأجزاء كبري
 

 إن ما جيري ألهلنا ؛، وما سيصيب املنطقة من ويل وثبور٨ وما أدراك ما إسرائيل الكربى
يف فلسطني ما هو إال منوذج يراد تكراره يف سائر املنطقة على يد التحالف 

 قتل للرجال والنساء والولدان، وسجون وإرهاب ودمي للبيوت ؛"أمريكيالصهيو"
 والناس يف خوف دائم ورعب جامث ينتظرون املوت ،ع، ونسف للمصانعوجتريف للمزار

يف كل حلظة من صاروخ أو قذيفة دم بيتاً وتقتل أختاً وتئد رضيعة، فماذا جنيب ربنا 
 غداً؟

 
إن ما جيري هناك ال حيتمله أولو البأس من الرجال، فكيف حبال األمهات املستضعفات 

 هن؟ وهن يرين أطفاهلن يقتلون بني أيدي
 

إنا هللا وإنا إليه راجعون وحسبنا اهللا ونعم الوكيل، اللهم إين أبرأ إليك من فعل هؤالء من 
وأعتذر إليك من فعل هؤالء ، اليهود والنصارى واحلكام اخلائنني ومن كان يف حكمهم

 .القاعدون عن نصرة الدين

                                                 
يت بني التوراة الإىل نص يف  " إسرائيل الكربى"  يستند اليهود يف سعيهم إلقامة ما يسمى بـ 8

 )لنسِلك أُعطي هذه األرض، من ر الفرات إىل ر مصر الكبري: (أيديهم، خماطبا إبراهيم عليه السالم
 .]١٢: التكوين[
 



 

١٠٢ 

 
وما أدراك ما يهود،  ، هو خضوع دول املنطقة لليهود؛وإن مما يعنيه قيام إسرائيل الكربى

يهود افتروا على اخلالق فما بالك باملخلوق؟ يهود قتلة األنبياء ونقضة العهود، قال اهللا 
 ،]١٠٠:البقرة [}أَو كُلَّما عاهدوا عهداً نبذَه فَِريق منهم بلْ أَكْثَرهم الَ يؤِمنونَ{: عنهم

أَم {:  يبقوا لكم شيئاً ال دنيا وال دين، قال اهللا عنهمإم يهود أرباب الربا وأئمة اخلنا، لن
إم يهود يعتقدون ديانة ، ]٥٣:النساء[ }لَهم نِصيب من الْملِْك فَِإذاً الَّ يؤتونَ الناس نِقرياً

س ذَِلك ِبأَنهم قَالُوا لَي{: أن الناس عبيد هلم ومن أىب فحده القتل، قال اهللا تعاىل عنهم
 ].٧٥:ل عمرانآ[ }علَينا ِفي اُألميني سِبيلٌ ويقُولُونَ علَى اللَِّه الكَِذب وهم يعلَمونَ

 
 ! وهذه بعض مالمح املخطط الصلييب فقاوموه!هذه بعض صفات اليهود فاحذروهم

 
 واآلن كيف السبيل لكف بأس الكفار وإنقاذ بالد املسلمني؟

 
 كما قال العبد الصاحل نيب اهللا شعيب - وباهللا التوفيق -ؤال أقول فلإلجابة على هذا الس
ِإنْ أُِريد ِإالَّ اِإلصالح ما استطَعت وما توِفيِقي ِإالَّ ِباللَِّه علَيِه {عليه الصالة والسالم 
ِه أُِنيبِإلَيو كَّلْتو٨٨:هود[ }ت.[ 

 
فَقَاِتلْ ِفي سِبيِل اللَِّه {: ل اهللا كما قال تعاىلفالسبيل لكف بأس الكفار هو اجلهاد يف سبي

 دأَش اللَّهوا وكَفَر الَِّذين أْسب كُفأَن ي ى اللَّهسع ِمِننيِض املُؤرحو كفْسِإالَّ ن كَلَّفالَ ت
 ].٨٤:النساء[ }بأْساً وأَشد تنِكيالً

 
اليوم عندها من الطاقات اهلائلة ما يكفي إلنقاذ  أبشركم بفضل اهللا أن األمة ؛وابتداًء
 وإنقاذ باقي بالد املسلمني، ولكن هذه الطاقات مقيدة فيجب العمل على ،فلسطني

إطالقها، كما وأن األمة موعودة بالنصر، لكن إذا تأخر النصر فبسبب ذنوبنا وقعودنا عن 
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 واألمة ،]٧:حممد[ }م ويثَبت أَقْدامكُمِإن تنصروا اللَّه ينصركُ{: ، قال تعاىل٩ نصرة اهللا
ال ”: موعودة بالنصر أيضاً على اليهود كما أخربنا رسولنا صلى اهللا عليه وسلم حيث قال

                                                 
والنصر قد يبطىء على الذين ظُلموا وأخرجوا من ديارهم : (هللايقول االستاذ سيد قطب رمحه ا 9

 :فيكون هذا اإلبطاء حلكمة يريدها اهللا بغري حق إال أن يقولوا؛ ربنا اهللا،
 

قد يبطىء النصر ألن بنية األمة املؤمنة مل تنضج بعد نضجها، ومل يتم بعد متامها، ومل حتشد بعد 
رف أقصى املذخور فيها من قوى واستعدادات، فلو نالت  تتحفز كل خلية وتتجمع لتعملطاقاا، و

 . النصر حينئذ لفقدته وشيكا لعدم قدرا على محايته طويال
 

وقد يبطىء النصر حىت تبذل األمة املؤمنة آخر ما يف طوقها من قوة، وآخر ما متلكه من رصيد، فال 
 .تستبقي عزيزا وال غالبا، ال تبذله هينا رخيصا يف سبيل اهللا

 
قد يبطىء النصر حىت جترب األمة املؤمنة آخر قواها، فتدرك أن هذه القوى وحدها بدون سند من و

اللهال تكفل النصر، إمنا يترتل النصر من عند اهللا عندما تبذل آخر ما يف طوقها مث تكل األمر بعدها 
 .إىل اهللا

 
وال جتد هلا سندا إال اهللا، ;  وتبذل وقد يبطىء النصر لتزيد األمة املؤمنة صلتها باهللا، وهي تعاين وتتأمل

وال متوجها إال إليه وحده يف الضراء، وهذه الصلة هي الضمانة األوىل الستقامتها على النهج بعد 
 .النصر عندما يتأذن به اهللا، فال تطغى وال تنحرف عن احلق والعدل واخلري الذي نصرها به اهللا

 
د بعد يف كفاحها وبذهلا وتضحياا هللا ولدعوته فهي تقاتل وقد يبطىء النصر ألن األمة املؤمنة مل تتجر

ملغنم حتققه، أو تقاتل محية لذاا، أو تقاتل شجاعة أمام أعدائها، واهللا يريد أن يكون اجلهاد له وحده 
 . . .ويف سبيله، بريئا من املشاعر األخرى اليت تالبسه

 
ملؤمنة بقية من خري، يريد اهللا أن جيرد الشر كما قد يبطىء النصر ألن يف الشر الذي تكافحه األمة ا

 .منها ليتمحض خالصا، ويذهب وحده هالكا، ال تتلبس به ذرة من خري تذهب يف الغمار
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 حىت خيتبئ اليهودي من وراء ،تقوم الساعة حىت يقاتل املسلمون اليهود فيقتلهم املسلمون
 هذا يهودي خلفي فتعالَ !ا عبد اهللا ي!يا مسلم؛  فيقول احلجر أو الشجر،احلجر والشجر

 .]رواه مسلم [“فاقتله، إال الغرقد فإنه من شجر اليهود
 

 ال ، إمنا يكون بالقتل والقتالاألعداءففي هذا احلديث تنبيه أيضاً إىل أن حسم الصراع مع 
 .١٠ بتعطيل طاقات األمة لعشرات السنني عرب طرق أخرى كخدعة الدميقراطية وغريها

                                                                                                                                            
وقد يبطىء النصر ألن الباطل الذي حتاربه األمة املؤمنة مل ينكشف زيفه للناس متاما، فلو غلبه املؤمنون 

يه، مل يقتنعوا بعد بفساده وضرورة زواله،فتظل له جذور يف حينئذ فقد جيد له أنصارا من املخدوعني ف
نفوس األبرياء الذين مل تنكشف هلم احلقيقة، فيشاء اهللا أن يبقى الباطل حىت يتكشف عاريا للناس، 

 .ويذهب غري مأسوف عليه من ذي بقية
 

ه األمة املؤمنة، فلو وقد يبطىء النصر ألن البيئة ال تصلح بعد الستقبال احلق واخلري والعدل الذي متثل
انتصرت حينئذ للقيت معارضة من البيئة ال يستقر هلا معها قرار، فيظل الصراع قائما حىت تتهيأ 

 .النفوس من حوله الستقبال احلق الظافر، والستبقائه
 

من أجل هذا كله، ومن أجل غريه مما يعلمه اهللا، قد يبطىء النصر، فتتضاعف التضحيات، وتتضاعف 
 . دفاع اهللا عن الذين آمنوا وحتقيق النصر هلم يف النهايةاآلالم، مع

 
وللنصر تكاليفه وأعباؤه حني يتأذن اهللا به بعد استيفاء أسبابه وأداء مثنه، ويؤ اجلو حوله الستقباله 

الذين إن مكناهم يف األرض أقاموا الصالة * ولينصرن اهللا من ينصره إن اهللا لقوي عزيز {واستبقائه 
، فوعد اهللا املؤكد الوثيق املتحقق }اة وأمروا باملعروف ووا عن املنكر وهللا عاقبة األموروآتوا الزك

 ]. من سورة احلج٤٠ية تفسري اآل/الظالل) [. . .الذي ال يتخلف هو أن ينصر من ينصره
 

ننا نعلم أن مجيع األنظمة إ: (يقول الشيخ أبو طالل القامسي عن خدعة الدميقراطية والربملانات 10
احلالية واليت متكّنت على رقاب املسلمني مل تكن قط لتسمح ألي تيار إسالمي بالدخول يف اللعبة 
احلزبية ولعبة الربملانات حباً منها لإلسالم وللمسلمني، ولكن هلا يف ذلك غرض خبيث يعلمه اجلميع، 

وتبقى خطورته قائمة طاملا أنّ احلركة ، ء من الناسوهذا املكر منهم وهذه اخلديعة قد علمها العقال
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األخطر من هذا واألعجب أن تنظر احلركة اإلسالمية إىل   والكيد،اإلسالمية مل تِع خطورة هذا املكر

رغم أنّ حقيقة ما بني احلركة ! هذا املكر على أنه ضرب من ضروب الصيانة ونوع من أنواع الرعاية
 تناقض على مستوى االعتقاد واملفاهيم والقيم - ية هو التناقض الصارخاإلسالمية واألنظمة العلمان

وسبب هذا  -  السياسية واالقتصادية واالجتماعية والعسكرية؛على كافة املستويات وااالت
 ؛التناقض أنّ املنهج الذي حتمله احلركة اإلسالمية وتشكّل وفق اعتقادها وقناعاا، وحيكم تصرفاا

واإلسالم ال يتفق واملنهج الذي حتمله هذه األنظمة احلاكمة، وتشكّل به مفاهيمها ، هو اإلسالم
والعلمانية تعتمد يف صراعها مع احلركة اإلسالمية على أسلوبني، ومها ،  العلمانية؛وحركاا وهو

فية  إما التص؛نفس األسلوبني اللذين كانت اجلاهلية القدمية تتصدى ما للمسلمني األوائل، ومها
 .القائمة على الصدام، وإما حماولة احتوائها داخل أنظمتها ومؤسساا

 
والتاريخ يشهد أنّ اجلاهلية إذا كانت متلك من القوة ما جيعلها تسعى الستئصال اإلسالم واملسلمني 
فإنها ال تتردد يف ذلك حلظة محاية لعروشها وسلطاا، وإن أعياها ذلك لضعف أو حلاجة يف نفسها 

 وصور ذلك معلومة منها فتح اال لدخول الربملانات، وسرعان ما ،ند ذلك تبدأ األالعيب واخلداعع
 .يظهر املخبوء وحيلّ حملّها السجن واإلعدام مىت انتهت احلاجة، أو وجدت هذه األنظمة القوة لذلك

شار أفكارها واحلركة اإلسالمية أصبحت اآلن بفضل اهللا تعبر عن ضمري الشعوب اإلسالمية بانت
 مما جيعل من عملية التصدي هلا واإلجهاز عليها من قبل هذه النظم مسألة يف ،ونفاذها إىل كلّ بيت

غاية الصعوبة، فإذا أضفنا إىل ذلك أنّ هذه النظم أصبحت يف حالة ضعف وايار نتيجة اشتداد 
ية يف ظلّ هذا الضعف ال ميكن األزمات خاصة االقتصادية مما جيعل عملية القضاء على الفكرة اإلسالم

أن تتم إال على أنقاض هذه النظم، وهنا تضطر هذه النظم وتلجأ إىل املكر واخلديعة يف استبعاد 
 ولكن بطريقة هادئة بعيدة عن السخط والضجيج والصدام؛ وذلك عن طريق استدراجه إىل ،اإلسالم

،  ال تسمح له بأن يكون خطراً على بقائهاالدخول يف مؤسساته الرمسية مع وضع القيود الكافية اليت
! ذه متثيلية تستهدف استبعاد اإلسالم، ولكن بطريقة ختدر أعصاب املتحمسني له يف انتظار األغلبيةه

 !وأين هي هذه األغلبية؟
 

ولألسف الشديد موضوع هذه اللعبة وتكرار متثيلها يف كثري من البلدان اإلسالمية، ورغم النهايات 
ية اليت أسفرت عنها هذه التجارب واليت كان أكثرها من ختطيط وتنفيذ املخابرات األمريكية املأساو

 - إال أنّ بعض املنتسبني للحركة اإلسالمية - تركيا واجلزائر ؛وأكرب مثال على ذلك -وعمالئها 
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 ، اليت تساعدنا على اجلهاد يف سبيل اهللاألموراملبشرات أحتدث إليكم عن بعض وبعد هذه 

ومنها ذكر بعض الوقائع واحلروب اليت انتصر فيها املسلمون خالل العقدين املاضيني مما 
 ملا لذلك من أمهية يف تعبئة األمة لتدافع عن نفسها ضد ،يزيد من ثقة أبناء األمة بأنفسهم

 . لصهيوينالتحالف الصلييب ا
 

 أن األمة اإلسالمية هي القوة البشرية العظمى إن أقامت دين اإلسالم حقاً، ؛ويف احلقيقة
 وهي قادرة على قتال ومقاومة ما يسمى ،وهذا ما أثبته التاريخ خالل القرون املاضية

 .بالدول الكربى
 

 ؛وقبل ذلك سأذكر حادثة ذات صلة مبوضوع قتال القوى الكربى
 

 أن املثىن الشيباين رمحه اهللا جاء إىل املدينة يطلب مدداً من اخلليفة لقتال ذكر أهل السري
ففطن عمر ، الفرس، فندب اخلليفة عمر رضي اهللا عنه الناس ثالثة أيام فلم خيرج أحد

رضي اهللا عنه ملا يف نفوس الناس من عقدة قتال القوى العظمى، فأمر املثىن أن حيدث 
فقام املثىن فتكلم ونشط القوم، فكان ،  فارس ليزيل ما بأنفسهمالناس مبا فتح اهللا عليه ضد

يا أيها الناس ال يعظمن عليكم هذا الوجه فإنا قد تبجحنا فارس وغلبناهم (: مما قال
على خري شقي السواد وشاطرناهم ونلنا منهم وأجترأ من ِقبلنا عليهم، وهلا إن شاء اهللا 

د الثقفي وعقد له اخلليفة اللواء وتتابع القوم رضي فتحمس الناس، فقام أبو عبي، )ما بعدها
 ].٤٣٣-٢/٤٣٢الكامل يف التاريخ  [اهللا عنهم

 
 ؛وأنا أقول متشبهاً بأولئك الكرام

                                                                                                                                            
ريعية هو  أنّ دخول الربملانات التش؛ بل وجدنا البعض منهم يعلن، مل يعتربوا ذا- ولألسف الشديد

 ].عن جملة نداء اإلسالم) [!السبيل الوحيد والصحيح إلقامة اإلسالم
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يا أيها الناس ال يعظمن عليكم هذا الوجه، ال يعظمن عليكم وجه أمريكا وجيشها، فقد 

 عند اللقاء، وقد تبني لنا من مدافعتنا  وإم أجنب قوم،ضربناهم واهللا مراراً وهزموا تكراراً
 أنه يعتمد يف قتاله بشكل رئيس على احلرب النفسية نظراً ملا األمريكيومقاتلتنا للعدو 

 وكذلك على القصف اجلوي الكثيف إخفاًء ألبرز نقاط ،تلكه من آلة دعائية ضخمةمي
، ولوال ضيق املقام األمريكيضعفه وهو اخلوف واجلنب وغياب الروح القتالية عند اجلندي 
ويف أفغانستان، وأرجو  بورا حلدثتكم عن ذلك، أشياء تكاد ال تصدق يف قتالنا هلم يف تورا

 .١١ اهللا أن ييسر وقتاً ونتحدث عن ذلك بالتفصيل

                                                 
تلك املعركة العظيمة اليت انتصر فيها : (. . . قال الشيخ أسامة حاكيا ما جرى يف تورابورا 11

 سبحانه وتعاىل، وسأذكر لكم اإلميان على مجيع القوى املادية ألهل الشر بالثبات على املبدأ بفضل اهللا
طرفا من تلك املعركة العظيمة للتدليل على مدى جبنهم من جهة ومدى فعالية اخلنادق يف استرتافهم 

 . من جهة أخرى
 

 وكنا قد حفرنا مائة خندق منتشرة يف مساحة ال تزيد عن ،فقد كان عددنا يصل إىل ثالمثائة جماهد
 حىت نتالىف اإلصابات البشرية الكبرية من القصف، وقد ،ةميل مربع، مبعدل خندق لكل ثالثة اخو

تعرضت مراكزنا منذ الساعة األوىل للحملة األمريكية يف العشرين من رجب لعام ألف وأربعمائة 
واثنني وعشرين للهجرة املوافق السابع من أكتوبر لسنة ألفني وواحد ميالدية لقصف مركز مث استمر 

تصف رمضان وبعدها يف صبيحة السابع عشر من رمضان بدأ ذلك القصف بشكل متقطع إىل من
قصف شديد جدا وخاصة بعد ما تأكدت القيادة األمريكية بوجود بعض قيادات القاعدة يف تورابورا 
مبا فيهم العبد الفقري واألخ ااهد الدكتور أمين الظواهري، وأصبح القصف على مدار الساعة فلم 

رات حربية فوقنا ليال أو ارا حيث تفرغت غرفة قيادة وزارة الدفاع تكن متر علينا ثانية بدون طائ
األمريكية مع مجيع القوى املتحالفة معها لنسف وتدمري هذه البقعة الصغرية وإزالتها من الوجود، 
فكانت الطائرات تصب محمها فوقنا وخصوصا بعد أن أت مهماا األساسية يف أفغانستان، وكانت 

ة تقصفنا بالقنابل الذكية والقنابل ذات آالف األرطال والقنابل العنقودية وكذلك القوات األمريكي
 حتوم "يب اثنني ومخسني"كانت القنابل اخلارقة للكهوف، وقد كانت قاذفات القنابل كطائرات 

الواحدة منها ألكثر من ساعتني فوق رؤوسنا وترمي يف كل دفعة من عشرين إىل ثالثني قنبلة، 
 . املعدلة ترمينا ليال باألبسطة املتفجرة وغريها من القنابل احلديثة" وثالثنيئةالسي م" وكانت طائرات
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 :وابتداًء أذكركم زمية بعض القوى الكربى على أيدي اجملاهدين

 
بح أثراً بعد عشر سنني من القتال فأذكركم زمية االحتاد السوفييت سابقاً والذي أص .١

 .١٢ الضاري على أيدي أبناء األفغان ومن ساعدهم من أبناء املسلمني بفضل اهللا

                                                                                                                                            
ورغم ذلك القصف اهلائل مع اإلعالم الدعائي الرهيب الذين مل يسبق هلما مثيل على مثل هذه البقعة 

ة نصف شهر متصل الصغرية احملاصرة من مجيع اجلهات باإلضافة لقوات املنافقني اليت دفعوها لقتالنا ملد
واليت صددنا موجام اليومية كلها بفضل اهللا سبحانه وتعاىل وأرجعناهم يف كل مرة مهزومني 
حيملون قتالهم وجرحاهم، رغم ذلك كله ما جترأت القوات األمريكية على اقتحام مواقعنا، فأي 

 .زعومةداللة أظهر من ذلك على جبنهم وخوفهم وكذم يف أساطريهم املدعاة لقواهم امل
 

 الفشل اهلائل الذريع لتحالف الشر العاملي جبميع قواه على جمموعة صغرية من ؛خالصة املعركة
ااهدين، على ثالمثائة جماهد يف خنادقهم داخل ميل مربع يف درجة حرارة بلغت عشر درجات حتت 

 اهللا أن يتقبلهم يف نرجوا-الصفر، وكانت نتيجة املعركة إصابتنا يف األفراد بست يف املائة تقريبا 
اهـ النقل من رسالته )  وأما أصابتنا يف اخلنادق فكانت بنسبة اثنني يف املائة واحلمد هللا-الشهداء

 . األوىل إىل أهل العراق
 

 ،هذه شاهدة أمامكم: (يقول الشيخ عبد اهللا عزام عن جتربة اجلهاد األفغاين ضد االحتاد السوفييت 12
أقوى قوة يف األرض أمام أضعف شعب مسلم يف األرض خيوض هذا الشعب لعشر سنوات متواصلة 

إن القتال عرب عشر سنوات مرت ا أفغانستان . حربا طاحنة ضروسا وقتاال مريرا مل يتوقف حلطة
ة فكما أن الطواف بالكعبة مل يتوقف طوال هذه السنوات العشر حلظة واحد. كالطواف بالكعبة متاما

ومع ذلك لو خاضت روسيا حربا ضد أملانيا إو ضد . كذلك اجلهاد يف أفغانستان مل يتوقف حلظة
 ومع ذلك !فرنسا أو ضد بريطانيا كم ستقف أمامها هذه الدول؟ هل تقف أمامها أسبوعا واحدا؟

وقف . وقف هذا الشعب باعتماده على ربه وبتوكله على خالقه وبانطالقه من بني طيات كتابه
 الرأس عايل اهلمة ال يطأطيء رأسا وال عنقا إال خلالقه، وال يذل إال لبارئه، فأثبت للدنيا كلها شامخ

واهللا أيها . أن اإلسالم أقوى من األرض كلها، وأثبت أن املسلم أعز إنسان فوق هذه املعمورة
 دارت فوق  هذه املعارك العظام اليت، هذه التجارب الضخام،عندما أرى هذا املثال احلي! اإلخوة
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وكذلك هزمية الروس يف بالد الشيشان وضرب ااهدون أروع األمثلة يف التضحية  .٢
والفداء، فحطم ااهدون الشيشان مع إخوام العرب واألنصار كربياء الروس 

مث إن الروس ، اخلسائر تلو اخلسائر فانسحبوا مدحورين بعد احلرب األوىلفكبدوهم 
 ومازالت روسيا إىل اآلن تتكبد اخلسائر الفادحة من أمريكيرجعوا مرة أخرى بدعم 

 .١٣ فئة قليلة مؤمنة نرجو اهللا أن يثبتهم وينصرهم
 
و إسرائيل  عندما اجتاح بن، للهجرة١٤٠٢ة عام األمريكيكما أذكركم زمية القوات  .٣

ة األمريكيلبنان، فقدمت املقاومة اللبنانية شاحنة مملوءة باملتفجرات إىل مركز القوات 
 .١٤  فإىل جهنم وبئس املصري، قتيال٢٤٠ً يف بريوت فقتل منهم أكثر من -املاريرت–

                                                                                                                                            
ذرى اهلندوكوش وفق سفوح جبال سليمان وعلى أحواض هاري رود واهللمند وجيحون ال يكاد 
املرء يصدق أن هذا كان وقائع حية تسري وجتري فوق هذه األرض ، ويظنه ضربا من اخليال تدركه 

 مرة أخرى، لقد حترك املارد وانطلق من القمقم وال جمال الرجاعه. . . األشواق وتقصر دونه األفعال
وال يوقظ األمم مثل . . . ال سلطة ألمريكا وال سلطة لس األمن، ال سلطة للغرب وال سلطة ألحد

كتاب . . .) [قعقعة الرصاص ومثل الدم احلار املدرار ومثل الشهداء واجلرحى على طول الطريق
 .]بشائر النصر

 
ف عن انتصارات ااهدين يف الشيشان يف حرم األخرية ضد الروس يقول الشيخ أبو عمر السي 13

ويف الشيشان استطاع إخوانكم ااهدون بفضل اهللا تعاىل أن يكبدوا القوات الروسية : (املالحدة
خسائر كبرية يف اجلنود والعتاد وقد أعلنت إحدى اجلمعيات الروسية وهي مجعية أمهات اجلنود 

 وقد صرح أحد السياسيني الروس بأن العدد ، من اجلنود الروس١١٥٠٠ ؛لغالروس أن عدد القتلى ب
، ذي احلجة "حال األمة اإلسالمية واإلرهاب املفقود"من مقال للشيخ بعنوان ) [أكرب من هذا

 ].هـ١٤٢٣
 

ر مشاة البحرية م، مق١٩٨٣ من تشرين األول، عام ٢٣ اقتحمت شاحنة معبأة باملتفجرات يف 14
 من املاريرت، يقول بوب ٢٤١ قرب مطار بريوت الدويل، وقتل يف االنفجار -املاريرت-األمريكية 

ه ذكرين بانفجار بركان تما رأي: (جوردان، الناطق باسم املاريرت حاكيا ما شاهده من اثار االنفجار
لى مرمى البصر، كان كل يف والية واشنطن األمريكية، غطى غبار رمادي كل شيء ع" هيلني"جبل 



 

١١٠ 

 
 ألفاً من ١٣مث بعد حرب اخلليج الثانية أدخلت أمريكا جيوشها إىل الصومال وقتلوا  .٤

 وال حول وال قوة إال باهللا، وعندها وثب أُسد اإلسالم من العرب ،مني هناكأبناء املسل
 فقتلوا منهم ،األفغان فانربوا هلم مع إخوام يف تلك األرض فمرغوا كربياءها يف الطني

ودمروا من دبابام وأسقطوا من طائرام، ففرت أمريكا وحلفاؤها يف ليل مظلم ال 
 .١٥ احلمد واملنةيلوي أحد على أحد، فلله 

 
ني يف عدن، فانفجرت األمريكيويف تلك الفترة أعد شباب اجلهاد عبوات ناسفة ضد  .٥

 . ساعة٢٤فما كان من اجلبناء إال أن فروا يف أقل من 
 

                                                                                                                                            
شيء على امتداد البصر رمادياً، كل شيء، جذوع األشجار كانت بارزة من بني األنقاض، شظايا 
املعدات علقت يف أشجار النخل، كان بإمكاننا رؤية برج مطار بريوت الدويل، قبل االنفجار مل ميكن 

عندما . م على علو طابق واحدرؤيته بسبب مقر املاريرت الكبري، بل الضخم، الذي حتول إىل ركا
دققت النظر تبني يل أن ما ظننتها جذوع أشجار يسيل منها سائل أمحر، كانت اجلذوع أشالء 

، الذي بثته قناة اجلزيرة بتاريخ ١١عن برنامج حرب لبنان، ج ) [أجساد املاريرت
 ].هـ٢٣/١٢/١٤٢١
 

نسيني يف بريوت، قتل على اثره وقد تزامن هذا اهلجوم مع هجوم آخر استهدف مقر املظليني الفر
 .قرابة مخسون منهم

 
وحنن نعتقد أن أمريكا أضعف بكثري من روسيا، ومما بلغنا من : (يقول الشيخ أسامة بن الدن 15

 ،أخبار إخواننا الذين جاهدوا يف الصومال، وجدوا العجب العجاب من ضعف اجلندي األمريكي
 ومن جنب اجلندي األمريكي، ما قتل منهم إال مثانون فروا يف ليل أظلم ،ندي األمريكيومن هزالة اجل

مقابلة مع قناة اجلزيرة، ) [ بعد ضجيج مأل الدنيا عن النظام العاملي اجلديد،وون على شيءلال ي
 ].هـ١٤١٨عرضت عام 

 



 

١١١ 

 ،نياألمريكي للهجرة وقع انفجار يف الرياض قتل بسببه أربعة من ١٤١٥مث يف عام  .٦
ة يف دعم اليهود األمريكيطقة على السياسة وكان رسالة واضحة تبني اعتراض أبناء املن

 .واحتالل بالد احلرمني
 
 وجرح أكثر من ١٩ قتل بسببه ،مث يف العام الذي يليه وقع انفجار آخر يف اخلرب .٧

ون لنقل مراكزهم الكربى من املدن إىل قواعد يف األمريكي، واضطر بعدها ٤٠٠
 .١٦ الصحراء

 
د ااهدون أمريكا على املأل بضرورة  للهجرة هد١٤١٨مث بعد ذلك أيضاً يف عام  .٨

 فرفض العدو التحذير ومتكن ،الكف عن مساعدة اليهود واخلروج من بالد احلرمني
 .١٧ ااهدون بفضل اهللا من صفعه صفعتني عظيمتني يف شرق إفريقيا

 
 فوفق اهللا ااهدين يف عملية استشهادية ،مث حذِّرت أمريكا مرة أخرى ومل تستجب .٩

 يف عدن، فكانت صفعة مدوية يف وجه "كول"ة األمريكيفدمرت املدمرة عظيمة، 
                                                 

م بعنوان ١٠/٩/٢٠٠١ يف األمريكيالم اخلارجيمكتب برامج اإلع جاء يف تقرير صادر عن 16
اقتيدت ، ١٩٩٦/يونيو-حزيران 25" : (بيان حقائق مسلسل األحداث يف احلملة ضد اإلرهاب"

يف اخلرب باململكة العربية السعودية، ما أدى  شاحنة مفخخة بالقنابل وصدمت بثكنة للقوات األمريكية
 .)ا عسكريا أمريكي١٩إىل مقتل 

 
 أغسطس-آب: (املشار إليه سابقا  األمريكيمكتب برامج اإلعالم اخلارجي جاء يف تقرير 17

السفارتني األمريكيتني يف   هاجم انتحاريون ينتمون إىل أسامة بن الدن يف شاحنات مفخخة؛١٩٩٨
ا وإصابة آالف آخرين  شخص٢١٣عن مقتل  وأسفر اهلجومان. نريويب، بكينيا، ودار السالم، بترتانيا

وقد ألقت الشهادات اليت أُديل ا أثناء حماكمة . عشر شخصا يف ترتانيا  ومقتل أحد. . .يف كينيا
  ضوءا جديدا على جهود بن الدن ومنظمته٢٠٠١فرباير من عام -العمليتني يف شباط مرتكيب

يف أواخر   بالسودان، إمااإلرهابية، القاعدة، للحصول على أسلحة دمار شامل من مصدر يف اخلرطوم
 ).١٩٩٤ أو يف أوائل عام ١٩٩٣عام 

 



 

١١٢ 

ة، كما كشفت العملية عن عمالة احلكومة اليمنية كسائر دول األمريكيالعسكرية 
 .١٨ املنطقة

 
مث إن ااهدين ملا رأوا أن عصابة اإلجرام األسود يف البيت األبيض تصور األمر على غري 

 أننا حنسدهم على طريقة حيام، وإمنا - ألمحق املطاعا -حقيقته، بل يزعم زعيمهم 
احلقيقة اليت خيفيها فرعون العصر أننا نضرم بسبب ظلمهم لنا يف العامل اإلسالمي وخاصة 

 ااهدون ذلك قرروا أن يتخطوا ىيف فلسطني والعراق واحتالهلم يف بالد احلرمني، وملا رأ
 .ويف عقر دارهالتعتيم وينقلوا املعركة إىل وسط أرضه 

 
املوافق ،  للهجرة١٤٢٢ويف يوم الثالثاء املبارك يف الثالث والعشرين من مجاد الثاين لعام 

 حيصد "أمريكيالصهيو" للميالد، كان التحالف ٢٠٠١للحادي عشر من سبتمرب عام 
 ة وأيٍد يهودية، وأبناؤنا يفأمريكيأبناءنا وأهلنا يف أرض األقصى املبارك بطائرات ودبابات 

العراق يقضون حنبهم نتيجة احلصار الظامل من أمريكا وعمالئها، ويف املقابل كان العامل 
اإلسالمي يعيش يف حالة من البعد الشديد عن إقامة الدين حقاً، وبينما األمور على تلك 

 ومن الظلم -  إال من رحم اهللا- احلال من اإلحباط واليأس والتسويف عند املسلمني
 يف غيها "العم سام"، فقد كانت بالد "أمريكيالصهيو"ن عند التحالف والغرور والعدوا

سادرة، بطغياا هادرة، مصعرة خدها للناس، متشي يف األرض مرحاً ال تبايل بأحد، وتظن 
إذ رموا بثالثة األسايف وما أدراك ما ثالثة األسايف، عندما وثب شعث . أال سبيل إليها

ِإنهم ِفتيةٌ آمنوا ِبربِهم وِزدناهم {، ن يف كل مكان املطاردو، مغربو األقدام،الرؤوس
 فلم خيشوا يف اهللا ، وربط على عقيدم وكتب اإلميان يف قلوم،]١٣:الكهف[ }هًدى

 يبتغون ما عند اهللا تعاىل، تأىب نفوسهم أن تنام على الضيم، يريقون ماء احلياة ،لومة الئم
                                                 

-تشرين األول: (املشار إليه سابقا  األمريكيمكتب برامج اإلعالم اخلارجيجاء يف تقرير  18
 التابعة لسالح البحرية  هاجم إرهابيون مرتبطون بنب الدن املدمرة يو إس إس كول؛٢٠٠٠/أكتوبر

 ٤٢من أفراد طاقم املدمرة وإصابة  ١٧وقد أدى اهلجوم إىل مقتل . االمريكية يف ميناء عدن اليمين
 ).آخرين

 



 

١١٣ 

أغاروا بطائرات العدو يف عملية جريئة مجيلة ما عرفت البشرية هلا وال يريقون ماء احمليا، ف
مثيالً، فحطموا أصنام أمريكا، فأصابوا وزارة الدفاع يف صميم فؤادها، وأصابوا االقتصاد 

 ، يف سويداء قلبه، فأرغموا أنف أمريكا يف التراب ومرغوا كربياءها يف الطنياألمريكي
 :يار اار ما هو أعظم وأضخم وبذلك اال،١٩ فاار برجا نيويورك

 
 .فاارت أسطورة أمريكا العظمى -
 .واارت أسطورة الدميقراطية -
 .وظهر للناس أن قيم أمريكا يف السافلني -
 .وحتطمت أسطورة أرض احلرية -
 .األمريكيوحتطمت أسطورة األمن القومي  -
 .، فلله احلمد واملنة٢٠" سي آي إي"ـ واارت أسطورة ال -

                                                 
-أيلول/١١: (املشار إليه سابقا  األمريكيمكتب برامج اإلعالم اخلارجي جاء يف تقرير 19

اثنتان منهما بربجي  وقد ارتطمت. ريكية اختطف إرهابيون أربع طائرات ركاب أم؛٢٠٠١/سبتمرب
 وكان بني الضحايا ،مدين 6000 مركز التجارة العاملي يف مدينة نيويورك، ما أدى إىل مقتل حواىل

وحطمت الطائرة الثالثة بصدمها مببىن البنتاغون يف ، رعايا من مثانني دولة أخرى غري الواليات املتحدة
أما الطائرة املختطفة الرابعة فسقطت يف .  شخصا١٨٠ًحواىل مقتل  واشنطن العاصمة، مما أسفر عن

وأظهرت .  ومجيع أفراد طاقم الطائرة السبعة٣٨ إىل مقتل مجيع الركاب الـ بنسلفانيا مما أدى
 ).اليت تلت ذلك وجود عالقة بني خاطفي الطائرات األربع وأسامة بن الدن التحقيقات

 
جاميس بافيت أن ، ئيس جهاز العمليات يف وكالة االستخبارات املركزية األمريكية أكد ر20

غالبا ما (بواشنطن؛  يف حماضرة ألقاها وقال.  يكن من املمكن جتنبهامل"  سبتمرب١١"هجمات 
 وبلغة االستخبارات ما زلت على الصعيد ؟يسألونين أمل يكن ممكنا جتنب تلك االعتداءات الرهيبة

، وأضاف !)نعا، بالنظر إىل ما كنا نعرفه يف ذلك اليوم، بأن اجلواب مع األسف هو؛ الالشخصي مقت
 -حنن واحلكومة-الواقع هو أننا (نائب مدير وكالة االستخبارات املركزية املسؤول عن العمليات؛ 

 ؟ ومىت؟ وكيف؟ وأين؟من، رغم كل ما قمنا به كنا غري قادرين على اكتشاف املعلومة األساسية
عن تقرير لقناة اجلزيرة بتاريخ ) [ كانت ستوفر لنا صورة واضحة عن هذه املؤامرةاليت
 ].هـ٢١/١١/١٤٢٣



 

١١٤ 

 
اآلثار اإلجيابية لغزويت نيويورك وواشنطن أا كشفت حقيقة الصراع بني وكان من أهم 

الصليبيني واملسلمني، وأظهرت ضخامة العداء الذي يكنه لنا الصليبيون عندما نزعت 
 وظهر على حقيقته البشعة، واستيقظ العامل أمجع األمريكيالغزوتان جلد الشاة عن الذئب 
 أمهية عقيدة املواالة يف اهللا واملعاداة يف اهللا، وقويت روح من الرقاد، وانتبه املسلمون إىل
 مما يعترب خطوة عظيمة حنو توحيد املسلمني حتت كلمة ،األخوة اإلميانية بني املسلمني

 ،التوحيد لقيام اخلالفة الراشدة بإذن اهللا، وبدا ظاهراً للناس أن أمريكا هذه القوة الظاملة
 . وان وتقهرميكن أن تضرب، وميكن أن تذل

 
 حقيقة القضية الفلسطينية وأن ما أصام يف األمريكيوألول مرة تعي غالبية الشعب 

 .  كان بسبب سياسة حكومتهم الظاملة"مااتن"
 

 أن أمريكا دولة عظمى ذات قوة عسكرية ضخمة وذات اقتصاد عريض، ؛وخالصة األمر
هداف تلك القاعدة اهلشة ولكن كل ذلك على قاعدة هشة، لذا فإنه باإلمكان است

 -والتركيز على أبرز نقاط الضعف فيها وإذا ما ضربت يف عشر معشار تلك النقاط، فإا 
 . ستترنح وتنكمش وتتخلى عن قيادة العامل وظلمه- بإذن اهللا

 
 رغم وقوف التحالف الدويل ضدهم أن يقيموا ،ولقد استطاع عدد يسري من فتية اإلسالم

 ،جود القدرة على مقاومة ومقاتلة ما يسمى بالقوى العظمىاحلجة على الناس بو
                                                                                                                                            

 
 جمموعة اإلرهاب واألمن الداخلي يف جلنة االستخبارات يف ئيسوقال النائب ساكسيب شامبليس ر

ب عن وأعر). إن تلك اهلجمات متثل فشال ذريعا ألجهزة االستخبارات(؛  األمريكيجملس النواب
 سبتمرب أن عمالء تنظيم القاعدة كانوا يقومون بأنشطتهم حبرية تامة ١١اكتشفنا بعد (أسفه بالقول؛ 

يف أوروبا وأفريقيا والشرق األوسط ويف جنوب شرق آسيا، وهذا ما يكشف وجود ثغرات 
 ].هـ٢٨/٦/١٤٢٣عن تقرير لقناة اجلزيرة بتاريخ ) [إستراتيجية

 



 

١١٥ 

واستطاعوا أن يدافعوا عن دينهم وأن ينفعوا قضايا أمتهم أكثر مما فعلته حكومات 
وشعوب بضع ومخسني دولة يف العامل اإلسالمي، ألم اختذوا اجلهاد سبيالً لنصرة الدين، 

 :وكما قال أبو هاللة
 

 وكل فريق يورث اخللد رابح *** اوللنصر أسباب وللخسر مثله
 تريق الدما يف جانبيها الزحازح *** دروب العال شىت وأقصرها اليت

 
 ولكنهم مقيدون، فينبغي علينا - بفضل اهللا -وأمثال هؤالء الفتية األبطال يف األمة كثري 

عز أن نتعاون مجيعاً لفك قيودهم لينطلقوا جماهدين يف سبيل اهللا، ألن اجلهاد هو سبيل 
 . هذه األمة وأمنها

 
وإن القيود والسدود اليت حتول بني شباب األمة وبني انطالقها للجهاد كثرية، إال أننا 
سنتحدث عن أمهها، وبني يدي ذلك أذكر حديثاً من الصحيحني من اهتدى به سلك 

إمنا أهلك الذين قبلكم أم ”: ومن ضل عنه هلك، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
متفق  [“ا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلدكانو
 وال حول وال قوة إال ، فاعتربوا يا أويل األبصار، فهذا من أسباب هالكنا،٢١] عليه
 .باهللا
 

وأذكر كذلك قصة إسالم خالد رضي اهللا عنه لتتحرر العقول من التبعية العمياء، فقد قيل 
أين كان عقلك يا خالد فلم تر نور النبوة بني ظهرانيكم منذ (: أخراًله بعد أن أسلم مت

 .)كان أمامنا رجال كنا نرى أحالمهم كاجلبال(:  فقال،!)عشرين سنة؟
 

                                                 
 ).سرقت لقطعت يدها   فاطمة بنت حممد   أنو  ل؛وامي اهللا: (وتتمة احلديث 21

 



 

١١٦ 

أعالم املوقعني [ )من قلة فقه الرجل أن يقلد دينه الرجال(: قال اإلمام أمحد رمحه اهللا
٢/٢١١ .[ 
 

 هم احلكام و شهداء الزور من علماء ؛اضروأول هذه القيود والسدود يف عصرنا احل
 .السوء ووزراء البالط وأصحاب األقالم املأجورة ومن شاهم

 
وأما الذين يطالبون الناس بأن ، فأما احلكام فقد اتفق الناس على عجزهم وخيانتهم
 مىت نزعت الشعوب ؛ نقول هلم،يضعوا أيديهم يف أيدي هؤالء احلكام برغم كل ذلك

 فهذا مل حيدث، !دي احلكام حىت ينصحوا بأن يعيدوا أيديهم مرة أخرى؟أيديها من أي
 :والنتيجة كما ترون، هيمنة الكفار علينا، وقد قيل

 
 فلن حيسن التدبري و األمر جامح *** ومن خانه التدبري واألمر طائع

 
ة فخالفنا مع احلكام ليس خالفاً فرعياً ميكن حله، وإمنا نتحدث عن رأس اإلسالم، شهاد

أن ال إله إال اهللا وأن حممد رسول اهللا، فهؤالء احلكام قد نقضوها من أساسها مبواالم 
، وإقرارهم واحتكامهم لقوانني األمم املتحدة ٢٢ للكفار وبتشريعهم للقوانني الوضعية

                                                 
 فإن . . .وكما أن احملكم للقوانني الوضعية كافر: (قال اإلمام محود بن عقالء الشعييب رمحه اهللا 22

ه للناس هذه القوانني صار شريكا هللا سبحانه املشرع للقوانني والواضع هلا كافر أيضا، ألنه بتشريع
 :الشورى[} أم هلم شركاء شرعوا هلم من الدين ما مل يأذن به اهللا{؛  قال تعاىل،وتعاىل يف التشريع

اختذوا أحبارهم {؛ وقال عز وجل، ]٢٦:الكهف[} وال يشرك يف حكمه أحدا{؛  وقال تعاىل]٢١
 يا رسول ؛، وهلذا ملا مسع عدي بن حامت هذه اآلية قال]٣١ :التوبة[} ورهبام أربابا من دون اهللا

أليس حيرمون ما أحل اهللا فتحرمونه وحيلون ما "؛  فقال صلى اهللا عليه وسلم! إنا لسنا نعبدهم!اهللا
فتبني من اآلية الكرمية من . ]رواه الترمذي" [فتلك عبادم"؛  بلى، قال؛ قال"؟حرم اهللا فتحلونه 

لتحليل والتحرمي والتشريع من خصائصه سبحانه وتعاىل، فمن حلل أو حديث عدي بن حامت أن ا
وبذلك يتبني أن احلاكم : (، مث قال)حرم أو شرع ما خيالف شرع اهللا فهو شريك هللا يف خصائصه



 

١١٧ 

واملقام ال يتسع ، امللحدة، فواليتهم قد سقطت شرعاً منذ زمن بعيد، فال سبيل للبقاء حتتها
 األمر هنا، ولكن قد ذكرنا أقواالً ألهل العلم رمحهم اهللا يف البيان السابع عشر لوصف هذا

 .٢٣ الصادر عن هيئة النصيحة واإلصالح
 

 "كرزاي" ضعوا أيديكم يف يد ؛ هل ميكن ملسلم أن يقول للمسلمني؛وبعد ذلك نقول
ذا ال ميكن وال  فه!؟للتعاون يف إقامة اإلسالم ورفع الظلم وعدم متكني أمريكا من خمططاا

كا، ومناصرته على املسلمني ناقض من نواقض ييعقل، ألن كرزاي عميل جاءت به أمر
 .اإلسالم العشرة، خمرج من امللة

 

                                                                                                                                            
 ؛الثانية.  من جهة التشريع إن شرع؛األوىل؛ بغري ما أنزل اهللا تعاىل يقع يف الكفر من جهة أو جهتني

 ]. هـ١٤٢٢ / ٢ / ١٠فتوى بتاريخ ) [حكممن جهة احلكم إن 
 

فاحلاكم إذا كفر، ]. ١٤١:النساء[} ولن جيعل اهللا للكافرين على املؤمنني سبيالً{: قال تعاىل 23
قال القاضي عياض؛ أمجع : (أمجع العلماء على وجوب اخلروج عليه وخلعه، قال النووي رمحه اهللا

شرح صحيح مسلم ) [على أن اإلمامة ال تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزلالعلماء 
١٢/٢٢٩.[ 
 

: أما احلاكم الظامل الفاسق، فيجب اخلروج عليه وخلعه ان قدر على ذلك، قال ابن حجر رمحه اهللا
ى خلعه بغري فتنة نقل ابن التني عن الداودي، قال؛ الذي عليه العلماء يف أمراء اجلور أنه إن قدر عل(

وعن بعضهم ال جيوز عقد الوالية لفاسق ابتداًء، فإن أحدث . وال ظلم وجب، وإال فالواجب الصرب
جوراً بعد أن كان عدالً فاختلفوا يف جواز اخلروج عليه، والصحيح املنع إال أن يكفر فيجب اخلروج 

وظهر ظلمه وغشمه، ومل يرعو عما إذا جار الوايل : (، وقال اجلويين رمحه اهللا]١٣/١١الفتح ) [عليه
) زجر عن سوء صنيعه، فألهل احلل والعقد التواطؤ على درئه ولو بشهر األسلحة ونصب احلروب

للشيخ عبد " فصلُ الكالِم يف مسألِة اخلروِج على احلكاِم"، لالستزادة انظر رسالة ]أصول االعتقاد[
 .املنعم مصطفى حليمة

 



 

١١٨ 

 ما الفرق بني كرزاي العجم وكرزاي العرب؟ من الذي ثبت ونصب ؛وهنا لنا أن نتساءل
رزاي باكستان، هم  وكحكام دول اخلليج؟ إم الصليبيون، فالذين نصبوا كرزاي كابول

 .رزاي قطر و غريهاوكالذين نصبوا كرزاي الكويت وكرزاي والبحرين 
 

 وجاءوا به بعد أن كان الجئاً يف الكويت قبل قرن ٢٤ ومن الذين نصبوا كرزاي الرياض
من الزمان ليقاتل معهم ضد الدولة العثمانية وواليها ابن الرشيد؟ أم الصليبيون ومازالوا 

فَاعتِبروا يا {ر إىل اليوم، فال فرق بني كرزاي الرياض وكرزاي كابول، يرعون هذه األس
أَكُفَّاركُم خير من أُوالِئكُم أَم لَكُم براَءةٌ ِفي {، قال تعاىل ]٢:احلشر[ }أُوِلي اَألبصاِر

 . ]٤٣:القمر[ }الزبِر
 

 ٢٥الفلسطينية عرب األمم املتحدة إن احلكام الذين يريدون حل قضايانا ومن أمهها القضية 
أو عرب أوامر الواليات املتحدة، كما حصل مببادرة األمري عبد اهللا بن عبد العزيز يف بريوت 

 إرضاء ، واليت باع فيها دماء الشهداء وباع فيها أرض فلسطني،ووافق عليها مجيع العرب

                                                 
 .هو عدو اهللا عبد العزيز ال سعود 24

 
مسألة أخرى من دالالت هذا احلدث الظاهر؛ أكدت بشكٍل واضح : (. . .  يقول الشيخ أسامة25

جلي ما ينبغي ملسلم وال عاقل بعده؛ أن يذهب إىل األمم املتحدة، وأما املسلمون فشرعاً ال جيوز أن 
ا إىل هذه األنظمة الكفرية الوضعية، ولكن نقول عن العقالء من غري املسلمني أيضاً هم ال يتحاكمو

 يذهب إىل حمكمة - ولو كان كافراً - هل يوجد عاقل - مثالً –يذهبون، فهذه كوريا الشمالية 
 "  إن كان احلكم علينا ضربنا ضرباً شديداً موجعاً حتت ما يسمى زوراً وتاناً بـ؛القاضي فيها

فال يذهب إىل هناك مسلم أصالً !  تستخدم أمريكا حق الفيتو؛، وإن كان احلق لنا"الشرعية الدولية 
ألن هذا يتناىف مع اإلميان، وال يذهب عاقل ولو كان كافراً، والذين يكثرون من احلديث عن األمم 

خيذلوا وخيدروا األمة املتحدة، وقرارات األمم املتحدة؛ إما هم ال يفقهون دينهم، أو هم يريدون أن 
نشرت مقابلة مع قناة اجلزيرة، ) [بتعليق آماهلم على سراٍب وهوان وأوهام، وال حول وال قوة إال باهللا

 ].هـ١٤١٨عام 
 



 

١١٩ 

اهللا ورسوله وخرجوا من ومناصرة لليهود وأمريكا على املسلمني، هؤالء احلكام قد خانوا 
 .امللة وخانوا األمة

 
 إن الذين يريدون أن حيلوا قضايانا عرب هؤالء احلكام العجزة اخلونة قد :كما أقول أيضاً

خدعتهم أنفسهم وخادعوا أمتهم، وركنوا إىل الذين ظلموا وضلوا ضالالً مبنياً، وأحسن 
ينصحوهم، فإن مل ينتصحوا أحواهلم أم عاجزون فاسقون، فينبغي على املسلمني أن 

فليحذروهم وليحذروا منهم، وجيب على املسلمني أن كذلك يتربءوا من هؤالء 
الطواغيت، وال خيفى أن التربؤ من الطاغوت ليس من نوافل األعمال، وإمنا هو أحد ركين 

 ِباللَِّه فَقَِد فَمن يكْفُر ِبالطَّاغُوِت ويؤِمن{: ، قال تعاىل٢٦ التوحيد فال يقوم إميان بغريمها
ِليمع ِميعس اللَّها ولَه امثْقَى الَ انِفصِة الوورِبالْع كسمت٢٥٦:البقرة[ }اس[ . 

 
لكل (: فكما قيل؛ وأما علماء السوء ووزراء البالط وأصحاب األقالم املأجورة وأشباههم

حلق ويشهدون بالزور ، فهؤالء هم من رجال الدولة الذين حيرفون ا)زمن دولة ورجال
 يف البيت احلرام، يف الشهر احلرام، وال حول وال قوة إال باهللا، ،حىت يف البلد احلرام

ويزعمون أن احلكام اخلائنني والة أمر لنا، وال حول وال قوة إال باهللا، يقولون ذلك من 
 همأجل تثبيت أركان الدولة، فهؤالء قد ضلوا سواء السبيل فيجب هجرهم والتحذير من

٢٧. 

                                                 
إعلم رمحك اهللا تعاىل؛ أنّ أول ما فرض اهللا على ابن : (قال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 26
 فأما صفة الكفر بالطاغوت؛ أن تعتقد بطالن عبادة غري اهللا . . .الكفر بالطاغوت ، واإلميان باهللاآدم 

 .]رسالة يف معىن الطاغوت) [وتتركها وتبغضها، وتكفِّر أهلها وتعاديهم
 

هؤالء العلماء الضالّني بقي أن يعرف املوحد املوقف من : (يقول الشيخ أبو حممد املقدسي 27
ا والراضعني من ألباادلني عن احلكومات النائمني يف أحضافامسع هداك اهللا للحق الذي نعتقده ا، ا

  أن يهجروا وال يطلب؛ احلق،وندين اهللا به وال يهمنا معه لومة الئم أو طعن طاعن أو كذب مفتري
دين، فانظروا عمن "؛ م كما يقول بعض السلفالعلم عندهم وال يستفتون ابتداًء، ألن هذا العل



 

١٢٠ 

 
وإمنا تركز الدولة على علمائها وتظهرهم يف برامج دينية للفتوى من أجل دقائق معدودة 

، فما حصل يوم أن ٢٨ حيتاجهم فيها النظام كل مدة إلضفاء الشرعية عليه وعلى تصرفاته
                                                                                                                                            

، بل الواجب وعظهم وهجرهم حىت يرتدعوا ويقلعوا عن مداهنة السالطني والركون "تأخذون دينكم
 وأمامهم إحدى طريقني؛. إليهم واجلدال عنهم

 
ك إما الصدع والبيان وإظهار احلق لألمة وكشف زيوف الطّغاة وتعريتهم، وهي أعلى املراتب، وال ش

أن دوا األذى والبالء، ولكن وراءها الفوز والفالح واجلنان، وفيها النصح لألمة وإظهار لدين اهللا 
 . . .حق اإلظهار

 
 - على أقل األحوال –فإن ضعفوا عن مثل هذه املرتبة العلية، فليعتزلوا هذه احلكومات وال يسامهوا 

أما إذا أصروا وبقوا على ، ا الصبغة الشرعيةيشاركوا يف إعطائه بالتلبيس والتدليس واإلضالل، وال
حاهلم املمسوخ املمقوت ذاك، فالواجب هجرهم، وعدم التعامل معهم، أو استفتائهم، خصوصاً يف 

 إذ ،فهذه طريقة السلف، مسائل السياسة الشرعية وقضايا اجلهاد واحلكام، وهذا ليس بدعاً من القول
ائز السلطان أو يفد على السلطان، وكم طعنوا وجرحوا من كم تكلّموا يف رواية من كان يقبل جو

 فكيف بسالطني الكفر والشرك ،سالطني اجلور فقط وأي السالطني؟، تولّى والية عند السلطان
 فال يعقل أن يسألوا أو ، وأكثر هؤالء العلماء متساقطون يف أحضان الطّغاة وحكومام. . .؟واإلحلاد

شرعية واحلكم واحلكّام أو عن املشاركة يف شرطة الطّغاة أو جيوشهم يستفتوا يف شؤون السياسة ال
هذا أقل ما ينبغي على املسلم جتاههم، وإال ، فليحذر من فتاويهم يف هذا الباب، وبرملانام وحنو هذا

فالواجب كما قلنا من قبل هجرهم وهجر حلقام حتى يرتدعوا ويعتزلوا احلكومة على أقل 
 ]. اجللية يف كفر الدولة السعوديةالكواشف) [األحوال

 
وحنن نرى يف زماننا هذا احلكام املرتدين يف شىت : (يقول العالمة عبد القادر بن عبد العزيز 28

كأصحاب ، البلدان قد اصطنع كل منهم طائفة من املشايخ هو خيلع عليهم األلقاب الفضفاضة
تلبيساً على العامة لترويج باطلهم، وهم خيلعون عليه ِخلعة اإلميان والشرعية  ،الفضيلة والسماحة

ومن يتوهلم {؛ اإلسالمية تضليال للعامة، فهؤالء املشايخ وأمثاهلم الشك يف كفرهم وردم لقوله تعاىل
 ، ولرضاهم بالكفر، ولعدم تكفريهم للحكام الكافرين الذين دلّ]٥١  :املائدة[ }منكم فإنه منهم
 ].اجلامع يف طلب العلم الشريف) [مالدليل على كفره



 

١٢١ 

 اليت ٢٩ ني فأمر علماءه فأصدروا تلك الفتوى الطامةمريكيأباح امللك بالد احلرمني لأل
 واملؤيدة لفعله اخلائن يف تلك املصيبة العظيمة، ، واستخفت بعقول املسلمنيخالفت الدين

ديد من جراء ذلك القرار املدمر واألمة اليوم إمنا تعاين ما تعانيه من مصائب وخوف و
 .وتلك الفتوى املداهنة

 
 اهللا ومن قرأ سرية األئمة الصادقني يف أيام احملن كسرية األمام أمحد بن حنبل وغريه رمحهم

 -كما يف سري أعالم النبالء وغريها-علم الفرق بني العلماء العاملني والعلماء املداهنني 
 :وقال الشاعر

 
 فال ديننا يبقى وال ما نرقع *** نرقع دنيانا بتمزيق ديننا

 
                                                                                                                                            

 
ونوع آخر من املفتني يدعون إىل طاعة أولياء األمور، ويف : (. . . يقول الشيخ امين الظواهري 29

 جيوشهم وباعتبار، وهم قد أجازوا االستعانة باألمريكان! نفس الوقت يعتربون ااهدين دعاة فتنة
اجلرارة اليت سدت األفق وأساطيلهم اجلبارة اليت ضاق عنها البحر واليت بلغت مئات األلوف من 

وال ندري من الذي يؤمن من؟ وصدرت منهم فتاوى مجاعية جبواز ! اجلنود الغزاة من املستأمنني
وأسبغوا الشرعية االستعانة بالقوات األمريكية ملواجهة النظام البعثي العراقي بدعوى الضرورة، بل 

على وجود جحافل الكفار الغازية ألقدس بقاع املسلمني، وقد مر على وجود هذه القوات حىت اآلن 
 قرابة -باحلصار –قرابة اثين عشر عاماً بعد انسحاب العراق واستسالمه، قتلت فيها تلك القوات 

 .احدة يف هذا الشأنمليون ونصف مليون طفل يف العراق دون أن ينطق هؤالء املوظفون بكلمة و
واألمر ليس أمر استعانة بقوات الكفار ضد قوات صدام البعثية، بل األمر أمر احتالل ملنابع النفط يف 

فلم يكن هناك ضرورة إلحضار األمريكان، فإن جيوش الدول العربية واإلسالمية كان . جزيرة العرب
ء احلكام ال إرادة هلم، بل هم صنيعة ولكن هؤال. فيها الكفاية والغىن حلماية الكويت أو حتريرها

املخططات الربيطانية اليت رمست هلم حدودهم، ونصبتهم على عروشهم، مث ورث األمريكان النفوذ 
الوالء ) [الربيطاين، وأصبح هلم األمر والنهي على كل حكام اجلزيرة العربية وسائر العامل العريب

 ].والرباء؛ عقيدة منقولة وواقع مفقود
 



 

١٢٢ 

فهم العلماء والدعاة احملبون للحق الكارهون للباطل القاعدون عن  ؛وأما السد الثاين
أوالً فصدوا الشباب عن اجلهاد وال حول وال قوة إال باهللا، هؤالء رأوا  تأولوا ت،اجلهاد

الباطل ينتشر ويزداد، فتداعوا للقيام بواجب نصرة احلق واألمر باملعروف والنهي عن 
املنكر، واهتدى وتفقه على أيديهم خلق كثري، وحسناً فعلوا، وجزاهم اهللا خرياً على 

ق وأهله، فشرع يف مضايقتهم وإخافتهم ومنعهم من ذلك، إال أن الباطل يضيق صدره باحل
اخلطب والدروس وفصلهم من وظائفهم مث سجن من أصر على مواصلة األمر باملعروف 

 .والنهي عن املنكر
 

 وهذا أمر -إال من رحم اهللا-إن هذه الضغوط الشديد أدت تدرجيياً إىل احنراف املسار 
ر الصحيح يف ظل أوضاع غري صحيحة ي ألن اإلنسان ال يستطيع أن يتخذ القراهيبد

ال يقضي القاضي بني ”: وخاصة من الناحية األمنية، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 ان غضبانا، فكيف إذا كان خائفاً؟ هذا إذا ك ...]رواه اإلمام أمحد [“اثنني وهو غضبان

 
احلياة مبا فيها فالتخويف الذي متارسه الدول العربية على الشعب قد دمر مجيع مناحي 

 .أمور الدين، إذ الدين النصيحة، وال نصيحة بغري أمن
 

 :وقد قَسم اخلوف الناس إىل أقسام، وسنتحدث عن بعضهم
 
 . وال حول وال قوة إال باهللا،فقسم انتكس والتحق بالدولة وواالها .١
ه وقسم بدا له أنه لن يستطيع أن يستمر يف الدعوة والتدريس ويؤمن معهده أو مجعيت .٢

أو مجاعته، ويؤمن نفسه وجاهه وماله إن مل ميدح الطاغوت ويداهنه، فتأول تأؤالً 
 .فاسداً فضلَّ ضالالً مبيناً وأضل خلقاً كثرياً

وقسم آخر حفظهم اهللا من جماراة احلكام اخلائنني ومداهنتهم، وحرصوا على البقاء  .٣
 جهود مشكورة يف حتت راية األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وقد كانت هلم



 

١٢٣ 

كانت كبرية جداً، ومل يهيئوا  -اليت سبق ذكرها  -الدعوة إىل اهللا، إال أن الضغوط 
 . ومن أمهها تكاليف اهلجرة واجلهاد،أنفسهم لتحملها

 
وقد كانت الفرصة متاحة منذ أكثر من عقدين ومل يستفيدوا منها، مما أفقدهم القدرة على 

 يف مثل هذه األيام العصيبة، ولذا نرى فريقاً - م اهللاإال من رح -اختاذ القرار الصحيح 
 .منهم مازالوا إىل اآلن مل يتخذوا قرار اجلهاد واملقاومة

 
إن نصرة الدين وإقامته هلا تكاليف عظام وصفات واضحة يف كتاب اهللا ويف سرية رسول 

تصف ذه اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويف سرية الصحابة الكرام رضي اهللا عنهم، فمن مل ي
 هذه الصفات ذكرها اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي ،الصفات ال يستطيع أن يقوم بنصرة الدين

يا أَيها الَِّذين آمنوا من يرتد ِمنكُم عن ِديِنِه فَسوف يأِْتي اللَّه ِبقَوٍم {: ومن ذلك قوله تعاىل
ؤِمِنني أَِعزٍة علَى الكَاِفِرين يجاِهدونَ ِفي سِبيِل اللَِّه والَ يخافُونَ يِحبهم ويِحبونه أَِذلٍَّة علَى املُ

ِليمع اِسعو اللَّهاُء وشن يِتيِه مؤلُ اللَِّه يفَض ةَ الِئٍم ذَِلكم٥٤:املائدة [}لَو.[ 
 

يا ”: قال ورقةفل، ويف اخلرب الذي دار بني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وورقة بن نو
أَو ”: ، فقال رسول اهللا عليه وسلم“ليتين فيها جذعاً أكون حياً حني خيرجك قومك

 مل يأِت رجل قط مبثل ما جئت به إال عودي، وإن !نعم”:  فقال ورقة،“ !خمرجي هم؟
 .]متفق عليه [“يدركين يومك أنصرك نصراً مؤزراً

 
كما نرى  -لعداء من أهل الباطل، ال التعايش فحال من يريد أن يتحمل الدين حبق، هو ا

 مع أهل الباطل، وحال من أراد إقامة الدين هو السعي يف - وال حول وال قوة إال باهللا
 .)إن يدركين يومك أنصرك نصراً مؤزراً(: نصرته بالنفس والنفيس، كما قال ورقة

 
 والدين ال ،ى فقطفنصرة الدين ليست دروساً تعط؛ وكذلك كان احلال يوم بيعة العقبة

يقوم على فتات أوقاتنا وأموالنا، وإمنا سلعة اهللا غالية، فشتان شتان بني اجللوس وتقدمي 



 

١٢٤ 

وقد  -الدروس وبني تقدمي النفوس والرؤوس لنصرة اهللا، لذا فإن العباس بن عبد املطلب 
 أراد أن يطمئن على ابن أخيه حممد صلى اهللا عليه وسلم عند - كان على دين قومه

فإن كنتم أهل قوة وجلد وبصرية باحلرب واستقالل بعداوة (: ألنصار، فكان مما قالها
 .)العرب قاطبة فإا سترميكم عن قوس واحدة

 
 هذه الصفات كانت مطلوبة ألهل اإلميان حلفظ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ؛فأقول

 .وهي مطلوبة اليوم أيضاً حلفظ دين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 

قد مسعنا ما قلت، وإنا (: مث بعد أن أى العباس كالمه، قال الرباء بن معرور من األنصار
واهللا لو كان يف أنفسنا غري ما ننطق به لقلناه ولكنا نريد الوفاء والصدق وبذل مهج 

 .)أنفسنا دون رسول اهللا
 

نهج، مث ملا قاموا  هكذا الدين، إمنا يقوم بالوفاء والصدق وببذل املهج من أجل امل؛فأقول
رويداً يا أهل يثرب، إنا مل نضرب إليه أكباد املطي، إال (: للمبايعة، قال أسعد بن زرارة

وحنن نعلم أنه رسول اهللا، وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم، وأن 
تعضكم السيوف، فإما أنتم تصربون على ذلك فخذوه وأجركم على اهللا، وإما أنتم 

يا أسعد أِمطْ عنا (: ، فقالوا)ن من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند اهللاختافو
هكذا كانت صفات الذين يريدون أن ، )يدك، فواهللا ال نذر هذه البيعة وال نستقيلها
 .حيموا ويقيموا دين اإلسالم رضي اهللا عنهم

 
 ؛يداهنون الباطلوكذلك اليوم يقول ااهدون للعلماء والدعاة الذين حيبون احلق وال 

 وإن محلكم له حبق ً،فأنتم قد رفعتم راية دين اإلسالم، وتعلمون أنه دين رسول اهللا حقا
يعين مفارقة حكومات العرب والعجم يف األرض كافة وقتل خياركم، وأن تعضكم 
السيوف، فإما أنتم تصربون على ذلك فحافظوا على الراية وأجركم على اهللا، وإما أنتم 



 

١٢٥ 

أنفسكم خيفة فذروا راية املدافعة واملقاتلة وال حتولوا بني شباب األمة واجلهاد ختافون من 
 .يف سبيل اهللا، فهو أعذر لكم عند اهللا

 
واآلن نتحدث عن ما هو واجب املسلمني جتاه هذه احلرب الصليبية الصهيونية ضد أمة 

 :اإلسالم
 

ِإالَّ نفْسك وحرِض املُؤِمِنني عسى اللَّه أَن يكُف فَقَاِتلْ ِفي سِبيِل اللَِّه الَ تكَلَّف {: قال تعاىل
إن أوجب الواجبات  ٣٠ ]٨٤:النساء [}بأْس الَِّذين كَفَروا واللَّه أَشد بأْساً وأَشد تنِكيالً

وأما دفع (: بعد اإلميان اليوم هو دفع وقتال العدو الصائل، قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا
و الصائل الذي يفسد الدين والدنيا، ال شيء أوجب بعد اإلميان من دفعه فال العد

، فاجلهاد اليوم ]٤/٦٠٨ملحق بالفتوى الكربى ،  العلميةاالختيارات [)يشترط له شرط
وهي واقعة يف اإلمث إىل أن خترج من أبنائها وأمواهلا وطاقاا  ٣١متعني على األمة بأسرها 
 .٣٢ ي يدفع بأس الكفار عن مجيع املسلمني يف فلسطني وغريهاما يكفي لقيام اجلهاد الذ

                                                 
 ،هي أمر للنيب باإلعراض عن املنافقني وباجلد يف القتال يف سبيل اهللا: ( قال القرطيب يف تفسريها30

 ].٥/٢٩٣اجلامع ألحكام القرآن ) [وإن مل يساعده أحد على ذلك
 

بعد ذكره لالدلة على أن " رضي املسلمنيالدفاع عن أ" يقول الشيخ عبد اهللا عزام يف كتابه  31
لقد تبني فيما سبق أنه إذا اعتدي على شرب من أراضي  (. . . :اجلهاد صار فرض عني يف زماننا

املسلمني فإن اجلهاد يتعني على أهل تلك البقعة وعلى من قرب منهم، فإن مل يكفوا أو قصروا أو 
رج فرض العني بالتوسع حىت يعم األرض كلها تكاسلوا؛ يتوسع فرض العني على من يليهم، مث يتد

ويف هذه احلالة ال إذن للزوج على زوجته وللوالد على ولده وللدائن على مدينه، . شرقا  وغربا
 وعليه؛

 . فإن اإلمث باق يف رقاب املسلمني مجيعا  ما دامت أي بقعة كانت إسالمية يف يد الكفار-١
انية والطاقة، فإمث العلماء والقادة والدعاة البارزين يف  يزداد اإلمث طرديا حسب القدرة واإلمك-٢

 .جمتمعام أشد من إمث الدمهاء والعامة



 

١٢٦ 

 
فيجب على املؤمنني أن جياهدوا إلحقاق احلق وإبطال الباطل، كلٌ حبسب طاقته، قال 

فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن ”: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف صحيح مسلم
 وليس وراء ذلك من اإلميان جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن،

                                                                                                                                            
 أشد من إمث سقوط األراضي اإلسالمية . . . إن إمث تقاعس جيلنا عن النفري يف القضايا املعاصرة-٣

 اهـ) السابقة واليت عاصرا أجيال مضت
 

أن اجلهاد صار فرض عني، ويتعني على كل " من الشبه اليت يلقيها املثبطون عندما يقال هلم؛  32
؛ شبهة ان خروج املسلمني مجيعا للجهاد يعين تعطيل " مسلم النفري لتحرير بالد املسلمني املسلوبة 

 !مسرية احلياة يف باقي البالد اإلسالمية
كما يطلب اإلسالم -يرى بعض الناس أن النفري : (بهةيقول الشيخ عبد اهللا عزام ردا على هذه الش

 ؛ هذا أمر عسري جدا ألسباب-حبيث خترج املرأة دون إذن زوجها والولد دون إذن والده
 . إن أية بقعة إسالمية ال تتسع لعشر معشار املسلمني-١
 يف إنقاذ -عزوجل-  إن هذا يؤدي إىل اإلخالل بعملية التربية اإلسالمية اليت تعترب األمل بإذن اهللا-٢

 .األمة
 إن هذا يؤدي إىل عملية تفريغ للبقاع اإلسالمية إذ كل واحد يأيت للجهاد يف فلسطني أو -٣

 .أفغانستان إمنا يترك ثغرة للشيوعيني والبعثيني والقوميني والعلمانيني يف بلده
احدا  لفلسطني، فإن  لو طبق املسلمون أمر رم ونفذوا حكم شريعتهم يف النفري أسبوعا  واجلواب؛

فلسطني ستتطهر ائيا من اليهود وكذلك يف أفغانستان ال يطول األمر لو نفرت األمة، وعندئذ ال 
ولكننا ننتظر يف كل مرة  ونبقى ننظر إىل . تشغر أماكن الدعاة وال تتدمر بيوم خبروج نسائهم

ه خبطب رنانة ودموع هتانة اإلقليم اإلسالمي الذي وقع حتت سيطرة الكفار حىت يبتلع مث نؤبن
 .وحوقالت حرى وتأوهات كثرية

إننا نفكر باإلسالم تفكريا إسالميا قوميا، فال تتعدى نظراتنا احلدود اجلغرافية اليت رمستها لنا معاهدة 
 ].الدفاع عن أرضي املسلمني [)بيكو، أو خطها جون أنطون الربيطاين أو الفرنسي-سايكس

 



 

١٢٧ 

، وهذا احلديث العظيم يشمل مجيع املؤمنني، ٣٣] رواه مسلم [“مثقال حبة من خردل
فبما أننا مؤمنون إذن فنحن جماهدون يف سبيل اهللا لنصرة الدين، فاملؤمن الذي عجز عن 
 اجلهاد بيده ولسانه جيب عليه أن جياهد بقلبه، ومن ذلك أن يستمر يف بغض أعداء اهللا

ويدعو عليهم وأن يستمر يف مواالة املؤمنني وااهدين ويدعو هلم ويستشعر األخوة 
اإلميانية اليت تربطه باملسلمني يف مجيع مشارق األرض ومغارا، وينبغي أن يستشعر أن 
أهل اإلميان يف فسطاط واحد وأن أهل الكفر يف فسطاط واحد إىل أن مين اهللا على األمة 

وينبغي أن حيدث نفسه باجلهاد يف سبيل اهللا  لمني حتت لوائها بإذن اهللا،بدولة تضم املس
، ٣٤ بيده ولسانه، وهذا أضعف اإلميان وينبغي عليه مقاطعة بضائع أمريكا وحلفائها

                                                 
 ،وأصحاب  حواريون   ما من نيب بعثه اهللا يف أمة قبلي إال كان له من أمته : (واحلديث كامال  33

 ويفعلون ما ال ،يقولون ما ال يفعلون   ،خلوف  من بعدهم  ختلف    مث إا،يأخذون بسنته ويقتدون بأمره
ومن جاهدهم بقلبه فهو ،  ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن،يؤمرون
 ).لخرد    وليس وراء ذلك من اإلميان حبة ،مؤمن

 
حث اهللا سبحانه املسلمني على اجلهاد بأمواهلم يف سبيل اهللا ، فقال : (. . . شايخ اجلهاديقول م 34

إن اهللا اشترى من {ل تعاىل ، وقا]٤١:التوبة [}وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم يف سبيل اهللا{تعاىل 
، وروى أمحد وأبو داود عن أنس رضي اهللا ]١١١:التوبة [}املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنة

، وما ذلك "جاهدوا املشركني بأموالكم وأيديكم وألسنتكم"عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال؛ 
ال للمجاهدين جهاد فإن منعه عن الكفار إذا إال لألثر العظيم للمال على اجلهاد، وكما أن بذل امل

تقووا به يف حرم على املسلمني جهاد أيضاً، بل هو آكد من األول ألن درء املفاسد مقدم على 
ره لبين النضري اجلب املصاحل، وهذا النوع من اجلهاد عمل به النيب صلى اهللا عليه وسلم كما يف حص

-ة رضي اهللا عنهم أيضاً بتقرير النيب صلى اهللا عليه وسلم وقطعه وحتريقه لنخيلهم، وفعله الصحاب
 .  واألمثلة كثرية على هذا النوع من اجلهاد-كمنع مثامة بن أثال رضي اهللا عنه املرية عن كفار مكة

ومن املعلوم لدى اجلميع أن قوام قوات أمريكا الصليبية وغريها من دول الكفر يعتمد على اقتصادها، 
 .ا ضعفت قواومىت ضعف اقتصاده

لذلك حنث مجيع املسلمني على املقاطعة الشاملة جلميع املنتجات األمريكية والربيطانية وغريمها من 
دول الكفر احملاربة للمسلمني، والبدائل عنها حبمد اهللا موجودة، ويف هذا إسهام من املسلمني يف 

 ااهدين، بل هو متأكد يف حق جهاد أعداء اهللا وإضعاف هلذه احلملة الصليبية ومناصرة إلخوام



 

١٢٨ 

ولو -وليحذر املؤمن كل احلذر من أن يؤيد الباطل، فإن مناصرة الكافرين على املسلمني 
، وليحذر من أن يكون من الذين قال ٣٥ العلم كفر بواح كما قرر بذلك أهل -بكلمة

 أو من الذين قال اهللا ،]٢٤:احلديد[ }الَِّذين يبخلُونَ ويأْمرونَ الناس ِبالْبخِل{: اهللا فيهم
 }ونَ البأْس ِإالَّ قَِليالًقَد يعلَم اللَّه املُعوِقني ِمنكُم والْقَاِئِلني ِإلخواِنِهم هلُم ِإلَينا والَ يأْت{فيهم 

 .  فال جيمع بني كبرية القعود وكبرية التخذيل]١٨:األحزاب[
 

كد مما أأواجلهاد بالنفس اليوم وإن كان متعيناً على األمة بأسرها إال أنه يف حق الشباب 
 .هو يف حق الكهول والشيوخ

 
كد مما هو يف حق أأاملتعني اليوم هو يف حق أصحاب األموال  ٣٦ وكذلك اجلهاد باملال

 .غريهم

                                                                                                                                            
مجيع املسلمني إلضعاف العدو األول الذي سام املسلمني يف كل مكان سوء العذاب، فعلى املسلمني 
أن يبادروا يف جتديد هذه الدعوة، والتطبيق للمقاطعة الشاملة اليت هزت االقتصاد األمريكي خالل 

ونكرر دعوتنا للمسلمني . ة من املسلمني ملنتجااالعام املاضي بفضل اهللا مث بفضل مقاطعة شرحية كبري
. . مجيعاً بكل طبقام وجنسيام أن يعملوا على مقاطعة هذا العدو الذي يتربص باملسلمني الدوائر

 كل من املشايخ؛ الشعييب واخلضري واجلربوع يهاهـ النقل من بيان يف احلث على املقاطعة، وقع عل) .
 .والفهد

 
ال يتخذ املؤمنون الكافرين أولياء من دون املؤمنني ومن يفعل ذلك فليس من اهللا يف {: قال تعاىل 35

: يالطرب، قال ]٢٨:ال عمران [}شيء إال أن تتقوا منهم تقاة وحيذركم اهللا نفسه وإىل اهللا املصري
، توالوم على دينهم، وتظاهروم على  ال تتخذوا أيها املؤمنون الكفار ظهراً وأنصاراً؛ومعىن ذلك(

املسلمني من دون املؤمنني، وتدلوم على عورام، فإنه من يفعل ذلك فليس من اهللا يف شيء، يعين 
 ،٥تفسري الطربي ج[) بذلك فقد برىء من اهللا وبرىء اهللا منه بارتداده عن دينه ودخوله يف الكفر

 .]٣٣٧ص
 

وإن املتأمل لآليات القرآنية جيد أن املال مقدم على : (يقول الشيخ سليمان بن ناصر العلوان 36
إن اهللا اشترى من املؤمنني أنفسهم {النفس يف كل آي القرآن سوى موضع واحد، وهو قوله تعاىل 



 

١٢٩ 

 
ومن فضل اهللا على األمة اليوم أن شرح اهللا صدور كثري من شباا للجهاد يف سبيله، 

 عن دينه وعباده، فيجب على األمة أن تعينهم وتشجعهم وتيسر أمورهم ليدافعوا ذودوال
 القائم ويدفعوا عنها الظلم واخلزي واإلمث، وجيب على األمة أيضاً أن حتافظ على اجلهاد

اليوم، وأن تنصره بكل ما أوتيت من قوة، فهو عزيز جداً كما هو يف فلسطني والشيشان 
وأفغانستان وكشمري وإندونيسيا والفلبني وغريها من بالد اإلسالم، فإن اجلهاد يف هذه 

                                                                                                                                            
ب على  وهذا يدل على عظيم أمر اجلهاد باملال، وأنه جي،]١١١:التوبة[} وأمواهلم بأن هلم اجلنة

 اجلهاد باملال أهم وآكد من -يف وقت  -القادر عليه كما جيب على القادر بالبدن، وقد يكون 
 ال سيما يف عصرنا ،مواالً باهضة ونفقات هائلة وثروات طائلةأاجلهاد بالنفس، فإن اجلهاد يتطلب 

 املتعددة ، ولذلك شرع الراهن ووقتنا احلايل، فإن اجليش حيتاج إىل تغطية نفقاته املختلفة ومشاريعه
اإلسالم موارد مالية هلذا الغرض العظيم والوظيفة العظمى واملهمة الكربى، وعدد تلكم املوارد؛ لكي 
تظل األموال تتدفق على القوة العسكرية جبزالة وسخاء وفاًء جبميع متطلباته، كي ال تضعف ميزانية 

عف القوة العسكرية اإلسالمية وعجزها، بل اجليش، واليت مىت ما ضعفت كانت عامالً كبرياً لض
وهزميتها ومن مث ختتل قوة اإلسالم وتقوى قوة الكفر، وال يقتصر ذلك على جهاز اجليش وقواته 

  وألجل ذلك ،فقط، ولكن متتد لتتناول كيان األمة كلها يف مواجهة عدوها الداخلي أو اخلارجي
يف مجيع شؤوم احلياتية  بتعدد املوارد املالية جلميع جاءت السياسة الشرعية والكفيلة مبصاحل العباد 

احتياجات اجليش ومتطلباته، الذي هو الكفيل بعد توفيق اهللا تعاىل وتسديده  بأن يسد أي نافذة تنفذ 
وتواترت نصوص الكتاب والسنة تواتراً قطعياً على وجوب ، منها إىل كيان األمة، أو درعها احلصني

. ااهدين ، حفظاً لألمن واالستقرار، ونشراً للوعي اإلسالمي، والدين احلنيفبذل األموال للجهاد و
 يف إخفاق ،والرايات اجلهادية يف هذا العصر، عصر التكنلوجيا، عصر أسلحة الدمار الشامل. . 

وحنن نستحث . شديد من املوارد املالية، ويعانون إعصاراً شديداً من قلة القوة العسكرية اليوم
 على مناصرة ااهدين والوقوف يف صفهم، وبذل املال ملواصلة املسرية، ومصارعة قوى املسلمني

بعيداً عن  -الكفر، ورفع رايات التوحيد، وتثبيت دور املسلمني احلضاري يف العامل، وإن املسلم 
ريخ  بتا،فتوى يف دفع الزكاة للمجاهدين) [ لن يكون إال لقمة سائغة للصليبيني- اإلنفاق يف مواطنه

 ].هـ٢٦/١٢/١٤٢٣
 



 

١٣٠ 

الدول مل تبق رايته مرفوعة بعد فضل اهللا، رغم اهلجمة الشرسة من األعداء، إال ببذل ما ال 
 . من العناء والدماء واألشالء، نرجو اهللا أن يتقبلهم يف الشهداءيوصف 

 
وأبشركم أن اجلهاد يف أفغانستان قائم اليوم بشكل جيد واحلمد هللا، واألمور تسري حنو 
األحسن لصاحل ااهدين بفضل اهللا، وها حنن يف السنة الثانية من القتال ومل تستطع أمريكا 

 وأما ما اعتربته أمريكا يف األشهر ،ت يف املستنقع األفغاينأن حتقق أهدافها، وإمنا تورط
األوىل للحرب بأنه انتصار بعد أن استولت على املدن نتيجة إخالء ااهدين هلا، فإنه ال 
خيفى على اخلرباء العسكريني عامة والعارفني بأفغانستان خاصة أنه كان انسحاباً تكتيكياً 

مع طبيعة األفغان يف تارخيهم الطويل مع حروب يتماشى مع طبيعة دولة الطالبان و
العصابات، فلم يكن هناك جيش نظامي لدولة الطالبان حىت يدافع عن املدن، لذا جلأ 

 إىل قوم الكامنة يف قدرام لشن حروب العصابات من عمق - بعد اهللا -األفغان 
الحتاد السوفييت من  جيش ا- بفضل اهللا -جباهلم الوعرة، وبنفس التكتيك الذي قهروا به 

قبل، فقد ثبت ذلك بعد أن بدأت حرب العصابات وارتفع معدل العمليات إىل عمليتني 
 .يومياً

 
ون يف ورطة حقيقية اليوم، فال هم يستطيعون محاية قوام وال قادرين على األمريكيف

يق  التنس- بفضل اهللا -تشكيل دولة حتمي رئيسها فضالً عن أن حتمي اآلخرين، فقد مت 
مع مجيع ااهدين خالل العام املنصرم، واجلميع متحمسون للجهاد ويرونه واجباً عليهم، 
ولوال قلة اإلمكانيات لتيسر رفع عدد العمليات يومياً إىل احلد الذي كانت عليه يف اجلهاد 

 .٣٧ وناألمريكيالسابق ضد الروس، وهذا ما ال حيتمله 
                                                 

رئيس قوات حفظ السالم التابعة وهذا ما اعترف به قادة التحالف الصلييب مؤخرا، فقد صرح  37
هـ ١٤٢٤شعبان يف اجلنرال األملاين جوز جليمريوث يف االجتماع الصحفي الشهري بكابول ، للناتو
رهابية يف كابول واألقاليم األخرى، وقد وردت إلينا معلومات لقد تصاعدت التهديدات اإل (:ائالق

 ، لقد أصبحت الصورة كئيبة جدا اآلن. . .أكيدة عن اختراق القاعدة وطالبان للعاصمة كابول
 لقد . . .فاإلرهابيون خيططون للسيطرة الفعلية على كابول قبل حلول الشهر اإلسالمي املقدس

 اهـ) اجلنوبية واجلنوبية الشرقية، مما يشكل أزمة جلنود حفظ السالمارتفعت حدة القتال يف املناطق 



 

١٣١ 

 
 اليوم، أن تدعم اجلهاد عموماً مبا يف ذلك فلسطني لذا فإنه من الواجب املتعني على األمة

وأفغانستان، وهذه احملاور من أهم احملاور اليت ينبغي التركيز عليها، السترتاف اليهود حلفاء 
بإذن  -ني حلفاء اليهود، وإن هزمية أمريكا يف أفغانستان األمريكي والسترتاف ،نياألمريكي

مع إخواننا ااهدين األفغان  ؤتوا بإذن اهللا من ِقبلنا تكون بداية النهاية هلا، ولن ت- اهللا
 . بإذن اهللا فنرجو أال نؤتى من قبلكم

 
واألمة اليوم بني يدي يوم من أيام اهللا، ال ينبغي فيه العجز وال البغي وينبغي أن تتجمع فيه 
زحوف املسلمني ضد زحوف الكافرين، وينبغي فيه التوبة من الذنوب والكبائر، كما 

بغي على األمة بني يدي هذا األمر العصيب الذي هو ِجد ليس باهلزل أن جر حياة ين
ة، حياة القتل والقتال اللهو واللعب واإلسراف والترف، وأن ختشوشن وتتهيأ للحياة احلقّ

 .والضرب والرتال
 

 :  ملا حنن فيه اآلن، فقال٣٨ وإليكم ما قاله شيخ اإلسالم رمحه اهللا يف فتنة مشاة
 
ال تزال ”؛  أن النيب قد ثبت عنه من وجوه كثرية أنه قال- أصلحكم اهللا -واعلموا (

 “طائفة من أميت ظاهرين على احلق ال يضرهم من خذهلم وال من خالفهم إىل قيام الساعة
 :، فهذه الفتنة قد تفرق الناس فيها ثالث فرق]رواه مسلم[
 

 . القوم املفسدين وهم ااهدون هلؤالء؛الطائفة املنصورة: األوىل

                                                                                                                                            
 

 حلب، وانصرف عسكر مصر، وبقي عسكر الشام، لغزو  هـ٦٩٩ملا قدم التتار سنة وذلك  38
 ويبشرهم فشق ذلك على الناس، فكتب رمحه اهللا حيث املسلمني على واجلهاد والصرب على لقاء العدو

 .بنصر اهللا هلم وللمؤمنني وباألجر العظيم ملن ثبت يف مثل هذه الفنت
 



 

١٣٢ 

 .وهم هؤالء القوم ومن حتيز إليهم من خبالة املنتسبني إىل اإلسالم ؛الطائفة املخالفة: الثانية
 .وهم القاعدون عن جهادهم وإن كانوا صحيحي اإلسالم ؛والطائفة املخذلة :الثالثة

 
بقي قسم فلينظر الرجل أيكون من الطائفة املنصورة أم من اخلاذلة أم من املخالفة، فما 

 . انتهى حديثه رمحه اهللا).رابع
 

حىت واهللا لو كان السابقون األولون من املهاجرين واألنصار (: ويقول رمحه اهللا أيضاً
كأيب بكر وعمر وعثمان وعلي وغريهم حاضرين يف هذا الزمان لكان من أفضل 

 جتارته أعماهلم جهاد هؤالء القوم اجملرمني، وال يفوت مثل هذه الغزاة إال من خسرت
، لشيخ كتاب اجلهاد [انتهى كالمه. )وسِفه نفسه، وحرم حظاً عظيماً من الدنيا واآلخرة

 . ] فما بعدها٥٨ ص/٢  جاإلسالم،
 

، فهم أول املعنيني بفرضيته اليوم كما أشار ٣٩ مث إين أوصي الشباب باالجتهاد يف اجلهاد
 .إىل ذلك الشاطيب رمحه اهللا يف املوافقات

                                                 
وعلى الشباب املسلم أال يضيع هذه الفرصة لعز الدنيا وفوز : (يقول الشيخ أمين الظواهري 39

 منها؛ .لجهاد له صور عديدةاآلخرة، ولشفاء صدور املؤمنني وقمع كربياء الكافرين، ودعم الشباب ل
 تقدمي املساندة للمجاهدين ؛ ومنها.مجع املعلومات عن األعداء وكشف عمالئهم ومقارهم وحتركام

 رعاية أسر ااهدين واملعتقلني وسد حاجتهم وسد مشاكلهم ؛ ومنها.من مال وطعام ومأوى
معارفهم وأقارم ودحض شبهات  ومنها؛ نشر أهداف ااهدين بني إخوام و.واإلهتمام بابنائهم

ومنها؛ توزيع إنتاج ااهدين الدعوي . عمالء امريكا وإسرائيل ومنعهم من نشر الياس بني املؤمنني
ومنها؛ طلب . واإلعالمي ومجع التربعات هلم والدعاء هلم والقنوت على أمريكا وإسرائيل وعمالئهما

حكامه ونشر هذا العلم بني أ وفرائضه وواجباته وركان اجلهادأالعلم النافع ومعرفة واجبات الوقت و
 فضح خيانات النظام املصري وبيان مدى تفريطه يف حق أمته واستهانته بقيمها ؛اهومن. املسلمني
ومنها؛ نشر التوعية يف جمال الطالب .  وإظهار مدى حرصه على خدمة أمريكا وإسرائيل،وثرواا

 . . .)عوم لإللتزام باإلسالم واللحاق بركب ااهدينخاصة، ألمهيتهم يف وسط األمة املسلمة ود
 .]رسالة مفتوحة إىل شعب مصر املسلمة، إصدار املكتب اإلعالمي جلماعة اجلهاد[



 

١٣٣ 

 
ني واليهود بالقتل يف طول األرض وعرضها من أعظم األمريكيستهداف واعلموا أن ا

، كما أوصيهم بااللتفاف حول العلماء ٤٠ الواجبات وأفضل القربات إىل اهللا تعاىل
 الصادقني والدعاة املخلصني العاملني، وأوصيهم باالستعانة على قضاء حوائجهم بالكتمان

٤١يةما يف األعمال العسكرية اجلهاد، وال سي . 
 

 ااهدين ماضون يف طريق إخوانكموأبشركم عامة وإخواننا يف فلسطني خاصة، أن 
 إال بداية الغيث بإذن اهللا ٤٢" ممباسا"ني، وما عملية األمريكياجلهاد الستهداف اليهود و

                                                                                                                                            
على الشباب املسلم عماد األمة وأملها املنشود يف كل مكان عدم : (ويقول الشيخ سليمان أبو غيث

ني وشعارات العلمانيني والليرباليني املفتونني بالغرب، اإللتفات إىل دعوات املخذلني و ويل املرجف
كما عليهم احلذر من أن ينجروا إىل معارك جانبية ال تصب يف خانة الضرب على رأس الكفر العاملي 
املتمثل يف التحالف الصلييب اليهودي وأن يبتعدوا عن اإلنشغال باألطراف والذيول، وهو ما يريده 

قات وتبديد اجلهود، فهدفنا واضح وسياستنا معروفة املالمح ال تتبىن أي أعداء اجلهاد لتشتيت الطا
 شوال ٢من بيان للشيخ بتاريخ ) [عمل ال يصب يف اإلجتاه الصحيح ضد التحالف الصلييب اليهودي

١٤٢٣.[ 
 

 ].ه مسلمروا) [اًال جيتمع كافر وقاتله يف النار أبد: ( قال صلى اهللا عليه وسلم40
  

 ].رواه الطرباين) [استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان: (روي عنه صلى اهللا عليه وسلم 41
 

 يرتاده ا بسيارة مفخخة فندقااهدوناستهدف حيث هـ؛ ٢٣/٩/١٤٢٣خلميس وذلك يوم ا 42
 اسرائيليا ٨٠ واصيب حنو ١٥، قتل على اثره ما ال يقل عن بنة مومباسا بكينيا، مبدالسياح الصهاينة

 وتزامن ذلك مع هجوم صاروخي على طائرة - حسب تصرحيات بعض اجلهات احلكومية -
 راكبا، بعد إقالعها من مطار املدينة مباشرة، إال ان ٢٦١إسرائيلية، كانت حتمل على متنها 

 .الصواريخ اخطأت هدفها



 

١٣٤ 

سبحانه وتعاىل، وإننا لن خنذلكم فامضوا وواصلوا القتال على بركة اهللا، وحنن معكم 
 .ذن اهللاماضون مقاتلون بإ

 
 : وقبل اخلتام أحرض نفسي وإخواين املؤمنني على اجلهاد يف سبيل اهللا بقول القائل

 
 به وبنفسي العام إحدى املقاذف *** وإين ملقتاد جوادي وقاذف

 على شرجٍع يعلى خبضر املطارف *** فيا رب إن حانت وفايت فال تكن
 اكِفجبو السماء يف نسور عو *** ولكن قربي بطن نسر مقيله

 
 يصابون يف فج من األرض خائف *** وأمسي شهيداً ثاوياً يف عصابة
 تقى اهللا نزالون عند التزاحف *** فوارس من شيبان ألَّف بينهم
 وصاروا إىل ميعاد ما يف املصاحف *** إذا فارقوا دنياهم فارقوا األذى

 
 ؛ويف اخلتام

 
ن،  وكثرة الدعاء والتضرع إىل أوصي نفسي وإخواين املسلمني بتقوى اهللا يف السر والعل

 .اهللا تعاىل بأن يقبل توبتنا ويفرج كربتنا
 
 ].٢٠١:البقرة [}ربنا آِتنا ِفي الدنيا حسنةً وِفي اآلِخرِة حسنةً وِقنا عذَاب الناِر{
 

                                                                                                                                            
إن القاعدة ": (. . . رعب يف فندق بارادايز"الربيطانية، حتت عنوان " اإلنديبندنت "  صحيفة جاء يف

برهنت من جديد على أا قادرة على مهامجة األماكن غري املتوقعة، عندما نفذت هجومني انتحاريني 
 ).على فندق ميتلكه إسرائيليون وأطلقت صاروخا على طائرة إسرائيلية يف كينيا
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ني وعمالئهم وعلى رأسهم األمريكيأن يفك أسرانا من يد  ونسأل اهللا سبحانه وتعاىل
، وأن يثبت "وانتاناموغ" وإخواننا يف ،، وسعيد بن زعري٤٣  عمر عبد الرمحن؛شيخانال

 .وأن ينصرنا على عدونا ااهدين يف فلسطني وينصرهم وباقي بالد اإلسالم،

                                                 
، وفقد البصر بعد عشرة أشهر ١٩٣٨ ولد الشيخ ااهد عمر عبد الرمحن باجلمالية مبصر، سنة 43

أكمل حفظ القرآن الكرمي يف احلادية عشرة من عمره، مث التحق باملعهد الديين قد من والدته، و
ئية األزهرية، مث التحق مبعهد بدمياط ومكث به أربع سنوات حصل بعدها على الشهادة االبتدا
، مث التحق بكلية أصول ١٩٦٠املنصورة الديين ومكث فيه حىت حصل على الثانوية األزهرية عام 

 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، ومت تعيينه يف ١٩٦٥الدين بالقاهرة ودرس فيها حىت خترج منها يف 
صل على شهادة املاجستري، وعمل معيداً وزارة األوقاف إماماً ملسجد يف إحدى قرى الفيوم، مث ح

تلك ، ويف أواخر ١٩٦٩بالكلية مع استمراره باخلطابة متطوعاً، حىت اوقف عن العمل يف الكلية عام 
.  رفعت عنه عقوبة االستيداع، لكن مت نقله من اجلامعة من معيد ا إىل إدارة األزهر بدون عملالسنة

 بعد وفاة عدو اهللا مجال ١٣/١٠/١٩٧٠ مت اعتقاله يف واستمرت املضايقات على هذا احلال، حىت
على املنرب وقال بعدم جواز الصالة عليه، فتم  ، حيث وقف الشيخ٧٠عبد الناصر يف سبتمرب عام 
رغم على  و،بعد اإلفراج عنهو، ١٠/٦/١٩٧١ أشهر وأفرج عنه يف ٨اعتقاله بسجن القلعة ملدة 

من السجن إال ان ذلك مل مينعه من مواصلة طلب العلم، التضييق الشديد الذي تعرض له بعد خروجه 
موقف القرآن من خصومه كما " ؛ ، وكان موضوعها"دكتوراه " فتمكن من احلصول على الـ 

من نع  مهبتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، إال ان" رسالة العاملية"، وحصل على "تصوره سورة التوبة 
 حيث استدعته اجلامعة وأخربته عن وجود وظائف شاغرة ١٩٧٣تعيني ، واستمر املنع حىت صيف ال

، مث أعري إىل ١٩٧٧ ومكث بالكلية أربع سنوات حىت ،بكلية البنات وأصول الدين، واختار أسيوط
 مت اعتقاله ضمن ١٩٨١إىل مصر، ويف سبتمرب مث عاد ، ١٩٨٠كلية البنات بالرياض حىت سنة 

 ومتت حماكمته يف قضية ١٩٨١قبض عليه يف أكتوبر ، حىت مت الربفتمكن من اهل قرارات التحفظ،
اغتيال السادات أمام احملكمة العسكـرية وحمكمـة أمن الدولة العليا، وحصل على الرباءة يف 

على هذا املنوال، بني التضييق ، واستمر الشيخ ٢/١٠/١٩٨٤القضيتني وخرج من املعتقل يف 
لعطاء والدعوة والتعليم واجلهاد، ناصحا األمة، طريق البذل واواملطاردة والسجون، وهو صابر على 

 عاموحممسا شباا لسلوك درب التوحيد واحلديد، حىت استقر به املطاف يف سجون أمريكا، منذ 
التآمر والتحريض على قلب نظام احلكم يف الواليات ) ١بعد ان وجهت له أربع م، هي؛ ، ١٩٩٣
 )٤ . التآمر على تفجري منشآت عسكرية)٣. ين مباركالتآمر والتحريض على اغتيال حس) ٢ .املتحدة
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 بكثرة الذكر وقراءة القرآن وتدبره ففيه املوعظة والشفاء ؛كما أوصي نفسي وإياكم

أَيها الناس قَد جاَءتكُم موِعظَةٌ من ربكُم وِشفَاٌء لِّما ِفي يا {: واهلدى والرمحة،  قال تعاىل 
ِمِننيؤةٌ لِّلْممحرًدى وهوِر ود٥٧:يونس[ }الص[. 

 
  ].٢١:يوسف[ }واللَّه غَاِلب علَى أَمِرِه ولَِكن أَكْثَر الناِس الَ يعلَمونَ{
 

 .هللا رب العاملنيوآخر دعوانا أن احلمد 
 

 أُسامةُ بن محمِد بِن الَِدنْ
  خراسانَ–أَفْغانستانَ 

                                                                                                                                            
 وال يزال فك اهللا اسره صابرا حمتسبا، نسأل .التآمر والتخطيط لشن حرب مدن ضد الواليات املتحدة

 .صربه وجهادهعلى اهللا ان يثيبه الفردوس االعلى 
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 عشراخلامس اخلطاب 
 

اِتننهِة مزوةُ ِلغةُ الثَّاِنيوينى السالذِّكراِتننهِة مزوةُ ِلغةُ الثَّاِنيوينى السالذِّكر  
  

 ))مناِقب األبطَاِل و أَحوالُ الرجاِلمناِقب األبطَاِل و أَحوالُ الرجاِل((
 

  هـ١٤٢٤ رجب ١٤
  م٢٠٠٣ أيلول/سبتمرب ١٠

 
  الشيخِبصوِت

 )حِفظَه اهللا(أُسامة بن محمد بِن الَِدنْ 
 
 
 ])وصية سعيد الغامدي( يف الشريط املرئي تما جاءن كيخ أسامة بن الدشكلمات ال[
 

 جسدت معىن العزة و الكرامة يف زمن الذلة و املهانة، وإن نإن غزويت نيويورك وواشنط
هل األرض قاطبة، وسط هذه الظلمات أبطال تلك الغزوتني أمسوا جنوماً زاهرة أل

املدهلمة؛ ترشد احلائرين إىل طريق احلرية و اإلباء و املقاومة و الفداء ضد فرعون العصر، 
الذي يريد أن يستعبد البشرية مجعاء، و إن يواصل امتصاص دمائها و ب خرياا لصاحل 

 .الشركات الكربى
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كما أحبطوا خمططاته ،ة معنوية وماديةدوا العدو خسائر فادحإن هؤالء الفتية كب 
 بليل تِيفقد ظهر بالوثائق أن هذا العدوان يف احتالل املنطقة وتقسيمها قد بالعدوانية، 

 للناس بأن ينتبهوا من غفوم  فكان إرباك العدو كافياً،قبل ستة أشهر من الغزوتني
 .ويهبوا من سبام للجهاد يف سبيل اهللا

 
، كيف ال وقد ومبثل هؤالء يتشرف الناس ،على هؤالء الرجالوقد تشرفت بالتعرف 

 واستعملهم ، غرسهم اهللا يف دينه وال أراهم إال غرساً،شرفهم اهللا ووفقهم لنصرة اإلسالم
 .يف طاعته، فلله درهم

 
 إذا مجعتنا يا جرير اجملامع *** أولئك آبائي فجئين مبثلهم

 
 من بالد احلرمني، فقد كان ديمسعيد الغاوقد كان منهم الشاب الناشئ يف طاعة اهللا؛ 

صاحب عبادة، و زهد و أدٍب جم، و حياء و صفاء، فطن صدوق، ال يعرف املداهنة يف 
احلق، مهوم األمة تؤرقه، ليثٌ مقدام، ال يهاب يف اهللا لومة الئم، حنسبه كذلك واهللا 

 .حسبه
 

 عبليثٌ خليص اُألسد منه تر*** أسد دم األسد اهلزبر مخاره 
 

 واٍتدلنصرة الدين من قُوالشجاعة  والكرم ،فمن أراد أن يتعلم والوفاء الصدق... 
وزياد اجلراحي  وخالد احملضار  وحممد عطا  وسعيد الغامدية فليغترف من حبر صرعام  

حمد عليه منبينا  يرمحهم اهللا، فإن هؤالء تعلموا من سرية إخوام  ومروان الشحي
  الصالة ووقد قال عليه ،ق الناس وأشجع الناس وأكرم الناس أصدالسالم فهوالصالة و
 .“ وال كذوباً وال جباناًمث ال جتدوين خبيالً ”:السالم

 
 دينالينصر أن   يستطيع فمن فاتته هذه الصفات فلن،وهذه الصفات ضرورية لقيام الدين

 .ويقيمه
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 : عن اجلهادِخذلنيو املُ فنيلَ ملن فاتته بعض هذه الصفات من املخ؛وهنا أقول

 
 خيلي الطريق وال يغوي من اقتنع*** ممن مل يكن بالقتل مقتنعا 

 
 : وأقول هلم

 
 يعش أبد الدهر بني احلفر *** ومن يتهيب صعود اجلبال

 
 واملرء بأصغريه قلبه ولسانه، ولكنهم كبار ،هذا الفىت املؤمن وإخوانه صغار السن... 

عقوهلم من أن تداس أو يغرر ا من خالل احلكومات حافظوا على سالمة ، العقول واهلمم
 والباطل حقا والعدو ، اليت تصور املنكر معروفا واملعروف منكرا،العميلة ومؤسساا

املؤمن ال يلدغ من اجلحر   مرات ومرات، ألن هؤالء الشباب مؤمنون حقا و،صديقا
 .  كما قال نبينا عليه الصالة والسالممرتني

 
 ،لو يف بعض أحكامها  و، يعلمون أن طريق اهلالك هو تعطيل الشريعةإن هؤالء الفتية

يعتقدون أن سالمة الشريعة مقدمة  لو لألمراء أو للعلماء، و ويرفضون املداهنة يف ذلك و
يهتدون حبديث رسول   و،الناس يف دين اهللا سواسية  و،مهما عظموا على سالمة الرجال

 لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت ؛وأمي اهللا” : حيث قال،اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 .“يدها

 
 وأنه جيب أن تكون ، وأا رأس اإلسالم،ال إله إال اهللاإن هؤالء الفتية قد فقهوا معىن 

 حاكمة لنا يف مجيع شؤون حياتنا، وملا كان األمر غري كذلك، بل إن أهواء  علينا،مهيمنة
عند ذلك ، وإن مسحوا ببعض الشعائر للناس ،احلكام وتشريعام هي املهيمنة على الناس

 وإن صلوا وصاموا ، بل إم مرتدون،علم هؤالء الفتية بأن احلكام ليسوا على شيء
ال  يعملوا يف أمٍر وزعموا أم مسلمون، فرفض هؤالء الفتية أن يقعدوا مع القاعدين و
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 إال اهللا وأن حممداًال إله  ؛ وإمنا نفروا وسارعوا إلقامة ونصرة كلمة التوحيدرأس له،
وكان حاهلم كحال معاذ بن اجلموح عندما سأل عبد  ،، فجاهدوا الكفاررسول اهللا

 وما ،نعم" : فقال"؟يا عم هل تعرف أبا جهل": الرمحن بن عوف رضي اهللا عنهما قائال
الذي نفسي بيده   و! أنه يسب رسول اهللارتخِبأُ" : فقال"؟حاجتك إليه يا ابن أخي

 . " يفارق سوادي سواده حىت ميوت األعجل منالئن رأيته ال
 

 .حيرك أصحابه إذا وقر يف القلوب ؛ هكذا اإلميان،هكذا الصدق
 

 أم دللوا على ؛إخوانه سعيد الغامدي و فحقيقة هذا البطل ،وإن لكل أمر حقيقة... 
 يظاً أغاظ الكفار غ فوطئوا موطئاً،رؤوسهم يف سبيل اهللا صدق إميام بتقدمي أنفسهم و

 واحللول ،عندما اجتهوا إىل التطبيق العملي، وسيغيظهم إىل زمن بعيد بإذن اهللا ،عظيماً
 ، حلول األمم املتحدة؛رموا بعرض احلائط احللول الكفرية الظاملةو  ،اجلذرية لنصرة الدين

 الذين جعلوا من أنفسهم آهلة تشرع من دون ،وحلول احلكام الطغاةامللحدة، والربملانات 
 .اهللا
 

 ، القاعدين املخلفني من األعراباملعذرين حلول ؛حللول العقيمةإىل اكما أم مل يلتفتوا 
شغلون باإلعداد منذ عشرات الذين شغلتهم أمواهلم وأهلوهم وخادعتهم أنفسهم بأم من

 .السنني
 

وشتان شتان بني من ينظر إىل ميادين اإلعداد وساحات اجلهاد على أا مشقة وفراق 
قعده مع  فيقعد له الشيطان يف طريق اجلهاد في، واألبناء وخماطرة بالنفس واملاللآلباء

 خيشى ، سوق اجلنة مفتحة األبوابعلى أا من ينظر إىل ساحات اجلهاد  وبني،القاعدين
 كما قال اهللا ،كره اهللا انبعاثه فيثبطهأن يكون ممن  وخيشى ،إن تأخر ساعة أن تغلق دونه

ادواْ الْخروج َألعدواْ لَه عدةً ولَـِكن كَِره اللّه انِبعاثَهم فَثَبطَهم وِقيلَ اقْعدواْ ولَو أَر{ :تعاىل
الْقَاِعِدين ع٤٦:التوبة[ }م[ 
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 وعصاه بالقعود عن اجلهاد بطاعته املخلفني من ،كما خيشى إن مل يستجب ألمر اهللا
 ويكون من ، مبيناً فيضل ضالالًأضلعه،لذي بني  وأن حيال بينه وبني قلبه ا،األعراب
يا أَيها الَِّذين آمنواْ استِجيبواْ ِللِّه وِللرسوِل ِإذَا دعاكُم ِلما { قال اهللا تعاىل ،الفاسقني

شحِه تِإلَي هأَنقَلِْبِه وِء ورالْم نيولُ بحي واْ أَنَّ اللّهلَماعو ِييكُمحونَي٢٤:األنفال [}ر[. 
 

قُلْ ِإن كَانَ آباؤكُم وأَبنآؤكُم وِإخوانكُم وأَزواجكُم وعِشريتكُم وأَموالٌ { :وقال اهللا تعاىل
راللِّه و نكُم مِإلَي با أَحهنوضرت اِكنسما وهادنَ كَسوشخةٌ تارِتجا ووهمفْتروِلِه اقْتس

الْفَاِسِقني مِدي الْقَوهالَ ي اللّهِرِه وِبأَم اللّه أِْتيى يتواْ حصبرِبيِلِه فَتاٍد ِفي سِجهو{ 
 .]٢٤:التوبة[
 

إن هؤالء األبطال شامة يف وجه أمتنا، و إن كثرياً من أمم األرض و شعوا سرها ... 
 لو أن يف أبنائها أمثال هؤالء الرجال؛ ليكونوا ضرب الطغيان األمريكي، و كان يشرفها

قدوة ألجياهلا يف الشجاعة و الِرفعة و اإلباء لزمٍن طويل، ولكن اهللا ادخر هذا الفضل 
العظيم كله هلذه األمة و أبنائها، ألولئك الرجال الِعظام، أتباع نبينا حممد عليه الصالة و 

 .السالم
 

ؤالء الرجال، الذين كسروا حاجز اخلوف من طاغية و إن أمم األرض و شعوا مدينةً هل
العصر، عندما أصابوا عريه و نفريه يف املَقاِتل الِعظام، و داسوا هيـبته و كربيائه على 
املأل، فأغرقه اهللا يف حبٍر متالطم من املصائب و الناس كلهم ينظرون، يف أحداٍث هائلة 

 }وأَغْرقْنا آلَ ِفرعونَ وأَنتم تنظُرونَ{: ىلمهيبة مدوية، كحال فرعون من قبل، قال اهللا تعا
 ].٥٠:البقرة[
 

و إن هذا احلدث العظيم غري وجه األرض، و هز ضمري البشرية، و أثر يف واقعها تأثرياً ... 
عظيماً، عندما رأت فتية يف ربيع أعمارهم ينغمسون يف العدو حسراً، و لكن يف قلوم 

 .يقني بالنبأ العظيم
 



 

١٤٢ 

و إن ما نراه اليوم من تداعي الدول و الشعوب ضد فرعون العصر إمنا كان من أسبابه 
الِعظام تلك اجلرأة الرهيبة من أولئك الرجال، الذين أظهروا الطاغية على حقيقته، فاقتفا 
أهل األرض آثارهم، و اقتدوا بفعاهلم، للتحرر من عبودية طاغية العصر، فكان فعل هؤالء 

ل كالغالم الذي تقدم و وقف يف وجه امللك الطاغية، و ضحى بنفسه يف الفتية األبطا
 .سبيل اهللا؛ ليحيا الناس باإلميان و ينتصر الدين

 
و نتيجة لذلك تدفق على األرض سيلٌ عِرم من الصدق و الشجاعة و الكرم، و غريها من 

 .األخالق العظيمة، غمرت نواحي املعمورة
 

اجلهاد يف سبيل اهللا، و السبيل إلبطال الباطل هو باجلهاد فالسبيل إلحقاق احلق هو ب... 
يف سبيل اهللا، و السبيل لكف بأس الكفار هو باجلهاد يف سبيل اهللا، و اجلهاد هو أحد 

 .القواعد اخلمس اليت يقوم عليها ركن الدين العظيم
 

ا قد ولدوا  و كثرياً ِمن إخوانه مل يكونو]ديميقصد الشيخ البطل سعيد الغا[إن هذا البطل 
بعد يوم أن رفعت رايات اجلهاد و فُتحت ميادين اإلعداد يف أفغانستان، و مع ذلك حني 
شبوا و بلغوا تسابقوا إىل هذه الساحات، و قد أدركوا سنةَ اهللا اجلارية؛ وهي التدافع و 
 التقاتل بني أهل احلق و الباطل، منذ أن بعث اهللا الرسل عليهم الصالة و السالم و أنزلَ

ولَوالَ دفْع اللِّه الناس بعضهم ِببعٍض لَّفَسدِت اَألرض ولَـِكن اللّه {: الكتب، قال اهللا تعاىل
الَِمنيلَى الْعٍل ع٢٥١:البقرة [}ذُو فَض.[ 

 
فحرص هؤالء الفتية أن يكون من أوائل ما يكتب عليهم القلم يف صحائفهم أم غربوا 

 آخذ بعنان طوىب لعبٍد... ”: ل اهللا، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلمأقدامهم يف سبي
فرسه يف سبيل اهللا، أشعث رأسه، مغربة قدماه، إن كان يف احلراسة كان يف احلراسة، وإن 

صحيح [ “كان يف الساقة كان يف الساقة، إن استأذن مل يؤذن له، وإن شفع مل يشفع
 .]٢٧٣٠:البخاري



 

١٤٣ 

 
م رفعت رايات اجلهاد قبل ربع قرن يف أفغانستان، كان هناك رجال و يف املقابل، يو

شغلتهم الدنيا عن اهلجرة و اجلهاد لنصرة الدين، و قعدوا مع اخلوالف حتت ظل األنظمة 
املرتدة، فحِرموا أجراً عظيماً، و سِفهوا أنفسهم، و خسرت جتارم، وقد حذرنا رسول 

تعس عبد الدينار، وعبد الدرهم، ... ”: يا؛ فقال من الدن-صلى اهللا عليه و سلم-اهللا 
وعبد اخلميصة، إن أعطي رضي، وإن مل يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فال 

 .]٢٧٣٠:صحيح البخاري[ “انتقش
 

بني الذين للظلم حينون الرؤوس، و بني الذين لرم باعوا  فشتان شتان بني هاتني الفئتني،
 .النفوس

  و السيف يرمقهم عبوسا***الباسلني إىل الردى 
 من دون دعوهتم تروسا*** الناصبني صدورهم 

 
سيتبني لنا اليوم، بإذن اهللا سبحانه و تعاىل، أن األمة قادرة اليوم على قتال اليهود، و ... 

على هزمية اليهود، و على إخراج اليهود من فلسطني بإذن اهللا، و إن األمة اليوم قادرة 
قتال رأس الصليب؛ أمريكا، و إخراجها من بالد اإلسالم على قتال النصارى، و على 

عامة، و من جزيرة العرب خاصة بإذن اهللا تعاىل، وال ميكن لقوة مهما كان أن تقف أمام 
 .جحافل التوحيد، و أن تقف أمام الذين حيبون املوت أكثر مما حيبون احلياة

 
 أُسامةُ بن محمِد بِن الَِدنْ

  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

١٤٤ 

 رعش السادساخلطاب 
 

عِب اَألمِريكيِإىل الشعِب اَألمِريكيِإىل الش  
  

 ))عِتداِئكُم علَى الِعراِقعِتداِئكُم علَى الِعراِقااِبخصوِص ِبخصوِص ((
 

  هـ١٤٢٤ شعبان ٢٢
  م٢٠٠٣ تشرين األول/أوكتوبر ١٨

 
 ِبصوِت الشيخ
 )حِفظَه اهللا(أُسامة بن محمد بِن الَِدنْ 

 
 

 ال على الظاملني، أما بعد؛احلمد هللا رب العاملني، و ال عدوان إ
 

 من أسامة بن حممد بن الدن إىل الشعب األمريكي خبصوص اعتدائكم على العراق؛
 

 السالم على من اتبع اهلدى؛
 

 لقد كان بعض الناس تغلبه عنكم األحالم، فإذا بغالبيتكم قوم أيها الشعب األمريكي؛
ِممن كثر كذبه و قل أدبه، رعاع ال خالق هلم يف عظيم األخالق، تنتخبون شراركم 

يستعبدكم أكثركم ماالً و أقواكم نفوذاً و إعالماً، و ال سيما اليهود، الذين يسريونكم 



 

١٤٥ 

 و خمططام، معاداة لديننا وعلى خلفهم حتت خدعة الدميوقراطية، لدعم اإلسرائيليني
 .حساب دمائنا و أرضنا، وكذلك على حساب دمائكم و اقتصادكم

 
ملواقف و األحداث هذا األمر؛ و ما دفعكُم إىل حرب العراق، اليت ال ناقة و قد أثبتت ا

لكم فيها و ال مجل، إال أحد األدلة على ذلك، وقد جاء بوش ومعه عصابته أصحاب 
األحذية الغليظة و القلوب القاسية، اليت هي شر عظيم على مجيع  البشرية يف دمائها و 

ا ليوجهوا طعنات قوية متتالية للصدق الذي هو أساس أمواهلا و بيئتها و أخالقها، جاءو
األخالق، كلٌ من موقعه حىت صرعوه باحتراٍف أما العامل، و بتصرفام نلك؛ شجعوا 
النفاق، و اشتروا الذمم و أفسدوها، و نشروا الرشوة السياسية على مستوى رؤساء الدول 

 .بغري حياء
 

رب، و السلب و النهب، يف سبيل و إن هؤالء و زعيمهم يستسيغون الكذب و احل
أطماعهم الشخصية، فأنيام تقطر دماً من جثث أطفال فيتنام و الصومال، و من أطفال 
أفغانستان و العراق، لذا فإم استخفوا بكم، و استغفلوكم، و غزوا العراق مرة أخرى، و 

 :كذبوا عليكم و على العامل أمجع، و قد قيل
 

 فإن هم ذهبت أخالقهم ذهبوا*** ت إمنا األمم األخالق ما بقي
 

و قد دفع بوش بأبنائكم يف يفِّ األسد، ليذحبوا و يذحبوا، مدعياً إن ذلك دفاعاً عن السالم 
  مخفياً حقيقة األمر؛العاملي و أمريكا،

 
 هو ينفذ مطلب اللويب الصهيوين، الذي أعانه لدخول البيت األبيض لتحطيم فمن جهة؛

 ااورة لليهود يف فلسطني احملتلة، غري مبايل بردود الفعل على قوى العراق العسكرية
 .دمائكم و اقتصادكم

 



 

١٤٦ 

يخفي طمعه و طمع هذا اللويب يف العراق و نفطه، و هو ما يزال و من جهة أخرى؛ 
يفكر بعقلية أجداده اللذين كانوا يقتلون اهلنود احلُمر ألخذ أراضيهم و ب خريام، ظاناً 

 .ة باردة، و رحلة قصريةأن األمر غنيم
 

أسد الشرى، طعم املوت يف فمهم ألذ من " دار اخلالفة"و لكن اهللا قيض له يف بغداد 
 :الشهد، فأحالوا بفضل اهللا مكاسبه خسائر، و فرحه ترحاً، و أصبح حاله كما قيل

 
 حىت رضيت من الغنيمة باإلياِب

 
ب يف عهده عليكم تترى، و إين فاحلمد هللا الذي أظهر كذبه و فضح أمره، و جعل املصائ

 :أقول لبوش
 

 و إال فإين ال أخالك ناجياً*** فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمةٍِ 
 

و أقول له أيضاً؛ إن استنجادك بالعامل من حولك، و تسولك اجلنود املرتزقة من كل 
مكان، حىت من الدول الصغرى، قد حطم كربيائكم، و قلل شأنكم، و أظهر عجزكم، 

 :أن كنت تدعي الدفاع عن العامل بأسره، فصار حالك كما قيلبعد 
 

 فأصبح يبغي نفسه من جيريها*** و كان جيري الناس من سيف مالٍك 
 

و ليعلم الظاملون إننا حنتفظ حبقنا يف الرد يف الزمان و املكان املناسبني على كل الدول اليت 
 أسبانيا و أستراليا و هولندا و اليابان تشارك يف هذه احلرب الظاملة، و ال سيما بريطانيا و

و إيطاليا، و ال يستثىن من ذلك من يشارك من دول العامل اإلسالمي، وخاصة دول 
 .اخلليج، و أبرزهم الكويت؛ قاعدة االنطالق الربية للقوات الصليبية

 



 

١٤٧ 

ري  إنه بعدما طلع النهار و إتضح أمر كبكما و إين أقول للجنود األمريكيني يف العراق؛
الكذابني و ظهر على حقيقته، فبقاؤكم على أرض العراق ظُلم مركب، و محاقة كربى، و 
إنكم إمنا تبيعون دنياكم بدنيا غريكم؛ فتسفك دمائكم لريتفع رصيد عصابة البيت 
األبيض، و من معهم من جتار السالح، و أصحاب الشركات الكربى املتواطئة، و إن ِمن 

ه بدنيا غريه، و إن ما تواجهونه من موت على أيدي أبطال أمحق الناس من يبيع دنيا
 :اإلسالم يف العراق هو جزاءكم العادل، و قد قيل

 
 البغي يصرع أهله و الظلم مرتعه وخيم

 
 :و إنا حنرض إخواننا على قتالكم، و طعانكم، و اإلثخان فيكم، و هم كما قيل

 
 باهر و الكلىبصريون يف طعن األ*** و يركب يوم الروع فيها فوارس 

 
 إننا بإذن اهللا ماضون يف قتالكم، و سنواصل و يف اخلتام فإين أقول للشعب األمريكي؛

العمليات اإلستشهادية داخل الواليات املتحدة و خارجها، حىت تنـزعوا عن ظلمكم، و 
تتركوا محاقاتكم، و حتجروا على سفهائكم، و اعلموا إنا نحصى قتالنا رمحهم اهللا، و ال 

ما يف فلسطني على أيدي حلفائكم اليهود، و سنقتص هلم من دمائكم أنتم بإذن اهللا، سي
 .كيوم نيويورك، و تذكروا ما قله لكم يومها عن أمننا و أمنكم

 
، فلن تأخذوها بإذن اهللا، و سنقاتلكم ما استمسك السالح يف "دار اخلالفة"و أما بغداد 

 .ا أمهاتنا إن تركنا منكم على أرضنا دياراًأيدينا، فإن سقط فبأيدي بنيـنا، و لتثكلن
 

 قتـالكم حىت تـزول املظـاملُ*** وكـيف ينام الليـل من كـان هـمه 
 مرا غـمةً ما دام للسـيف قائم*** كذبـتم و رب البـيت ال تأخـذوا 
 و تضرب بالبيض الرقاق اجلماجم*** و كنت إذا قوم غـزوين غـزوتـهم 



 

١٤٨ 

 و ال صلح حىت حتـتويك اهلزائم*** قط الكفر يف الوغى فال ِسلم حىت يسـ
 

 .و حسبنا اهللا و ِنعم الوكيل، و اهللا موالنا و ال موىل لكم
 

 أُسامةُ بن محمِد بِن الَِدنْ
  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

١٤٩ 

 رعش السابعاخلطاب 
 

  إىل أَهِل الِعراِق خاصةً و املُسِلِمني عامةُإىل أَهِل الِعراِق خاصةً و املُسِلِمني عامةُ
  

 ))سالةُ الثَّاِنيةُسالةُ الثَّاِنيةُرِِرالال((
 

  هـ١٤٢٤ شعبان ٢٢
  م٢٠٠٣ تشرين األول/أوكتوبر ١٨

 
 ِبصوِت الشيخ
 )حِفظَه اهللا(أُسامة بن محمد بِن الَِدنْ 

 
 

 يا أَيها النِبي جاِهِد الْكُفَّار والْمناِفِقني واغْلُظْ{ :احلمد هللا القائل، احلمد هللا مث احلمد هللا
 .]٧٣:التوبة [}علَيِهم ومأْواهم جهنم وِبئْس الْمِصري

 
من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون ” :والصالة والسالم على نبينا حممد القائل

 .“ فهو شهيدهدمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهل
 

 :أما بعد
 

 : املسلمني يف العراقانناإخوفهذه الرسالة الثانية إىل 
 



 

١٥٠ 

 :يا أحفاد سعد واملثىن، وخالد واملعىن، ويا أحفاد صالح الدين
 

 ،السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

 السرور وأدخلتم ، يف العدوأثخنتم فقد واهللا ،أحييكم واحيي جهدكم وجهادكم املبارك
 وان جهادكم ، اجلزاء فجزاكم اهللا خريا، وأهل فلسطني خاصة،على قلوب املسلمني عامة

 . ثبت اهللا أقدامكم وسدد رميكم،جهاد مشكور
 

 وقد كان بوش يظن أن ، يف مستنقعات دجلة والفراتأمريكاوابشروا فقد تورطت 
 وهاهي أمريكا اليوم ، فها هو يف مأزق حرج بفضل اهللا تعاىل،العراق ونفطه غنيمة باردة

 فاحلمد هللا الذي رد كيدها إىل ، أمجعقد بدأت تصيح بأعلى صوا وتتضعضع أمام العامل
 . وتتسول اجلنود املرتزقة من الشرق والغرب،أن تستنجد بأوباش الناس

 
 فأنتم أبناء أولئك ، وأنزلتم ا هذا النكال،وال غرو فيما فعلتم بأمريكا هذه الفعال

 .الفرسان العظام الذين محلوا اإلسالم شرقا حىت وصلوا إىل الصني
 

 وهي حرب ، هذه احلرب هي محلة صليبية جديدة على العامل اإلسالمي أن؛واعلموا
 السيئة على اإلسالم وأهله ما ال واآلثار وهلا من التداعيات اخلطرية ،مصريية لألمة بأسرها

 .يعلم مداه إال اهللا
 

ما يف دول اجلوار واليمنفيا شباب اإلسالم يف كل مكان، وال سي: 
 

 تتبعوا الرجال الذين أن وإياكم ، واتبعوا احلق، ساعد اجلدعليكم باجلهاد والتشمري عن
 أو ممن ركنوا إىل الذين ظلموا فريجفوا بكم ،يتبعون أهوائهم ممن تثاقلوا إىل األرض

 .ويثبطوكم عن هذا اجلهاد املبارك
 



 

١٥١ 

 واليمن واألردن كما تعالت من قبل يف فلسطني ومصر - يف العراق أصواتفقد تعالت 
 أو مع الغزاة ،ي باحلل السلمي الدميقراطي يف التعامل مع احلكومات املرتدة تناد-وغريها 

 لذا وجب التنبيه باختصار على ، بدال عن القتال يف سبيل اهللا،من اليهود والصليبني
 . املعوق عن القتال يف سبيله، املخالف لشرع اهللا،خطورة هذا املنهج الضال املضل

 
 ! تتدبرون؟أفال، أبدان مل يغزو يف سبيل اهللا  م-مع تعني اجلهاد-فكيف تطيعون 

 
 واحتكموا إىل أهواء ،ن أولئك هم الذين عطلوا طاقات األمة من الرجال الصادقنيإف

 أولئك قد ضلوا ضالل ، بدخول االس التشريعية، دين اجلاهلية؛ إىل الدميقراطية،البشر
 . خلقا كثرياوأضلوا ،بعيدا

 
 ، الذي هدمه اإلسالم، جملس النواب التشريعي،الشركفما بال هؤالء يدخلون جملس 

 على خطأ إم! ؟! على احلقإممث يزعمون !  فماذا بقي هلم ؟،وبذلك ينهدم رأس الدين
 . اإلسالم من أفعاهلم بريءإن وعلم اهللا ،عظيم

 
ماء  فمن أطاع األمراء أو العل، دين اجلاهلية؛ وجمالس النواب التشريعية، دين اهللا؛فاإلسالم

 كاجلهاد يف سبيله - كدخول االس التشريعية أو حترمي ما أحل اهللا ،يف حتليل ما حرم اهللا
 . وال حول وال قوة إال باهللا، فقد اختذهم أربابا من دون اهللا-
 
 : هلمفأقول أوجه النداء للمسلمني عامة ولشعب العراق خاصة، إينمث 
 

 وان كل من يتعاون معها وما انبثق ،يعها الصليبية ومن شاأمريكا ومناصرة قوات إياكم
 . فهو مرتد كافر- واملسمياتاألمساءبغض النظر عن -عنها 

 
 واألحزابكحزب البعث العريب االشتراكي -وكذلك حكم من يناصر األحزاب الكفرية 

  .-الكردية الدميقراطية وما شاها
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 ، عميلة خائنة حكومة يتم تشكيلها من طرف أمريكا هي حكومةأي إن ؛وال خيفى
) زهاقإل (أنشأتا اللتان مبا فيها حكومتا كرزاي وحممود عباس ،كسائر حكومات املنطقة

 .اجلهاد
 

 فيجب ، االنتفاضة املباركةإلاءوما خارطة الطريق إال حلقة جديدة يف سلسلة املؤامرات 
 . تقوم حكومة إسالمية حتكم بشرع اهللاأن يستمر اجلهاد إىل أن
 

 :سلمونفيا أيها امل
 
 فهذا ؛أو بأس أو مال) مبدأ( فمن كان له جهد أو رأي أو ، األمر جد ليس باهلزلإن
 والغيور على ،علم الصادق من الكاذب وي، ففي مثل هذه األحداث يتمحص الناس،وقته

 .الدين من القاعد
 
أن يقمن بدورهن؛األبياترجتى من احلرائر الكرميات املسلمات وي . 
 
 : اجملاهدين يف العراقاينإلخو ألقولين إو
 
 ، وأغبطكم على ما أنتم فيه من جهاد، واشعر بشعوركم، مهومكمأشاطركم واهللا إين

 .وعلم اهللا لو وجدت سبيال إىل ساحاتكم ما قعدت
 

 : قال-اسوتنا وقدوتنا- وقد مرنا معنا أن رسولنا صلى اهللا عليه وسلم ،وكيف اقعد
لى املسلمني، ما قعدت خالف سرية تغزو يف والذي نفس حممد بيده لوال أن اشق ع”

 يف سبيل اهللا فاقتل، مث أغزووالذي نفس حممد بيده؛ لوددت أن ” : وقال،“أبداسبيل اهللا 
 وهو طريق ، فهذا هو طريق نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم،“ فاقتلأغزو فاقتل، مث أغزو

 . الصادقون وال يلزمه إال، دولة املسلمني فالزموهوإقامة ،نصرة الدين
 

 :األكرادفيا معاشر املسلمني، يا معاشر ربيعة ومضر، ويا معاشر بين 



 

١٥٣ 

 
 فان اهللا قد أوهن ،بأسلحتهم وال يهولنكم هؤالء العلوج -رفعكم اهللا-ارفعوا رايتكم 

 فان قلوم خاوية وان أمرهم قد بدأ ، فال تروعنكم كثرم،كيدهم وأذهب رحيهم
 وخاصة بعد يوم نيويورك املبارك بفضل ،قتصاديايضعف ويضطرب عسكريا وكذلك ا

 .اهللا
 

أي ألف ألف مليون -فقد بلغت خسائرهم بعد الضربة وتداعياا أكثر من ترليون دوالر 
 وقد بلغ يف هذا ، عجزا يف ميزانيام للسنة الثالثة على التوايلأيضا وقد سجلو -دوالر

 فلله احلمد ،مخسني ألف مليون دوالرئة واربعمأ من بأكثرالعام رقما قياسيا حيث قدر 
 .واملنة

 
 :ويف اخلتام

 
 ... وما حوهلا- دار اخلالفة - ااهدين يف العراق، إىل األبطال يف بغداد إخواينفإىل 

 
 ... صالح الدينأحفادوإىل أنصار اإلسالم، 

 
 ...نبارواألوإىل األحرار من أهل بعقوبة واملوصل 

 
 وتركوا الوالد والولد، واألهل ،لدينهم صرةًتلوا ناهللا حىت يقوإىل الذين هاجروا يف سبيل ا

 ...والبلد
 

 :فإىل هؤالء وهؤالء
 

 : لكموأقول ،فاين أقرئكم مجيعا السالم
 

 . اليوماألمة جند اهللا، وسهام اإلسالم، وخط الدفاع األول عن هذه إنكم
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 ،عليه الصالة والسالموان الروم قد اجتمعوا حتت راية الصليب لقتال أمة احلبيب حممد 
 ائتمنتم فاهللا اهللا فيما ، ال يؤتى املسلمون من قبلكمأن ألرجو واين ،فاحتسبوا جهادكم

 ومتثلوا مبا متثل ، فال تفضحوا املسلمني اليوم، وما يعلق عليكم بعد اهللا من آمال عظام،عليه
 : حيث قال،به سعد رضي اهللا عنه يوم اخلندق

 
 جا محليلحق اهلي *** لبث قليال

 إذا حان األجل *** ال باس باملوت
  

 .جلس باملوت إذا حان األأ؛ ال بأجل
 

 . فخذ بقلوب شباب اإلسالم ونواصيهم إىل اجلهاد يف سبيلك،اللهم هذا يوم من أيامك
 . بني قلوموآلف وسدد رميهم ،أقدامهماللهم اربط على عقيدم وثبت 

 
 يف فلسطني والعراق والشيشان ، كل مكاناللهم انزل نصرك على عبادك ااهدين يف

 .وأفغانستانوكشمري والفلبني 
 

 يف أمريكا وغوانتانامو ويف فلسطني ، األسرى يف سجون الطغاةإخواننااللهم فرج عن 
اللهم ربنا افرغ علينا صربا ،  انك على كل شيء قدير،احملتلة والرياض، ويف كل مكان

 .افرين وانصرنا على القوم الكأقدامناوثبت 
 
 .]٢١:يوسف [}واللّه غَاِلب علَى أَمِرِه ولَـِكن أَكْثَر الناِس الَ يعلَمون{
 

 احلمد هللا أنوآخر دعوانا ، وصل اللهم وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
 .رب العاملني

 
 أُسامةُ بن محمِد بِن الَِدنْ

  خراسانَ–أَفْغانستانَ 
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 رعش الثامناخلطاب 
 

  ِإىل األمِة اإلسالِميِةِإىل األمِة اإلسالِميِة
  

 ))التحِريض و احلَثُّ على اِجلهاِدالتحِريض و احلَثُّ على اِجلهاِد((
 

  هـ١٤٢٤ ذو القعدة ١٢
  م٢٠٠٤ كانون الثاين/يناير ٤

 
 ِبصوِت الشيخ
 )حِفظَه اهللا(أُسامة بن محمد بِن الَِدنْ 

 
 

اهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ ب
أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا 

يا أَيها الَِّذين آمنوا اتقُوا اللَّه حق {وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله، 
متأَنِإلَّا و نوتملَا تقَاِتِه وونَتِلمس١٠٢:ل عمرانآ [} م .[ 

 
 : أما بعد

 
 : من أسامة بن حممد بن الدن إىل إخوانه وأخواته يف األمة اإلسالمية عامة
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 . السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

رساليت هذه إليكم خبصوص التحريض ومواصلة احلثِّ على اجلهاد، لدفع املؤامرات العظام 
 :ا، خاصةً وقد ظهر بعضها ظهوراً بيناًاليت ِحيكت وحتاك ضد أمتن

 
أسلحة الدمار "، حتت خدعة ٤٤ كاحتالل الصليبيني مبناصرة املرتدين لبغداد داِر اخلالفة

 .٤٥ "الشامل
                                                 

  هـ١٤٦بناها اخلليفة العباسي أبو جعفر املنصور رمحه اهللا سنة  44
 

، "داد"و " بغ" اا مركبة من  ؛ وهي كلمة اعجمية، قيل... بغداد: ( رمحه اهللا ابن كثريقال احلافظ
  عطية،  ؛"داد" شيطان، و  اسم صنم، وقيل؛" بغ " ؛ وقيل.   اسم رجل ؛"داد" بستان، و  "بغ " فقيل؛
، وإمنا يقال هلا "دبغدا"كره عبد اهللا بن املبارك واألصمعي وغريمها تسميتها  وهلذا  .  عطية الصنم ؛ أي
، "وادي السالم"، وكذا أمساها بانيها أبو جعفر املنصور، ألن دجلة كان يقال هلا "مدينة السالم"

 ].١٠١ص/١٠ج: البداية والنهاية [") الزوراء"ومنهم من يسميها 

 

ية يف بيانه مبناسبة الذكرى السنو" جون كريي"ل املرشح الدميقراطي يف االنتخابات األمريكية  قا45
 عندما أشار إىل برنامج صدام حسني ... خدع األمريكيني يف خطابه"بوش"إن : (عراقغزو الاألوىل ل

لألسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، ورفض وال يزال يرفض التحدث صراحة مع األمريكيني عن 
دنا تدفع  وبال،لنقلها بكل بساطة، إن هذا الرئيس مل يقل احلقيقة حول احلرب... تكاليف احلرب

 ).الثمن
 

الربيطانية، " إندبندنت" يف مقابلة نشرا صحيفة "جيمي كارتر"وقال الرئيس األمريكي األسبق 
 يعرفان على األرجح أن املعلومات املتعلقة - بوش وبلري -كانا  : ("هـ١/٢/١٤٢٥ "بتاريخ

هذه احلرب قد ... فيهابأسلحة الدمار الشامل العراقية املفترضة كانت تستند إىل معلومات مشكوك 
استندت إىل أكاذيب وتفسريات خاطئة من قبل لندن وواشنطن، حيث أكدت أن صدام حسني 

إن قرار الذهاب إىل ...  وأن العراق ميلك أسلحة دمار شامل"سبتمرب/١١ "مسؤول عن هجمات
 .) مث طالبا البعض بإجياد سبب لشنها،احلرب اختذاه
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وكذلك احملاولة الشرسة لتدمري املسجد األقصى، والقضاء على اجلهاد وااهدين يف 

 ".جنيف للسالم"رة  ومباد٤٦ "خارطة الطريق"فلسطني احلبيبة، حتت خدعة 

                                                                                                                                            
 

 من الواليات املتحدة واألمم املتحدة ؛نة الرباعية الدولية واملؤلفة انبثقت خارطة الطريق عن اللج46
 - القضية الفلسطينية -والرئاسة األوربية وروسيا، للوصول إىل حل ائي ملسألة الشرق األوسط 

 :  ودف إىل،"م٢٠٠٥" عرب مرحلتني أساسيتني تنتهي حبلول العام "السالم"وتعمل على حتقيق 
 
اضة املباركة عرب ما يسمى بوقف العنف، واجراء تغريات جذرية يف بنية السلطة وقف االنتف: أوالً

الفلسطينية، يف ااالت املالية واالدارية واألمنية والقانونية، مقابل خروج القوات االسرائيلية من املدن 
 .  الفلسطينية، وتفكيك بعض البؤر االستيطانية الصغرية

 
فلسطينية ذات حدود مؤقتة بتواصل إقليمي ما، مع ارتباط قيام تلك االعالن عن قيام دولة : ثانياً

، واجياد قيادة فلسطينية جديدة خيتارها عميلهم "اسرائيل" باستمرار التعاون األمين الكامل مع "الدولة"
 ".اسرائيل"البديل أبو مازن، والتطبيع العريب مع 

 
 : ودي سلسلة من الشروط أمههاوقبل البدء باملفاوضات اجلديدة هذه، وضع الكيان اليه

 
ربط تقدمي ما يسمى بالتنازالت االسرائيلية باألفعال الفورية ضد املقاومة من جهة، والتغيري ) أ

عرفات لصاحل رئيس الوزراء  اجلديد  اجلذري يف أجهزة السلطة الفلسطينية، وأمهها نقل صالحيات
  – أبو مازن -حممود عباس 

 .  للمستوطنات القائمة"النمو الطبيعي"ت مسمى  عدم جتميد االستيطان حت)ب
 .  رفض االحتكام للجنة الرباعية، واالصرار على املرجعية يف تنفيذ الفلسطينيني لتعهدام األمنية)ج
 . عدم حتديد ماهية الدولة الفلسطينية وترك ذلك للمفاوضات الثنائية) د
 وترك ذلك ملدى حتقيق الفلسطينيني ،"م٢٠٠٥"عدم االلتزام جبدول زمين حمدد ينتهي عام ) ـه

مؤامرة دولية أخرى للقضاء على ؛ خارطة الطريق"عن مقال؛ . [باإللزامات الواردة يف خارطة الطريق
 ].لعبد الرمحن الطرابلسي، جملة نداء اإلسالم"/املقاومة الفلسطينية
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وكذلك احلمالت اإلعالمية الصليبية على األمة اإلسالمية، واليت تظهر بوضوٍح عظيم؛ 
ِعظَم ما يبيتون من شٍر مستطٍري لألمة عامة، وألهل بالد احلرمني خاصة، وظهرت نوايا 
 األمريكيني كذلك يف تصرحياٍت بضرورة تغيري معتقدات ومناهج وأخالق املسلمني، حىت

 وبعبارٍة واضحة؛ إا حرب دينية -٤٧  على حد تعبريهم-يصبحوا أكثر تساحماً 
اقتصادية، يريدون إبعاد العباد عن عبادة اهللا ليستعبدوهم وحيتلوا بلدام وينهبوا ثروام، 
فمن العجب أن يفرضوا الدميقراطية وأمركة الثقافة بالقاذفات النفاثة، لذا فإن ما ينتظر 

 .أدهى وأمر
 

فما احتالل العراق إال حلقةٌ يف سلسلة الشر الصهيونية الصليبية، مث يأيت دور االحتالل 
الكامل لبقية دول اخلليج متهيداً لبسط النفوذ واهليمنة على العامل أمجع، فاخلليج ودوله هو 
عاملي مفتاح السيطرة على العامل يف نظر الدول الكربى نظراً لوجوِد أكرب خمزوٍن نفطي 

 فاحتالل بغداد ما هو إال خطوة تنفيذية ملا فكرت وخططت له أمريكا من قبل، ،٤٨
                                                                                                                                            

 

وامر سيدها األمريكي ولقد حتولت تلك النوايا إىل واقع، وبدأت األنظمة العربية استجابةً أل 47
، )العراق سيعيد النظر باملناهج الدراسية(بتطبيقها، فها هي الصحف احلكومية تطل علينا بعناوين كـ 

جملس (، و )األردن بوادر أزمة بني الربملان واحلكومة بسبب تعديالت مقترحة على مناهج التعليم(و 
القمة اخلليجية تركز على اإلرهاب وتعديل (و  ،)األمة الكوييت يناقش اليوم تعديل املناهج الدراسية

 تقومي ؛رباء خليجيون يعدون دراسة للتحديات اليت تواجه دول التعاونخ (و، )املناهج الدراسية
نسأل اهللا أن جيعل )... أول ملتقى عريب جامع يف بريوت حول التربية والتعليم (، و)املناهج التعليمية

 .يف حنرهمتدبريهم؛ تدمريهم، وان يرد كيدهم 

 

 من% ٦٢,١ بنسبة ، مليار برميل من البترول اخلام٦٤٣,١ متتلك الدول العربية املنتجة للبترول 48
 من اإلنتاج العاملي، وتصدر حنو % ٣١,٥ مليون برميل يومًيا بنسبة ٢١االحتياطي العاملي، وتنتج حنو 

وإذا أضفنا إيران إىل الدول . ية مليون برميل من هذا اإلنتاج يومًيا، وفقًا لإلحصاءات العامل١٧,٥
من االحتياطي % ٧٠,٨ مليار برميل مبا يوازي ٧٣٣,١العربية، فإن االحتياطي النفطي يرتفع إىل 
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فاملنطقة كانت مستهدفة يف املاضي، وهي اليوم مستهدفة كذلك، وستبقى مستهدفة يف 
 . املستقبل

 
 فماذا أعددنا لذلك؟

 
وهذه احلملة الصهيونية الصليبية على األمة اليوم؛ تعد أخطر احلمالت وأشرسها على 

 .اإلطالق، وهي دد األمة كلها يف دينها ودنياها
 

إن احلرب ستستمر سنني طويلة : ( أمل يقل أيضا٤٩ً ؟)إا حرب صليبية: (أومل يقل بوش
 أو ليس العامل اإلسالمي زهاء ستني دولة؟ أفال تبصرون؟ أمل ٥٠ ؟)وتستهدف ستني دولة

 ! الكراهية ضد األمريكيني؟يقولوا إم يريدون تغيري إيديولوجية املنطقة اليت تبث

                                                                                                                                            
من اإلنتاج العاملي، ويرتفع % ٣٦,٧ مليون برميل يومًيا بنسبة ٢٤,٦العاملي، ويصل اإلنتاج إىل 

 .  مليون برميل يومًيا٢٠التصدير إىل حنو 
 

 حيث شكلت وارداا حسب ،ابل متثل الواليات املتحدة أكرب مستورد للنفط يف العاملويف املق
من إمجايل الواردات الدولية من % ٦٣,٢م حنو ٢٠٠١البيانات األمريكية عن النصف األول من عام 

 ماليني برميل من الدول العربية ٣ مليون برميل يومًيا منها ١٢وتستورد وحدها يومًيا حنو  النفط،
 هل يصلح ،سالح البترول"انظر  [ مليون برميل يومًيا١,٨السعودية اليت تستورد منها  على رأسهاو

 ].٢٠٠٢/٤/١٣ ،محد عبد السالم وعالء أبو العيننيأل" لدعم االنتفاضة؟

 

 ". م١٦/٩/٢٠٠١"املوافق لـ " هـ ٢٨/٦/١٤٢٢" عقده بتاريخ ،يف مؤمتر صحفيوذلك  49
 ،أخطأ الرئيس يف استخدامه هذه العبارة: (الًئ قا،كان هذه العبارةمرياألانتقد بعض الساسة قد و

قد هزموا يف تلك احلروب على يد صالح  -يف احلقيقة  -أن الصليبني ... وذلك ألسباب منها
برنامج ) [...الدين، وليس من املناسب التذكري زمية يف وقت حنن يف أمس احلاجة فيه إىل النصر

  ].األمريكية"  يب سيأي"قناة " / نايت الين"
 



 

١٦٠ 

 

                                                                                                                                            
مرة أخرى " احلرب الصليبية"إال انه اعاد استعمال مصطلح " بوش"ورغم االنتقادات اليت تعرض هلا 

، حىت لقد )وِقفوا إىل جانبنا يف هذه احلملة الصليبية اهلامة: (، حيث قالحديثه إىل اجلنود الكندينييف 
محلة صليبية،  لرئيس بوش يعتقد حقيقة أنه يقوديبدو أن ا(: ً"روبرت فيسك"اإلعالمي األمريكي قال 

 )!!فقد عاد ليستعمل العبارة قبل أيام رغم أنه حذر من ذلك
 

 أن - على فترات متالحقة -لقد صرح القادة االمريكيون : ( االماراتية"البيان"جرية جاء يف  50
ن أمريكا ستضرب اإلرهاب موجود يف ستني دولة، وان تنظيم القاعدة ميتد إىل ستني دولة، وا

اإلرهاب يف كل هذه الدول، أي أن أمريكا ستقوم بضرب دول منظمة املؤمتر االسالمي إضافة إىل 
 إال أن تركيز الساسة - مثل الفلبني -بعض الدول االسيوية اليت ستسندها يف مكافحة اإلرهاب 

لعديد من اتباعه االمريكيني على منطقة الشرق االوسط، وهي املنطقة اليت اخرجت ابن الدن وا
 ).  وغريهم- أبو حفص -والقيادات اليت حوله؛ مثل أمين الظواهري، وحممد عاطف 

 
 أعلن - عند بدء العمليات العسكرية يف أفغانستان -يف حديثه للشعب األمريكي : (وجاء أيضاً

 بل الرئيس جورج بوش؛ ان احلرب ضد اإلرهاب هي حرب طويلة، وإا غري قاصرة على أفغانستان،
ستمتد إىل الدول اليت تشجع اإلرهاب وتدعمه، وإىل الدول اليت تأوي اإلرهابيني، دون ان حيدد أي 
من هذه الدول، وقد أثار هذا القلق يف عدد من الدول العربية واإلسالمية، خاصة؛ بعدما أعلنت 

ات اليت ترى أا اإلدارة األمريكية عن قوائم األشخاص املطلوبني وعن قوائم بعض املؤسسات واملنظم
 من وجهة النظر -على عالقة بتنظيم القاعدة الذي يرأسه ابن الدن، أو أا تقوم بتمويل اإلرهابيني 

 وزاد من القلق العريب واإلسالمي؛ ان األشخاص املطلوبني ونسبة كبرية من املؤسسات -األمريكية 
إسالمية وعربية، بعضها منظمات واملنظمات الواردة يف القوائم األمريكية هي مؤسسات ومنظمات 

أهلية غري حكومية خريية، والبعض اآلخر مؤسسات اقتصادية هلا نشاط متشعب يف العديد من دول 
 إال أن ملكيتها وإدارا الشخاص من العرب واملسلمني، - مبا فيها الدول العربية واإلسالمية -العامل 

 األمريكية مل يصحبها أي بيانات تؤكد أو توضح والواقع ان هذه القوائم اليت أعلنت عنها اإلدارة
 ]. هـ١٤٢٢/شوال/٦ [")اإلرهاب"تورطها ملا تسميه الواليات املتحدة األمريكية بـ 

 



 

١٦١ 

إم يقصدون اإلسالم وذروته قبل كل شيء، فهم يعلمون أم لن ينعموا بثرواتنا وأرضنا 
 !وحنن مسلمون جماهدون، فتدبروا

 
 :فيا أيها املسلمون

 
إن األمر خطري واخلطب جلل، وإين واهللا حريص على دينكم ودنياكم، كيف ال؟ وأنتم 

أهلي يف النسب، والرائد ال يكذب أهله، فأعريوين أمساعكم وقلوبكم إخواين يف الدين، و
 .لنتدارس حول هذه اخلطوب املدهلمة، وكيف السبيل للخروج من هذه احملن امللمة

 
ِإنْ أُِريد ِإلَّا {: وللحديث عن ذلك أقول كما قال نيب اهللا شعيب عليه الصالة والسالم

ا تمو تطَعتا اسم لَاحِه أُِنيبالِْإصِإلَيو كَّلْتوِه تلَيِفيِقي ِإلَّا ِباللَِّه عمستعيناً ]٨٨:هود [}و  ،
باهللا، متوكالً عليه، مستجيباً ألمره بأن ال أخشى يف اهللا لومة الئم، متحرياً للصدق، 
صادعاً باحلق، مبتغياً رضى اخلالق وإن غضب اخللق، فآجالنا إىل انتهاء وأرزاقنا يف 

 عن نصرته وقد تعين اجلهاد إال من دفعالم نجبن عن قول احلق ونصرته؟ وال يقعالسماء، 
 .خسرت جتارته، وسِفه نفسه وحِرم خرياً عظيماً

 
وعليه؛ فإن أول خطوة للخروج من هذا التيه هي بالرجوع إىل اهللا تعاىل، نستغفره ونتوب 

 وسنة نبيه الكرمي عليه الصالة إليه من املعاصي توبة نصوحاً، وتدي بقرآنه العظيم
 .والسالم

 
كما ينبغي علينا أن نبحث عن األسباب الرئيسة اليت أدت إىل احنراف املسرية عن الصراط 
املستقيم من الداخل، وعن القوة الفاعلة يف هذا االحنراف، فإننا وبدون عناء سنجد أن 

 :أبرزهم
 



 

١٦٢ 

 .٥١األمراء) ١
 .٥٢ وعلماء وخطباء السوء) ٢

                                                 
أنَّ امرأة من محس سألت "روى اإلمام البخاري يف صحيحه؛ : (قال الشيخ أبو قتادة الفلسطيين 51

 الذي جاء اهللا به بعد - أي اإلسالم -لصاحل أبا بكر الصديق فقالت؛ ما بقاؤنا على هذا األمر ا
قالت؛ وما األئمة؟ قال؛ أما كان لقومك . اجلاهلية؟ قال؛ بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم

 ". قال؛ فهم أولئك الناس. رؤوس وأشراف يأمروم فيطيعوم؟ قالت؛ بلى
 

الرمحن، ونشرهم العدل يف األحكام، فصالح األمراء بقيامهم على أمر اإلسالم، وتطبيقهم شريعة 
 فساد ؛بكر رضي اهللا تعاىل عنه وفسادهم بتركهم دين اهللا تعاىل، وبعدم إقامته يف الناس، وقد علّق أبو

 . "ما استقامت بكم أئمتكم"، الناس بفساد األئمة
 

 على دين ألنّ الناس"يف شرحه هلذا احلديث؛ " فتح الباري"قال احلافظ بن حجر رمحه اهللا يف 
 ". مال وأمال،ملوكهم، فمن حاد من األئمة عن احلال

 
ومن أجل أمهية األمراء وقيمتهم يف احلياة فإنّ الشارع احلكيم أمر املسلمني وحثّهم على مراقبتهم من 
أجل تقومي اعوجاجهم، ولو أدى هذا إىل حصول الضرر على الناصح املقوم، قال صلى اهللا عليه 

 – ... رواه أمحد بسند صحيح-" جلهاد كلمة حق عند سلطان جائرأفضل ا"وسلم؛ 
 

وهذا كلّه يف احلاكم املسلم، أما احلاكم الكافر فقد وجب على املسلمني خلعه وإزالته، قال القاضي 
 كفر وتغيري للشرع أو بدعة خرج عن حكم الوالية وسقطت - أي األمري -فلو طرأ عليه "عياض؛ 

 ].١٠: مقاالت بني منهجني ) ["سلمني القيام عيه وخلعهطاعته، ووجب على امل

 

وكذلك حكام املنطقة خيادعوننا، ويوالون الكفار، مث يدعون : (... يقول الشيخ اسامة بن الدن 52
ومما يزيد يف هذا اخلداع هو استحداث هيئات غرضها التدليس على  .أم ما زالوا على اإلسالم

نتحدث عن أن بعض اهليئات املنتسبة إىل الشرع واملنتسبة إىل الفقه وقد يستغرب الناس عندما . الناس
 فغرض النظام من إظهار بعض - من حيث تدري أو ال تدري -وإىل العلم أا تقوم ذا الدور 

العلماء على شاشات التلفاز وعرب حمطات اإلذاعات إلفتاء الناس، ليس هذا هو الغرض األساس هلذه 



 

١٦٣ 

 .٥٣ اكنون إىل الذين ظلموا من قيادات العمل اإلسالميوالر) ٣

                                                                                                                                            
 لظهر الصادقون من العلماء على شاشات احملطات احمللية وغريها، وعلى املهمة، ولو كان كذلك

احملطات اإلذاعية احمللية، ولكن الغرض أن هذه اهليئات هلا مهمة يف الظروف احلرجة ويف ساعات 
 .الصفر

 
كما رأينا من قبل عندما واىل النظام القوات األمريكية الصليبية وأدخلها إىل بالد احلرمني، وضج 

س وضج الشباب، فكان صمام األمان للناس أن هذه اهليئة وأمثاهلا صدرت فتاوى بإحلاق اإلجازة النا
 فينبغي االنتباه - وما هو للمسلمني بويل أمر على احلقيقة -" ويل األمر"لتصرف احلاكم ومسوه بـ 

 .]١: توجيهات منهجية) [إىل ذلك

 

رراً، ألنه يلبس احلق بالباطل، يقول الشيخ  ولعل هذا الصنف أشد االصناف خطراً وأعظمها ض53
 يف مصر - أن تستخدم احلكومة الكافرة ، اجلهادى أيهما أخطر عل؛ونتساءل: (اإلمام أمين الظواهري

  يف ذلك؟"مجاعة اإلخوان" أم أن تستخدم احلكومة ؟ صحافيا مأجورا ملهامجة اجلهاد-أو يف غريها 
 
 اجلهاد أعظم خطراً، إذ تصد عن سبيل اهللا باسم الدعوة إىلشك أن استخدام اإلخوان يف مهامجة  ال

 -أخي املسلم أن الطاغوت  أال تري يا.. .اهللا، فتخدع بذلك ضعاف اإلميان قليلي العلم من املسلمني
 ليلبس علي الناس ، قد يويل اإلخوان الوزارة- سلطانه من مجاعات اجلهاد ىإذا أحيط به وخشي عل

 اهـ...) اجلهاد باسم اإلسالم؟ وليضرب ،باسم اإلسالم
 

فقد استمرت األنظمة املتحكمة يف أمتنا اإلسالمية يف املكر لإلسالم : (ويقول الشيخ الظواهري أيضاً
بعد أن أدركوا خطورة مواجهة اإلسالم بالعداوة  -تفتق ذهنهم عنه   وكان من آخر ما،وأهله

وهي ، وصرفهم عن الفريضة العينية الشرعية تفتيت صف املسلمني  أن جلأوا إىل- الظاهرة املكشوفة
سيما احلاكمني لبالد املسلمني، واتبعوا للوصول إىل هذا التفتيت وسائل  جهاد الكفار واملرتدين وال

 ؛ أمرين ويف حقيقتها تؤدي إىل، تشجيع الدعوات اليت تتزي بزي براق جذاب؛شىت من أمهها
 

 ، أال وهو ركن التسليم حباكمية املوىل سبحانه وتعاىل، التنازل عن أهم أركان عقيدة املسلمني؛أوهلما
يرونه من  واتباع أصول اجلاهلية الدميقراطية يف التشريع اليت تعين التسليم حبق البشر يف اختيار ما



 

١٦٤ 

 .وإعالميو الدولة ومن سار على أثرهم) ٤
 

واحلقيقة املرة هي؛ أن األمراء قد متكنوا من إغواء وإغراء كثٍري من أفراد هذه الشرائح، مث 
 – إال من رحم اهللا -قاموا بتكميم أفواه من أىب منهم 

 
 الصدق والتمايز بني احلق والباطل، لكي ال يلتبس على وحيث أن من هدي القرآن والسنة

ولَا تلِْبسوا الْحق ِبالْباِطِل {: الناس احلق فيضلوا عن الصراط املستقيم، قال اهللا تعاىل
 ].٤٢:البقرة [}وتكْتموا الْحق وأَنتم تعلَمونَ

 
التعبري عنها بألفاظها الشرعية، وإلزالة اللبس جيب تسمية األمور بأمسائها احلقيقية، و

والسيما عندما نتحدث عن هذه القوى املؤثرة يف مسرية األمة، حىت يتسىن لنا أن نأخذ 
التصور الصحيح عنهم وعن أفعاهلم، ليسهل علينا معرفة التعامل معهم، حيث إن احلكم 

 .على الشيء فرع عن تصوره
 

                                                                                                                                            
 نبذ اجلهاد العيين الواجب ضد تلك احلكومات املرتدة اليت حتكم بالد ؛ وثانيهما...تشريعات وعقائد
 ، القضاء عليهداة وتسفيه من يدعو إىل ذلك والتشنيع عليه ودعوة احلكومات إىلاملسلمني، بل ومعا

 ...والتربؤ منه أمام هؤالء الطواغيت
 

ومن هذه اجلماعات اليت تدعوا إىل هاتني الدعوتني املفرقتني لصفوف املسلمني، مجاعة اإلخوان 
لعنف وإعالن اإللتزام  حيث دأبت على شجب ا-  وخاصة يف هذه السنوات األخرية- املسلمني

بالشرعية الدستورية، شرعية القوانني اجلاهلية، شرعية إنكار حق املوىل سبحانه وتعاىل يف التشريع 
إن هذه اجلماعة تستغل محاس الشباب املسلم لتضمه إيل صفها بل لتدخله يف ثالجتها، ... لعباده

احلصاد املر؛ [اهـ ) ات واالنتخاباتولتحول جمرى محيته اإلسالمية من جهاد الطواغيت إىل املؤمتر
 ].اإلخوان املسلمني يف ستني عاماً

 



 

١٦٥ 

كم بغِري ما أنزل اهللا ويسري على غري لذا فإن اللفظ الشرعي يف وصف احلاكِم الذي حي
هدى اهللا سبحانه وتعاىل، أو يناصر الكفار حتت أي مسمى، كتقدمي التسهيالت العسكرية 

 .٥٤ أو تنفيذاً لقرارات األمم املتحدة ضد اإلسالم واملسلمني؛ فهذا كافر مرتد
 

ذا الظلم الذي كما وإن هذه القوى املؤيدة للطغاة عن علم وبغري إكراه؛ هلا نصيب من ه
 .٥٥ يرتكب كلٌ حبسبه

                                                 
 أنه إذ ؛أال فليعلم كل مسلم يف أي بقعة من بقاع األرض: ( رمحه اهللاركقال الشيخ أمحد شا 54

 بأي -  من اإلجنيليز والفرنسيني وأحالفهم وأشباههم- تعاون مع أعداء اإلسالم مستعبدي املسلمني
 التعاون، أو ساملهم فلم حيارم مبا استطاع، فضال عن أن ينصرهم بالقول أو العمل نوع من أنواع

على إخوام يف الدين، إنه إن فعل شيئا من ذلك مث صلى فصالته باطلة، أو تطهر بوضوء أو غسل أو 
تيمم فطهوره باطل، أو صام فرضا أو نفال فصومه باطل، أو حج فحجه باطل، أو أدى زكاة 

و أخرج صدقة تطوعا، فزكاته باطلة مردودة عليه، أو تعبد لربه بأي عبادة فعبادته باطلة مفروضة، أ
 .مردودة عليه، ليس له يف شيء من ذلك أجر بل عليه فيه اإلمث والوزر

 
 حبط عمله من كل عبادة تعبد ا لربه قبل ، أنه إذا ركب هذا املركب الدينء؛أال فليعلم كل مسلم

ه الردة اليت رضي لنفسه، ومعاذ اهللا أن يرضى ا مسلم حقيق ذا الوصف أن يرتكس يف محأة هذ
 ].١٣٧ ص: كلمة احلق[اهـ ) العظيم يؤمن باهللا وبرسوله

 

 أنه ال ميكن لكافر أن يفسد يف األرض أو ؛اعلم( :ل الشيخ العالمة عبد القادر بن عبد العزيزوقي 55
 ظلمه وإفساده ومينعونه ممن يريد أن يقتص منه، فال أن يظلم أُمة من الناس إال بأعوان يعينونه على

 والبقاء ألحكام الكفر وما فال بقاء للحاكم الكافر... بقاء للكافر وإفساده إال بأعوانه وأنصاره
هؤالء احلكام الطواغيت، سواء يف ذلك  يترتب عليها من الفساد العظيم يف بالد املسلمني إال بأنصار

 الذين حيمون احلكام ؛لون الناس ويلبسون عليهم، أو أنصاره بالفعل الذين يض؛أنصاره بالقول
والقوانني ومينعوم ممن يريد القصاص منهم وينصروم عليه، ولذلك فال عجب من أن يصف اهللا 
تعاىل جنود احلاكم الكافر باألوتاد، ألم هم الذين يثبتون ملكه وحكمه، وهم سبب بقاء الكفر، 

وهذا كله يف بيان جرمية أنصار ]... ١٠: سورة الفجر[} وِفرعونَ ِذي الْأَوتاِد{ وذلك يف قوله تعاىل
الطواغيت وأم هم السبب احلقيقي لدوام الكفر والفساد، فال ميكن لكافر أن يفسد أمة ويظلمها إال 



 

١٦٦ 

 
إال أنين أُهيب بأبناء العمل اإلسالمي أن يعزلوا قيادام اليت ركنت إىل الذين ظلموا، 
وينصبوا قيادات قوية أمينة تقوم بواجبها يف هذه الظروف العصيبة، بالدفاع عن األمة 

 .اإلسالمية
 

  زنادقةء فهؤال-هاد وغريه من الشعائر  كاجل-وأما اإلعالميون املستهزئون بشعائر الدين 
 . مرتدون٥٦

                                                                                                                                            
م يقيم أنا بريء من كل مسل" ؛بأعوان ينصرونه، وإذا كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد قال

 فكيف مبن يعينهم على كفرهم؟ وكيف مبن يعينهم ]رواه الترمذي وأبو داود" [بني أظهر املشركني
ومن الناحية الواقعية فإن معركة املسلمني مع احلكام الطواغيت ألجل  على إيذاء املسلمني وقتاهلم؟

اجلامع يف [اهـ ) خلعهم ونصب حاكم مسلم هى يف احلقيقة معركة مع أنصارهم من اجلنود وغريهم
 ].طلب العلم الشريف

 

زنده "الزندقة كلمة فارسية معربة وأصلها : (يقول الشيخ أبو بصري، عبد املنعم مصطفى حليمة 56
، وحقيقتها إبطان الكفر واإلحلاد، وإظهار الكفر واإلميان معاً أو متفرقاً، حبسب ما يقتضيه "كَرد

 !املوقف، وتلزم به احلاجة، وتسمح به الفرص
 

 كلما سنحت له الفرصة لذلك - مراراً وتكراراً - هو الذي يعتقد الكفر ويظهره ؛وعليه فالزنديق
وظن أن الساحة خالية من األعني اليت تراقبه أو حتصي له كالمه ومواقفه، فإن عرف وأدين بالدليل 

فره وكالمه مبا القطعي وسئل عن سبب إظهاره للكفر، تراه يسرع إىل اإلنكار واجلحود، ويتأول لك
يصرفه عن داللته املكفرة صراحة، وأنه ما أراد الكفر، وما أراد إال اإلحسان واخلري والتوفيق، ولكن 

ويف املقابل تراه يظهر أنه مسلم مؤمن يشهد بشهادة التوحيد، ويؤمن !! حنن مل نفهم مراده وقصده
هادة ألتاك ا من فوره ومن دون بالصالة والزكاة وغري ذلك من أركان الدين، ولو طلبت منه الش

 ).!أي تردد ليصرف عن نفسه وصف الزندقة وحكمه وتبعاته
 

 أنه يقتل كفراً وردة وال يستتاب، فاالستتابة تكون من ؛حكم الزنديق يف دين اهللا: (مث قال حفظه اهللا
 عهد رسول اهللا النفاق يف"؛ قال مالك رمحه اهللا... !شيء والزنديق ال يعترف بشيء، فمما يستتاب؟
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 .هذا فيما يتعلق بأهم القوى املؤثرة يف احنراف مسريتنا من الداخل

 
أما احلديث عن كيفية دفِع هذه القوى املعادية من اخلارج، فذلك يستلزم منا أن ننظر يف 

 مبا بعيننا لصد هذه احلروب الصليبية السابقة على بالدنا، لنأخذَ منها الدروس والعرب
 . اهلجمة، وأخذ التصور عن أهم أسباب تلك اهلجمات، وكيف مت دفعها ومقاومتها

 
إن احتالل الغرب لبالدنا قدمي جديد، والتدافع بيننا وبينهم واملناطحة وكسر : فأقول

القرون قد بدأ منذ قرون، وسيستمر، ألن سنة التدافع بني احلق والباطل ماضيةٌ إىل قيام 
ولَولَا دفْع اللَِّه الناس بعضهم {: ساعة، وصالح البالد والعباد بإقامتها، قال اهللا تعاىلال

ضِت الْأَردٍض لَفَسعأي لوال مدافعة املؤمنني ": ، قال أهل التفسري]٢٥١:البقرة [}ِبب
ا إىل ، فانتبهو٥٧ "بالقتال للكافرين لغلب عليها الكافرون ولفسدت األرض بإفسادهم

 .٥٨ سنة التدافع هذه، وال حوار مع احملتلني إال بالسالح

                                                                                                                                            
اجلامع " [صلى اهللا عليه وسلم هو الزندقة فينا اليوم، فيقتل الزنديق إذا شهد عليه ا دون استتابة

اقتلوا الزنديق سراً؛ فإن توبته ال "؛ وقال أبو حنيفة رمحه اهللا]... ١٩٩ص/١ج :ألحكام القرآن
 ].هـ٢١/٦/١٤٢١، "زنادقة العصر"من مقال ]) [٣٧ص: إكفار امللحدين" [تعرف

 

ولَولَا دفْع اللَِّه الناس بعضهم ِببعٍض لَّهدمت صواِمع وِبيع { قال القرطيب يف تفسري قوله تعاىل 57
اِجدسمو اتلَوصأي لوال ما شرعه اهللا تعاىل لألنبياء واملؤمنني من قتال األعداء، ]: (٤٠: احلج[} و

ه أرباب الديانات من مواضع العبادات، ولكنه دفع بأن أوجب نيتا ما بالستوىل أهل الشرك وعطلو
فاجلهاد أمر متقدم يف األمم، وبه صلحت الشرائع واجتمعت . القتال ليتفرغ أهل الدين للعبادة

فمن استبشع من النصارى والصابئني . لوال القتال واجلهاد لتغلب على احلق يف كل أمة... املتعبدات
 ].٦٦ص/١٢ج: التفسري) [قض ملذهبه، إذ لوال القتال ملا بقي الدين الذي يذب عنهاجلهاد، فهو منا

 
دفع مبثل القوة فالباطل متبجح ال يكف وال يقف عن العدوان إال أن ي: (ل الشهيد سيد قطبوقيو

 حتميه ؛اليت يصول ا وجيول، وال يكفي احلق أنه احلق ليقف عدوان الباطل عليه، بل ال بد من القوة
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وبنظرٍة لطبيعة الصراع بيننا وبني الغرب جند أم قد غزوا بالدنا قبل أكثر من ألفني 
ومخسمائة عام، فلم يكن هلم دين قومي وال خلق سليم، وإمنا كانت دوافعهم السلب 

 .م ألكثر من عشرة قرونوالنهب، فبقي أجدادنا يف الشام حتت احتالهل
 

ومل نستطع أن زمهم إال بعد بعثة نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم والتزامنا باإلسالم حقاً، 
 ونور قلبها وعقلها ٥٩ الذي أعاد تشكيل وصياغة الشخصية العربية، فحررها من اجلاهلية

                                                                                                                                            
وال بد من وقفة أمام هذه ! تدفع عنه، وهي قاعدة كلية ال تتبدل ما دام اإلنسان هو اإلنسانو

يف ) [النصوص القليلة الكلمات العميقة الداللة، وما وراءها من أسرار يف عامل النفس وعامل احلياة
 ].٢٤٢٥ص: ظالل القرآن

 

ق الذبح والقتل والدم الذي هو من فهؤالء ال يفهمون إالّ منط: (يقول الشيخ أبو حممد املقدسي 58
قال . . . الدين وال يردعهم عن غيهم وطغيام إالّ ذلك املنطق عالنية حىت يشرد م من خلفهم

} سأُلِْقي ِفي قُلُوِب الَِّذين كَفَروا الرعب فَاضِربوا فَوق   الْأَعناِق واضِربوا ِمنهم كُلَّ بناٍن{: تعاىل
: األنفال[} فَِإما تثْقَفَنهم ِفي الْحرِب فَشرد ِبِهم من خلْفَهم{: ، وقال عز من قائل]١٢: الاألنف[

} فَشدوا الْوثَاق ِإذَا لَِقيتم الَِّذين كَفَروا فَضرب الرقَاِب حتى ِإذَا أَثْخنتموهم{: ، وقال عز وجل]٥٧
وجيه الرباين هو اللغة الوحيدة اليت تدحر باطلهم وتدفع شرهم وعداوم؛ ، فهذا الت]٤: حممد[
حبز الرقاب وقطع " تشريد من خلفهم"، و "الضرب فوق األعناق"، و "ضرب الرقاب"و " اإلثخان"

من خطبة مجعة له، يف سجن !) [ أجل إا احلرب-!  كما يقول أعداؤنا-الرؤوس، فإا احلرب 
 ].١٤٢٥/رجب/٤قفقفا، 

 

هل اجلاهلية مقصورة على قرون مضت أو تتجدد سئل الشيخ عبد الرمحن الدوسري رمحه اهللا؛  59
 : فأجابصبغتها يف الناس؟

ليست مقصورة على قرون، بل قد تزيد اجلاهلية يف قرن على ما قبله من القرون، إذ هلا طوابع (
حىت إن . اءها يف كل شيءخاصة يتصف ا كل فرد وكل أمة عتت عن أمر را ورسله وتبعت أهو

جاهلية اليوم تعترب أفظع من كل جاهلية سبقتها، ألن فيها من اإلغراء على كفر النعم وإنكار اخلالق 



 

١٦٩ 

عرب وال العجم، وفجر طاقاا، وعند ذلك مل يقف يف وجه كتائب اإلميان أحد، ال ال
؛ الفرس والتتر، والترك والروم والرببر، وكانت ريادة "اهللا أكرب"واوى أمام صيحات 

 .العامل بأيدينا، ننقذهم من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد سبحانه
 

مث ملا ضعف متسكنا بديننا وفسد حكامنا؛ أصابنا الوهن، فأعاد الروم علينا الكرة بعد 
م الصليبية املشهورة، إىل أن أخذوا منا املسجد األقصى، ولكن بعد تسعني قروٍن حبرو

على يد  ٦٠ - بفضل اهللا -سنة استعدنا قوتنا بعودتنا لديننا، فاسترجعنا املسجد األقصى 

                                                                                                                                            
أو التنكر لدينه وشريعته والتهجم على حكمته واالستهانة بعزته وحتسني اخلالعة والرذيلة والفجور 

األجوبة ) [يب هلب وما قبله من كل جاهليةوذهاب الغرية واحلياء ما مل يكن يف حميط أيب جهل وأ
 .]٤٥-٤٤ص: املفيدة ملهمات العقيدة

 

ملا كان ضحى يوم اجلمعة : ( قال ابن كثري رمحه اهللا، هـ٤٩٢سنة القدس  أخذ الصليبيون 60
لسبع بقني من شعبان، سنة ثنتني وتسعني وأربعمائة، أخذت الفرنج لعنهم اهللا بيت املقدس شرفه اهللا، 

 حنو ألف ألف مقاتل، وقتلوا يف وسطه أزيد من ستني ألف قتيل من املسلمني، وجاسوا وكانوا يف
 .]١٥٦ص/١٢ج: البداية والنهاية[ اهـ)  خالل الديار، وتربوا ما علوا تتبرياً

 
وفيها كانت الفتوحات : (قال السيوطي رمحه اهللا هـ، ٥٨٣ املسلمون سنة ا منهممث استرجعه

ح الدين كثرياً من البالد الشامية اليت كانت بيد الفرنج، واعظم ذلك؛ الكثرية، أخذ السلطان صال
، وكان بقاؤه يف يد الفرنج إحدى وتسعني سنة، وأزال السلطان ما أحدثه الفرنج من "بيت املقدس"

اآلثار، وهدم ما أحدثوه من الكنائس، وبىن موضع كنيسة منها مدرسة للشافعية، فجزاه اهللا عن 
 ].٥١٩ص: تاريخ اخللفاء...) [اإلسالم خرياً
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 واملنهج؛ اإلسالم وذروة ٦١ قائد حكيم ومنهج قومي، فالقائد؛ صالح الدين رمحه اهللا
 .وهذا ما يلزمنا اليوم وهو ما جيب أن نسعى إليه، ٦٢ سنامه؛ اجلهاد يف سبيل اهللا
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 يف اجلهاد، ى جلها هـ، وله من العمر سبع ومخسون سنة، قض٥٨٩، وتويف سنة أرض العراق
 .ديهيوأكرمه اهللا بأن جعل فتح بيت املقدس على 

هللا، فقد كان ردءاً لإلسالم وحرزاً وكهفاً من كيد الكفرة اللئام، وذلك رمحه ا: (... قال ابن كثري
 وكان أهل دمشق مل يصابوا مبثل مصابه، وود كل منهم لو فداه بأوالده وأحبابه  بتوفيق اهللا له،

وتفاءلوا بأنه يكون معه يوم ...  إنه دفن معه سيفه الذي كان حيضر به اجلهاد ؛ ويقال... وأصحابه
مل خيلف أمواالً وال أمالكاً جلوده وكرمه ..  . يتوكأ عليه، حىت يدخل اجلنة إن شاء اهللالقيامة 

..  . وقد كان متقلالً يف ملبسه، ومأكله ومركبه ... - حىت إىل أعدائه -وإحسانه إىل أمرائه وغريهم 
كسر بل كان مهه األكرب ومقصده األعظم نصرة اإلسالم، و... وال يعرف أنه ختطى إىل مكروه

أعدائه اللئام، وكان يعمل رأيه يف ذلك وحده، ومع من يثق به ليالً واراً، وهذا مع ما لديه من 
 إنه  ؛ وكان مواظباً على الصلوات يف أوقاا يف اجلماعة، يقال... الفضائل والفواضل، والفوائد الفرائد

وكان حيب مساع القرآن ... همل تفته اجلماعة يف صالة قبل وفاته بدهر طويل، حىت وال يف مرض موت
وكان رقيق القلب سريع الدمعة عند مساع ... واحلديث والعلم، ويواظب على مساع احلديث

 .]٥ص/١٣ ج:البداية والنهاية) [ احلديث، وكان كثري التعظيم لشرائع الدين

 

 : امن أمههسباب عدة أإىل  -بعد توفيق اهللا سبحانه وتعاىل  - ترجع هزمية العدو الصلييب 62
 
إحساس األمة خبطورة اهلجوم الصلييب بسبب مهجيته، والتدمري والتقتيل والتشريد والقهر واإلذالل ) ١

 . لهتالذي تعرض
قيام العلماء بدورهم يف التحريض والتعبئة، وتذكري األمة مبكانة القدس الشريف الدينية، وفضل ) ٢

 .التوسعية اجلهاد والشهادة، وتوعيتهم حبقيقة العدو وطبيعة أهدافه
عار املرحلة شبدأ ااهدون التحرك اجلاد من أجل توحيد اجلهود ضد العدو الصلييب، أي كان ) ٣
 ".فلنترك خالفاتنا جانبا ولنتحد مجيعا حول جهاد عدونا املشترك"
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وكذلك احلال؛ مل يتم حترير بالد العامل اإلسالمي يف القرن املاضي من احتالل الصليبيني 
العسكري إال برفع راية اجلهاد يف سبيل اهللا، والذي يستميت الغرب اليوم لتشويهه، وقتل 

ناصرهم يف ذلك املنافقون، ألم يعلمون ، وي"مكافحة اإلرهاب"من حيمل رايته حتت اسم 
 .مجيعاً أن اجلهاد هو القوة الفعالة إلحباط مجيع مؤامرام

 
فهذا هو السبيل فاتبعوه، ألننا إذا ابتغينا دفعهم بغري اإلسالم فسنكون كالذي يدور يف 
حلقة مفرغة، وسيكون حالنا كحال أجدادنا الغساسنة، كان هم الواحد من كربائهم أن 

، ليقوم حبماية مصاحلهم، "ملك"كون ضابطاً لألمن عند الروم، وإن أُطلق عليه لقب ي
؛ حكام "الغساسنة اجلدد" وهذا هو حال ٦٣ وذلك بقتل إخوانه من عرب اجلزيرة

 .٦٤ العرب اليوم

                                                                                                                                            
 البديل الصحيح لعجز ...ظهور عماد الدين زنكي كقائد عام للحركة اجلهادية ضد الصليبيني) ٤

هم، وفشلهم السياسي والعسكري، بسبب جديته وجهاده، ألن الرجل وضع كل احلكام وضعف
 .إمكانياته يف خدمة اهلدف اإلسالمي املرحلي املتمثل يف جهاد الصليبيني

 ،ز اإلمام صالح الدين األيويب الذي واصل املسرية اجلهادية، وقام مبجموعة من اخلطواتوبر) ٥
 . ، وتوحيد السلطة والقرار يف مصرعية الشيكانت أمهها إزالة دولة الفاطميني

 ٥٧٧ - ٥٧٢[ترتيب أوضاع ااهدين الداخلية يف كل من مصر والشام ملدة ست سنـوات ) ٦
، وعدم توسيع دائرة الصراع مع الصليبيني، وباملوازاة حتقيق جمموعة من االنتصارات اليت توجت ]هـ

 والقالع الصليبية تستسلم، فاجته اإلمام بعد حطني، بدأت املدن.  هـ٥٨٢زمية العدو يف حطني 
وعليه، فلقد أدرك العدو الصلييب  .صالح الدين صوب القدس الشريف، ومت فتحها بعد حصار قصري

 أن مفتاح القدس يوجد يف مصر، أي السيطرة عليها تعترب مقدمة - كما أدرك إمامنا صالح الدين -
، جملة  أمين اهلاليليب، ألبني املاضي واحلاضر يةاحلروب الصليب: انظر [.ضرورية ال ميكن جتاوزها

 ].األنصار

 

 سارت ،يف العهد الذي ماجت فيه العرب جرات القبائل(:  قال صفي الرمحن املباركفوري63
فاصطنعهم ...  ]الضجاعمةوعرفوا باسم [... بطون من قضاعة إىل مشارف الشام وسكنت ا



 

١٧٢ 

 
 :فيا أهل اإلسالم

 
إن مل تأخذوهم جبريرم يف القدس وأرض الرافدين، أخذوكم خبذالنكم وسلبوكم أرض 

 وحسبنا اهللا ونعم - إال أن يشاء اهللا -رمني، فاليوم بغداد وغداً الرياض، وهلّم جراً احل
 .الوكيل

 
 فكيف السبيل لوقف هذا الطوفان اهلائل؟

 
لعلكم تذكرونَ أن األمةَ خالل العقود املاضية قد حاولت حماوالٍت كثرية ملقاومِة التحالف 

رات طويلة خلف دياناٍت بشرية كثرية الصهيوين الصلييب لتحرير فلسطني، وركضت لفت

                                                                                                                                            
وليكونوا عدة ضد الفرس، وولوا منهم ملكًا، مث تعاقب الرومان؛ ليمنعوا عرب الربية من العبث، 

ويقدر زمنهم من أوائل القرن الثاىن امليالدى إىل ايته تقريًبا، وانتهت واليتهم ... امللك فيهم سنني
بعد قدوم آل غسان، الذين غلبوا الضجاعمة على ما بيدهم وانتصروا عليهم، فولتهم الروم ملوكًا 

 قاعدم مدينة بصرى، ومل تزل تتواىل الغساسنة على الشام بصفتهم عماالًعلى عرب الشام، وكانت 
يف عهد أمري ... هـ، وانقاد لإلسالم آخر ملوكهم١٣ حىت كانت وقعة الريموك سنة ،مللوك الروم

 .]٢٥ص: الرحيق املختوم [ اهـ) املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه

 

 املتأمل يف واقع هذه األنظمة احلاكمة اليوم يف أرض اإلسالم إن: ( يقول االستاذ عبد اهللا النفيسي64
 أن هذه األنظمة مل تتسلّم زمام األمور يف بالد املسلمني اعتباطاً، هذه ؛تتكشف له حقيقة هامة وهي

األنظمة هي امتداد طبيعي لالستعمار الغريب الكافر، وإذا كان من الواجب الشرعي علينا أن نقاتل 
ارية الغربية الكافرة حىت يكون الدين كلّه هللا، فمن البديهي أن نقاتل هذه األنظمة اليت القوى االستعم

الفصل /اإلسالم واخلروج على احلاكم) [تعترب اجلبهة األمامية هلذه القوى الغربية االستعمارية الكافرة
 ].الثاين

 



 

١٧٣ 

، حتت وغريها ٦٧ والدميوقراطية ٦٦ والشيوعية واالشتراكية ٦٥ كالقوميةيف املنطقة، 
 مبا ال يدع جماالً للشك -اجلمهوريات وامللكيات، فهذه القوى املادية كلها أثبتت أخرياً 

                                                 
 العربية وغري -ادئ القومية فإن اعتناق مب: (...  يقول الشهيد ادد عبد اهللا عزام رمحه اهللا65

 كفر ينقل عن امللة وخيرج من االسالم، فمن اعتنق مبادئ القومية فإنه -العربية كالكرد وااليرانية 
خيرج من االسالم؛ فال تؤكل ذبيحته، وال تنكح البنت القومية، وال يزوج القومي من بنات املسلمني، 

 مقابر املسلمني، وال يرد عليه السالم، وال يترحم وال يغسل وال يكفن وال يصلى عليه، وال يقرب يف
من أبيه املسلم، وال يرثه أبناؤه إن كانوا مسلمني وخيالفونه  وال يرث الشاب القومي... عليه إذا مات

يف مذهبه القومي، وإذا اعتنق الشاب القومية وهو متزوج مسلمة فتطلق منه وحترم عليه، وإذا بقيت 
سية بينهما زنا، وأوالدمها أوالد زنا، وعورة املرأة املسلمة أمام الفتاة القومية على صلة به؛ فالصلة اجلن

كعورا أمام الرجل، فال حيل هلا كشف رأسها أمام الفتاة القومية، واملرأة اذا اعتنقت القومية وهي 
  .متزوجة مسلما ينفسخ العقد حاال

 
 الصالة والصيام ال يقبالن مع فساد فنقول؛ إن"! ان بعضهم يصلي ويصوم أحيانا"سيقول أناس؛ 
إن كثريا من احلزبيني منتفعون من أجل املناصب واألموال "وسيقول آخرون؛ ... العقيدة والشرك

، فنرد عليهم؛ حنن ال نعلم الغيب وجنري أحكامنا على الظاهر وحناسبهم على ما "يقبلون على احلزب
القاعدة العامة؛ أن القومي كافر، واالستثناء إمنا خيرج من أفواههم وندع قلوم إىل اهللا عز وجل، ف

هو استثناء من عموم القاعدة، فال يثبت إال بدليل قوي يرجح على األصل، أي أننا إذا تأكدنا من 
 فإننا حنكم له باالسالم، وال بد من ،شاب أنه يكره القومية وحيب انتهاءها ويقاوم يف الواقع انتشارها

 .  هم انصار الكفر م ينتشر وعلى أكتافهم يقوممعرفة أن هؤالء املنتفعني

، فنرد عليهم؛ اجلاهل يعلم ويبني له "إن معظم األفراد جهلة باحلكم الشرعي"وسيقول فريق ثالث؛ 
احلكم، فإن أصر فإنه حيكم عليه بالكفر، فإذا كتب بعض العلماء الذين يوثق بدينهم مقاالت أو كتبا 

كتاب؛ القومية [ اهـ )كفي يف التبليغ، ومل يبق اجلهل عذرا بعد البيانيف تكفري القوميني، فإن هذا ي
 ].للشيخ عبد اهللا عزام/ العربية

 

الشيوعية حرب على كل األديان، ويف مقدمتها (:  يقول الشهيد ادد عبد اهللا عزام رمحه اهللا66
 لينني؛ أن اليهود شعب أما الديانة اليهودية فلم تتعرض هلا الثورة البلشفية، وكانت حجة. اإلسالم

 !! مظلوم حيتاج إىل دينه ليستعيد حقوقه املغتصبة



 

١٧٤ 

                                                                                                                                            
 

إن اهللا مل خيلق اجلنس البشري "، " الدين أفيون الشعوب"يقول ماركس؛ ... ومن أقواهلم يف األديان
جيب أن يكون "يقول ستالني؛ ". الدين خرافة وجهل"يقول لينني؛  ".بل اإلنسان هو الذي خلق اهللا

 ... "أن الدين خرافة، وأن فكرة اهللا خرافة وأن اإلحلاد مذهبنامفهوما 
 

 وإن كان يصلي -فكل شيوعي كافر خارج من اإلسالم ; بناء على ما تقدم من مبادىء الشيوعية
 أوالد ؛ فال يزوج من بنات املسلمني، واذا تزوج مسلمة فالزواج زىن، واألوالد-دائما أو أحيانا 

شيوعي، وال يغسل إذا مات وال يكفن وال يصلى عليه وال يقرب يف مقابر زىن، وال تؤكل ذبيحة ال
 ألنه ال يتوارث أهل ملتني شىت، وكذلك ال جيوز ،املسلمني، وال جيوز ألبنائه املسلمني أن يرثوا منه

هذه فتوى مجيع العلماء يف العصر . زواج البنت الشيوعية من املسلم، والعقد باطل، وقرا زىن
ي فتاوى شيوخ األزهر كذلك، ومنها؛ فتاوى الشيوخ حسنني خملوف، حممد البخيت، احلديث، وه

/ كتاب؛ السرطان األمحر [])أنظر فتاوى عن الشيوعية للشيخ عبد احلليم حممود[عبد احلليم حممود 
 ].للشيخ عبد اهللا عزام

 

 يوناين وليس -اطية  الدميقر-اعلم أن أصل هذه اللفظة اخلبيثة : (يقول الشيخ أبو حممد املقدسي 67
 احلكم أو ؛وتعين" كراتوس" الشعب، و ؛وتعين" دميوس"بعريب، وهي دمج واختصار لكلمتني؛ 

سلطة "أو " حكم الشعب"احلرفية هي؛ " الدميقراطية"السلطة أو التشريع، ومعىن هذا أن ترمجة كلمة 
 ". تشريع الشعب"أو " الشعب

 برب السماوات واألرضني ومناقضةٌ مللِِّة التوحيد ودين كفر باهللا العظيم وشرك... فالدميقراطية
املرسلني، ألسباب عديدة وعديدة، منها؛ ألا تشريع اجلماهري أو حكم الطاغوت وليست حكم اهللا 

ثالثاً؛ ... ثانياً؛ ألا حكم اجلماهري أو الطاغوت، وفقاً للدستور وليس ِوفقاً لشرع اهللا تعاىل... تعاىل
 إذاً دين غري - إخوة التوحيد -فالدميقراطية ... لدميقراطية مثرةُ العلمانية اخلبيثة وبنتها غري الشرعيةإنَّ ا

دين اهللا تعاىل، إا حكم الطاغوت وليست حكم اهللا تعاىل، إا شريعةُ أربابٍٍ متشاكسني متفرقني 
يها من اخللق، فهو يف احلقيقة قد قبل أن وليست شريعةَ اهللا الواحد القهار، والذي يقبل ا ويتواطأ عل

) يكون له حق التشريع ِوفقاً ملواد الدستور وأن يكون تشريعه هذا مقدماً على شرع اهللا الواحد القهار
 ].كتاب؛ الديقراطية دين[اهـ 

 



 

١٧٥ 

س عليها وشابوا  أا خضعت للتحالف الصلييب الصهيوين بقيادة أمريكا، وقد شب النا-
وهم يسريون خلفها، وإذا م يرجعون إىل ما قبل نقطة الصفر، فكفى ركضاً خلف 

 .السراب، وكفى لعباً بعقوِل أويل األلباب
 

ويف مثل هذه احلاالت العصيبة يرى بعض دعاة اإلصالح ضرورة أن تتحد مجيع الطاقات 
ميع شرائحهم وأفرادهم، كلٌّ الشعبية والرمسية، وتتحد طاقات احلكومات مع أبنائها جب

 .فيما حيتاج إليه، لصد هذه اهلجمة الصليبية الصهيونية
 

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه وبقوة هو؛ هل هذه احلكومات يف العامل اإلسالمي مهيأةٌ 
 ألن تقوم ذا الواجب؟ بالدفاع عن امللة واألمة؟ وأن تتربأَ من والئها ألمريكا؟ 

 
ة موضوعية لتارخيها يف قضايا األمة املصريية، ليتبني لنا مالمح ومعامل فتعالوا لننظر نظر

سياستها، حىت ال يسري بنا هؤالء إىل طريق مسدود، ولئال جيربوا أمراً قد جرب لعقوٍد 
  . طويلة

 
 :أوالً؛ موقفها من العدو الصلييب يف احلرب العاملية األوىل

 
سقاط الدولة العثمانية، فإن هؤالء احلكام خرجوا عندما هجم على العامل اإلسالمي وأراد إ

على هذه الدولة، وفرقوا مجاعة املسلمني وسامهوا مسامهة فعالةً يف القتال ضدها، مما أدى 
إىل سقوطها حتت االحتالل الصلييب، وتقسيمها إىل بضٍع ومخسني دولة، وكان الدور 

 . شريف حسني وأبنائهالبارز يف تلك اخليانات للملك عبد العزيز آل سعود وال
 

 :ثانياً؛ قضية فلسطني
 

إن مواقف هؤالء احلكام يف هذه القضية احملورية منذ تسعة عقود هو تعهدهم لإلجنليز 
بالسماح لليهود بتكوين دولٍة هلم على أرض فلسطني، مث اخلذالن ألهل فلسطني، بل 



 

١٧٦ 

اولة متت للملك عبد واملخادعة هلم مراٍت عديدة لكي يلقوا السالح، كان من أبرزها حم
، "األمم املتحدة"العزيز آل سعود، مث ملا صدر قرار املنظمة الصهيونية، أو ما يعرف بـ 

لتقسيم فلسطني وإلقامة دولة يهودية فيها؛ مل حيرك حكام العرب ساكناً، بل بقوا أعضاء 
لك إال مبا يندى يف هذه املنظمة، ومازالوا إىل اليوم، ومل يفعلوا شيئاً يذكر للحيلولة دون ذ

 .له اجلبني
 

فلما قامت دولة اليهود، بعد قرار التقسيم بعام؛ نشبت حرب مصطنعة، مث ما لبث حكام 
الدول العربية أن وافقوا على توقيع هدنٍة مؤقتة استجابةً ألمر أمريكا، واليت طلبت منهم يف 

م أحياء، ولكن اهللا العام الذي يليه هدنةً دائمة، وهكذا كادوا يئدون فلسطني وأهلها وه
 .  سلّم

 
مث استمرت املؤامرات مروراً مبؤمتر مدريد وما تبعه، وتواصلَ السعي إلجهاض االنتفاضة 

 - للميالد ٩٦ املوافق - للهجرة ١٤١٦عام " شرم الشيخ"األوىل، مث ما جرى يف مؤمتر 
ريوت اليت بدعمهم لليهود والنصارى ضد املستضعفني من أهلنا يف فلسطني، مث مبادرة ب

تضمنت االعتراف باليهود، وجزءاً كبرياً مما احتلوه من أرض فلسطني، وأخرياً مؤامرة 
 ."خارطة الطريق"
 

وخالل هذه املؤامرات ينثرون بعض األموال على أهل فلسطني من باب ذر الرماد يف 
يرجعوا العيون، وإال فالتاريخ والواقع يشهد عليهم خالل العقود التسعة املاضية أم مل 

 .شيئاً من فلسطني
 

إال أن مما يثري الدهشة والذهول ويبعث على االمشئزاز؛ موقف هؤالء احلكام من أُسِر 
ااهدين الذين يقومون بالعمليات اإلستشهادية، فقد كانوا ينتظرون خريهم فجاؤوهم 

 تلك األسر،  بشرِهم، فلم يكتفوا بشجبها وإمنا قاموا مبا هو أشد وأنكى، فانظروا إىل حال
 موتأملوا حال كل أخٍت من أخواتنا األرامل هناك ممن قُِتلَ زوجها على يد اليهود، وقَد



 

١٧٧ 

ابنها نفسه رخيصةً يف سبيل الدين والذوِد عن حياض املسلمني، فجاء جنود اليهوِد بعد أن 
، تركهم أصحاب العروش واجليوش ليعيثوا يف أرض القدس فساداً ويهلكوا احلرث والنسل

فأخرجوها بالقوة من بيتها إىل الطريق، مث نسفوه مبا فيه ومل ميكنوها من أخذ متاعها 
الزهيد، فسارت هائمةً يف الطرقات على وجهها، والدموع قد أخذت جمراها، وهي جتر 

 ال تدري إىل أين تتجه، وال إىل أين تسري - حنسبه واهللا حسيبه -صغارها وصغار الشهيد 
 عليها، ولكن بفضل اهللا كان بعض أصحاب القلوب الرحيمِة من بالِد من تكاثِر املصائب

احلرمني وغريها يرسلون بعض زكوام هلذه األسر من األرامل واأليتام، خيففون ا بعض 
 يأمر عبد اهللا بن عبد العزيز املتكرب؛ ٦٨ مصام، فإذا بذلك األمري الفظ الغليظ اجلواظ

 !!!م، حىت تتوقف العملياتمبنع احملسنني من إرسال أمواهل
 

 !فأي قلٍب هذا الذي يأمر ذه األفعال؟
 !أهو قلب بشر؟

 !أم أنه قَد قُد من حجر؟
 !وأي نذالٍة هذه؟
 !وأي خسٍة هذِه؟

 
 أو الدفاع اأن تتتبع دريهماٍت تصلُ إىل األرملِة واليتيِم واملسكني، وكيف يرجتى اخلري لن

 .ال هؤالء أصحاب القلوب القاسيةعن البالد والعباد من أمث
 

وبعد هذا كله يزعم املنافقون عباد الدرهم والدينار؛ أن هؤالء والة أمر لنا، وسيقومون 
 !!بالدفاع عنا

 
                                                 

بفتح اجليم وتشديد الواو وآخره معجمة؛ الكثري اللحم املختال يف  جواظ؛ : (قال ابن حجر  68
 ].٦٦٣ص/٨ج: فتح الباري [)اه اخلطايب، وقال ابن فارس؛ قيل هو األكول، وقيل الفاجرمشيه، حك

 



 

١٧٨ 

وإن تعجب فعجب قولُ بعض دعاة اإلصالح؛ بأن طريق الصالح والدفاع عن البالد 
 !٦٩ والعباد مير بأبواب هؤالء احلكام املرتدين

 
إن كان لكم عذر يف القعود عن اجلهاد، فهذا ال يبيح لكم أن تركنوا إىل : ءفأقول هلؤال

الذين ظلموا فتحملوا أوزاركم وأوزار من تِضلّون، فاتقوا اهللا يف أنفسكم، واتقوا اهللا يف 
فَلَا {: أمتكم، وإن اهللا تعاىل غين عن مداهنتكم للطغاِة من أجِل دينه، وقد قال سبحانه

،  وَألنْ يقعد املرُء يف أدىن ٧٠ ]٩-٨:القلم [}ودوا لَو تدِهن فَيدِهنونَ* مكَذِِّبني تِطِع الْ
 .طريِق احلق خري له من أن يقف يف أعلى طريق الباطل

                                                 
كان القدماء يضربون املثل : (... - عمر بن حممود أبو عمر -يقول الشيخ أبو قتادة الفلسطيين  69

 وهل ظلم الكافرين يف كل تارخيهم ؟ببطش التتار، ولكن هل بطش التتار يعادل دموية صدام حسني
مع املسلمني يعادل كفر وظلم القذايف؟ وهل خبث اليهود يعادل خبث امللك حسني؟ وهل تعذيب 
 النازيني يعادل تعذيب سجون مصر؟ وهل حكم النصارى يف لبنان يعادل حكم النصرييني يف سوريا؟

كم  ليس هناك مثّ وثيقة بني احلا؛نظام يعادل نظام آل سعود -قط  -وهل مر يف تاريخ اإلنسانية 
 ؟واحملكوم، فاحلاكم ميلك كل شيء والناس عبيده وخدمه

كفر ما بعده كفر، وإجرام ما بعده ! أي عراقة يف اإلجرام والكفر تسري يف دماء هؤالء القوم؟
 .إجرام

 
فواهللا إنَّ رجالً من املسلمني يفكِّر حلظة يف احتمال وجود اخلري يف هؤالء أنه رجلٌ خمبول، وإن رجالً 

إنّ هؤالء احلكَّام وطوائفهم ال  .بطريقة أخرى غري السيف يعاجل ا هؤالء القوم أنه رجل خمبوليفكِّر 
 .]٩١: بني منهجني) [ينفع مهم إالّ اهلرس حىت النهاية

 

 فهي املساومة إذن، وااللتقاء يف منتصف الطريق: (يقول الشهيد سيد قطب يف تفسري هذه اآلية 70
فصاحب العقيدة ال يتخلى عن شيء !  وفرق بني االعتقاد والتجارة كبري- كما يفعلون يف التجارة -

 ، إا حقيقة واحدة متكاملة األجزاء، بل ليس يف العقيدة صغري وكبري،منها ألن الصغري منها كالكبري
 وما كان ميكن أن يلتقي اإلسالم ،ال يطيع فيها صاحبها أحدا، وال يتخلى عن شيء منها أبدا

 وذلك حال اإلسالم مع اجلاهلية يف كل ،نتصف الطريق، وال أن يلتقيا يف أي طريقواجلاهلية يف م
 إن اهلوة  بينها وبني - جاهلية األمس وجاهلية اليوم وجاهلية الغد كلها سواء -زمان ومكان 



 

١٧٩ 

 
 عن مقاومة القوات - بلسان احلال واملقال - إن دول اخلليج قد شهدت بعجزها :ثالثاً

، فكيف ٧١  كما هو معلوم- وعلى رأسهم أمريكا - العراقية، واستنجدوا بالصليبيني
 ! ستقف هذه الدول أمام أمريكا والقوات العراقية اليت تجند اليوم حتت إمرا؟

 
ومن معه يوم غزو العراق للكويت، عندما أطلقوا " جابر الصباح"إن القرار الذي اختذه 

اخلليج، ما مل يتم التفاهم سيقام للريح، هو القرار الراجح الذي سيتخذه مجيع حكام 
بينهم وبني أمريكا على أن يتخلوا عن عروشهم احلالية، ويعطَوا وظائف دون ذلك 
ملخادعة العوام ومحايِة مصاحل أمريكا، وأن يتعهدوا بأن ال يسألوا عن النفط ودخله، 

 .كحال عمالئهم يف جملس احلكم االنتقايل يف العراق
 

                                                                                                                                            
 وإمنا هو النضال الكامل الذي ،اإلسالم ال تعرب، وال تقام عليها قنطرة، وال تقبل قسمة وال صلة

 ].٣٦٥٨ص: يف ظالل القرآن) [! فيه التوفيقيستحيل

 

، والذي اعلن "هـ١٨/١/١٤١١"يقول عدو اهللا فهد بن عبد العزيز ال سلول يف خطابه بتاريخ  71
 لقد أعقب ذلك احلدث املؤسف ؛أيها األخوة... : (فيه بداية االحتالل الصلييب العلين لبالد احلرمني

 قوات كبرية على حدود اململكة العربية السعودية، إقدام العراق على حشد - أي غزو الكويت –
وأمام هذا الواقع املرير وانطالقا من حرص اململكة على سالمة أراضيها ومحاية مقوماا احليوية 

أعربت اململكة العربية السعودية عن رغبتها يف اشتراك قوات عربية شقيقة وأخرى ... واالقتصادية
ت املتحدة األمريكية، كما بادرت احلكومة الربيطانية ودول صديقة، حيث بادرت حكومة الواليا

أخرى حبكم عالقات الصداقة اليت تربط بني اململكة العربية السعودية وهذه الدول، إىل إرسال قوات 
جوية وبرية ملساندة القوات املسلحة السعودية يف أداء واجبها الدفاعي عن الوطن واملواطنني ضد أي 

 ].٧٥٠-٧٤٩ ص  :خلارجية للمملكة العربية السعودية مائة عامالسياسة ا) [اعتداء

 



 

١٨٠ 

زامية ورضوخهم للمحتل وكيفية التعامل معه؛ هو ممث إن مما يؤكد على نفسيااال 
 .استقباهلم ألعضاء ذلك الس االنتقايل والتعاون معهم

 
 :وخالصة القول

 
 ا يف اهلجوم على دولة عربية، بينهم وبينها عهودإن هذه احلكومات أيدت أمريكا وساند

جامعة " بأياٍم معدودة يف للدفاع املشترك، زادت من توثيقها له قبل اهلجوم األمريكي
 . ، مث نقضتها عن بكرة أبيها، فهذا يظهر موقفها يف القضايا األساسيِة لألمة"الدول العربية

 
 إن هذه األنظمة تذبذبت كثرياً خبصوص اختاذ موقف بشأن استخدام القوة واهلجوم :رابعاً

األمم " مبوافقة على العراق،  فمرةً ترفض املشاركة مطلقاً، ومرة أخرى تقيد ذلك
، مث تعود لرأيها األول، ويف احلقيقة أن عدم املشاركة يأيت متشياً مع الرغبات "املتحدة

الداخلية هلذه الدول، إال أم أخرياً استسلموا ورضخوا للضغوط األمريكية، وفتحوا 
 اليت قواعدهم الربية واجلوية والبحرية مسامهةً يف احلملة، برغم اآلثار الكبرية واخلطرية

ستترتب على ذلك، وأمهها؛ أن ذلك ارتكاب لناقٍض من نواقض اإلسالم، وخيانةٌ عظمى 
لألمة، وما يتبع ذلك من غضٍب شعيب، ويئِة األجواِء للخروج على هذه األنظمِة العاجزِة 

 .اخلائنِة املرتدة
 

بالقوة وأهم وأخطر من ذلك يف نظرهم؛ أال يفتح باب إسقاط األنظمة الدكتاتورية 
املسلحة من اخلارج، وخاصةً بعدما رأوا أسر رفيِق درم السابق يف اخليانِة والعمالِة 

، عندما أمرته بإشعال حرب اخلليج األوىل ضد إيران ملا خرجت عن طاعتها، ٧٢ ألمريكا

                                                 
فهو النظام املدعوم : (يقول الشيخ الشهيد يوسف العيريي رمحه اهللا عن الطاغوت صدام ونظامه 72

من أمريكا عندما وصل السلطة عرب االنقالب، وهو النظام املدعوم من أمريكا واملنطقة يف حرب 
شيت أمريكا من ضرره، زينت له غزو الكويت ودفعته لذلك، وظن إيران، وبعد أن بدأ يقوى وخ
 كما أحملت له بذلك السفرية األمريكية يف بغداد قبل غزو الكويت ،هو أا ستبقى مكتوفة األيدي



 

١٨١ 

، وما ٧٣ فأكلت احلرب األخضر واليابس وأدخلت املنطقة يف تيٍه مل خترج منه إىل اليوم
 . الحقةُ إال من تداعياااحلروب ال

 
فهم يعلمون أن الدور قادم عليهم، وهم ال ميلكون اإلرادة الختاذ القرار الصعب لصد 

 وقد حيلَ بينهم - من وجهة نظرهم -العدوان، فضالً عن أن ميلكوا القوة املادية لذلك 
 . يٍة منذُ زمٍن بعيدوبني إنشاِء قوٍة عسكريٍة كبرية ِلما أُِخذَ عليهم من عهوٍد ومواثيق سر

 
 ومما يوضح موقفهم من قضايا األمة؛ ما قاموا به من مناصرٍة ألمريكا بفتِح :خامساً

قواعدهم مسامهةً منهم معها يف محلتها الصليبية على أفغانستان، وال خيفى أن هذه مناصرةٌ 
 . ٧٤ ةومظاهرةٌ صرحيةٌ للكفاِر على دولٍة إسالمية، وذلك كفر أكرب خمرج من املل

                                                                                                                                            
، وجترأ وأقدم على الغزو بعد صدور الضوء األخضر من أمريكا، فأكل الغيب الطعم، بأسبوع تقريباً

 فانقلبت عليه وجرعته السم، فاضطر ملواجهتها ملدة عقد من الزمان، ، ميثاقوأمريكا ال عهد هلا وال
إال أنه اار يف اية املطاف، فالدول العربية ستمر بنفس مرحلة نظام صدام، وما عليها إال أن تسري 

مستقبل العراق واجلزيرة العربية، إعداد مركز ) [أمريكا، فهي مسرية ال خمرية هلا حنو ما تريد
  .]راساتالد

 

مليار " ٥٠٠" حبوايل ]هـ ١٤٠٨ – ١٤٠٠ [لحرب العراقية اإليرانيةلقُدرت اخلسائر اإلمجالية  73
مليار دوالر خسائر العراق، إضافة إىل " ٢٢٠"مليار دوالر خسائر إيران و " ٢٨٠"دوالر، منها 

االقتصادية تقدر  وأضعافهم من اجلرحى واملعوقني، وخسائر يف املنشآت النفطية و،ألف قتيل" ٤٥٠"
" ١٠٠٠"اإلمجالية هلذه احلرب تقدر بـ املادية مليار دوالر للبلدين، أي أن التكلفة " ٥٠٠"بـ 

 .مليار دوالر

 

 أن الدخول حتت راية النصارى الكفار والقتال معهم وإعانتهم ؛فليعلم كل مسلم: (قال العلماء 74
 قوة إسناٍد هلم، أو يقوم بتأمني خطوط  كالقتال معهم، أو أن يكون،بأي نوع من أنواع اإلعانة

اإلمداد، أو تأمني خطوط التموين وجلب الطعام والشراب هلم، أو يقوم بنقلهم من موضٍع إىل غريه، 
أورسم اإلحداثيات، أو بإرسال اإلشارات  أو سهل ذلك هلم، أو قام على حراستهم، أو قام بتحديد



 

١٨٢ 

 
 ولعل من املواقف الظاهرة اجللية اليت تنبئ مبوقف حكام اخلليج؛ إذا تعرض :سادساً

أحدهم لضغوٍط أمريكيٍة حىت يسلم املناطق النفطية هلا؛ هو دعمهم اجلماعي ملا سمي بـ 
مٍة ، حيث طالبوا صداماً بأن يسلّم العراق وشعبه وِنفْطَه على طبٍق كغني٧٥ "مبادرة زايد"

باردة، وأن يتنحى عن السلطة ويوفروا له جلوءاً سياسياً حبجة أال تسفك الدماء يف العراق، 
 مع ما سبق -على هذا املبدأ ِمراراً وبال حياء، وظاهر هذا املبدأ " سعود الفيصل"وقد أكد 

                                                                                                                                            
 إدارة العمليات القتالية، أو أشار عليهم برأي، وغري وتنسيق االتصاالت، أو غري ذلك، مما يساعد يف

 فقد كفر باهللا العظيم، وارتكب ناقضاً من نواقض اإلسالم ،ذلك من أوجه املساعدة واإلعانة
 .]أمحد اخلالدي وناصر الفهد وعلي اخلضريعن بيان للمشايخ؛ ) [باإلمجاع

 

 واللجوء إىل موقع ختتاره، مع توفري ، السلطةإىل ختلي القيادة العراقية السابقة عن" املبادرة" دعت 75
 وقد أيد جملس .ضمانات دولية هلا، ووضع العراق حتت وصاية األمم املتحدة وجامعة الدول العربية

 .اخلليجي املبادرة باإلمجاع" التهاون"
 

ان ... اكدت الصحف االماراتية" : ( م٣/٣/٢٠٠٣"جاء يف جريدة الوطن القطرية، بتاريخ 
بشجاعة وتبصر ما يردده اآلخرون خلف الكواليس، وحتت ... ت العربية املتحدة طرحتاالمارا
 ان هذه املبادرة قالت يف العلن ما ؛"أخبار العرب"اكدت صحيفة " مبادرة شجاعة وحكيمة"عنوان 

 -  بن زايد- ونقلت وكالة انباء االمارات عن عبد اهللا... ظل يردده اآلخرون خلف الكواليس
مع  -الكل جممع على ان صدام حسني ال بد ان يغادر العراق، ولكن ال يوجد قائد عريب "؛ ... قوله

 "). لديه جرأة الشيخ زايد- االسف
 

يف املؤمتر الصحايف اخلتامي الجتماع وزراء  -محد بن جاسم -قطر دويلة وقال وزير خارجية 
 تدعم بقوة مبادرة الشيخ إن دول اخلليج" : (هـ٣٠/١٢/١٤٢٣" اخلليجي "اونهالت"خارجية جملس 

 !).زايد، وترى أا مهمة جدا
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 يظهر أن حكام اخلليج إذا تعرضوا لضغوٍط أمريكيٍة الحتالل مناطق النفط فسوف -
 . ن نفس املوقف مبا فيهم حاكم الرياضيكررو

 
 ومن أظهر الدالئل اليت تنبئ مبوقف احلكام جتاه صد العدوان؛ موقف كبريهم، :سابعاً

عندما أطّت جزيرةُ العرب حتت جنازير الدبابات األمريكية، وضجت حبارها من حامالت 
بكبريهم الذي علمهم الطائرات الصليبية بأحدث العتاد واألسلحة الحتالل املنطقة، فإذا 

إن هذه (: اخلنوع خيرج على املأل ليبث يف األمة االستسالم واملذلة واخلضوع، ويقول
 !! ، يا للعار والشنار٧٦ )احلشود ليست للحرب

 
 وإن كنت تدري فاملصيبةُ أعظم *** إذا كنت ال تدري فتلك مصيبةٌ

 
 سبق ذكرها، ال يستطيع أن  إن احلاكم الذي يؤمن ببعض األفعال اليت:وخالصةُ القول

 ! يدافع عن البالد، فكيف إذا كان يؤمن ا كلِّها ومارسها مراٍت ومرات؟
 

إن الذين يؤمنون مببدأ مناصرِة الكافرين على املسلمني، ويهدرونَ دماَء إخوام وأعراضهم 
ى أن هذا  وال خيف-وأمواهلم حىت يسلَموا، مدعني أم حيبون إخوام ولكنهم مكرهون 

 إن هؤالء مؤهلون للسري على نفس املبدأ ضد بعضهم البعض يف -اإلكراه ال يعترب شرعاً 

                                                 
يقول عدو اهللا فهد بن عبد العزيز ال سلول، يف خطابه الذي اعلن فيه استقدام القوات الصليبية  76

مع تأكيد تام على أن هذا االجراء ليس موجه : (... -"٢٨" والذي سبق نقل مقطع منه، هامش –
 تفرضه الظروف الراهنة اليت تواجهها اململكة العربية السعودية، ، وامنا لغرض دفاعي حمض!!ضد احد

وجتدر االشارة هنا إىل ان القوات اليت ستشارك يف التدريبات املشتركة بينها وبني القوات املسلحة 
 وستغادرها فورا عندما ترغب اململكة العربية السعودية يف !!السعودية، سيكون تواجدها مؤقتا

، اصدار ٧٥٠-٧٤٩ ص ،سياسة اخلارجية للمملكة العربية السعودية مائة عامالانظر؛ !!) [ذلك
 ]. السعوديةوزارة اخلارجية
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دول اخلليج، بل إن هذا املبدأ قابل للتوسع يف داخل الدولة الواحدة ذاا، فمثال إن حاكم 
الرياض مؤهل بأن يفرط باملنطقة الشرقية والوسطى وغريها لألمريكيني، والشمالية وجزءاً 

 ومن -مثالً–" أبو عريش"و " صامطة"و " جيزان"من الغربية لليهود، مقابل أن تسلم له 
-قرأ وتدبر تاريخ امللوك قدمياً وحديثاً عِلم أم مؤهلون للقيام بأكثر من هذه التنازالت 

  .-إال من رحم اهللا منهم
 

وسجنهم واامهم مبذهب بل إن احلاكم قد بدأ عملياً بالتفريط يف أبناء البالد، مبطاردم 
 حنسبهم شهداء واهللا -اخلوارج يف تكفري املسلمني زوراً وتاناً، واملبالغة يف قتلهم 

 ٧٧  يف ربيٍع األول من هذا العام"انفجارات الرياض" وكل ذلك كانَ قبلَ -حسيبهم 
هم اليت يتحجج ا النظام، وإمنا جاءت هذه احلملة يف سياق تنفيذ تعليمات أمريكا لعل

، رغم أن النظام هو الذي استفز الشباب بإباحة البالد للصليبيني، خمالفاً ٧٨ ينالون رضاها

                                                 
إصدار مركز /، الفصل الرابععملية شرق الرياض وحربنا مع أمريكا وعمالئها" جاء يف كتاب؛ 77

ب  خرج جمموعةٌ من شبا هـ،١٤٢٤ يف احلادي عشر من ربيع األول هلذا العام": (الدراسات
اإلسالم، وضربوا جممعات الصليبيني يف شرق الرياض، يف واحدٍة من أقوى العمليات النوعية، حتى 
. اضطر بعض املسؤوليني األمريكيني إىل االعتراف بأنَّ العملية عملية كوماندوز متّت بتخطيط دقيق

 االستخبارية األمريكية، "ينيلف" جممع شركة ؛أحدها؛ كانت اهلجمات على ثالثة جممعات لألمريكان
 . جممع احلمراء السكين بغرناطة؛والثاين .إحدى أكرب وأغمض شركات االستخبارات يف العامل

 . جممع جداول؛والثالث

 

وقد أنكت هذه العمليات يف الصليبيني حبمد اهللا نكايةً بالغةً، وخلطت أوراق املسئولني األمريكيني، 
ن حيلموا باألمن حتى يعيشه املسلمون واقًعا يف فلسطني، وحتى خترج مجيع وذكّرت األمريكان أنهم ل

 .)اجليوش الصليبية من جزيرة حممد صلى اهللا عليه وسلم

 

 يف املنطقة، فإنه يزيد "الصهيوصلييب"وكلما زاد النفوذ : (يقول الشيخ الشهيد يوسف العيريي 78
مي وخارج رغبام، فهل كان أحد يصدق معه السعار الرمسي من قبل احلكومات ضد ما هو إسال



 

١٨٥ 

للدين مستهزئاً مبشاعر املسلمني، متحدياً لرجولة الرجال من أبناء احلرمني، وبالتايل هو 
الذي أخلَّ باألمن على احلقيقة، ولضيق املقام هنا أفردت هذه املسألة يف رسالٍة خاصة 

 . د احلرمني أرجو أن تصلكم قريباً بإذن اهللاببال
 

وإن مما يلخص حال األمة وتكالب األعداء عليها مع عمالة احلكام للكافرين، وخيانتهم 
للدين وإظهار بطشهم بالشعوب، وختاذل اجلماعات اإلسالمية عن اجلهاد؛ هذه األبيات 

 :واليت يف معظمها للدكتور يوسف أبو هاللة، يقول
 

 يلهو ا القسيس واحلاخام *** الكربى غدت ألعوبةًواألمةُ 
 

 سيانَ إن قعدوا وإن هم قاموا *** هي مثلُ قوٍم يف األمور مكانةً
 فوق العروِش هياكلٌ وِعظام *** عظماؤها واحلادثات تبيدها

 

                                                                                                                                            
أن يأيت على األمة زمان يكون أكثر املعتقلني يف سجون بالد اإلسالم هم أهل اجلهاد والدين؟ أكان 
أحد يصدق أن يكون اجلهاد جرمية تضرب احلكومات على ممارسها بيد من حديد؟ هل كان أحد 

ليبيني؟ إن إحصائية بسيطة ملن هم يف سجون يتصور أن يصل احلد باحلكومات إىل تسليم أبنائها للص
الدول اإلسالمية، يتبني أن العدو األول هلذه احلكومات هو اجلهاد وااهدين، وأن كل صادع باحلق 
ال خياف يف اهللا لومة الئم، يفرض عليه احلصار أو يعتقل أو يشرد أو يسلم للصليبيني، لقد كان هذا 

الناصر وغريه من احلكام يف زمانه بأبناء األمة خبافية على أحد،  عبدمنهجاً قدمياً متبعاً، وما أفعال 
وهلك مجال وجاء يف األمة ألف شر غري مجال، واليوم زاد شر مجال العصر بكافة أشكاهلم 

 ؛ وأحسنهم حاالً من يقول،ومسميام عندما رأوا الصليب زجمر عليهم، سارعوا خلطب وده
}اِئرا دنِصيبى أَنْ تشخ{ ؛ وبعضهم حاله كما أخرب اهللا عنهم بقوله،]٥٢ :ملائدةورة اس[} ةٌن رت أَلَم

الَِّذين اِنِهموقُولُونَ ِلِإخافَقُوا ين ِإلَى الَِّذين كُمعم نجرخلَن متِرجأُخ اِب لَِئنِل الِْكتأَه وا ِمنكَفَرلَا  و
 فيا ،]١١ :ورة احلشرس[} واللَّه يشهد ِإنهم لَكَاِذبونَ نْ قُوِتلْتم لَننصرنكُمنِطيع ِفيكُم أَحًدا أَبًدا وِإ

مستقبل العراق واجلزيرة العربية، إعداد مركز ) [حسرة على هذه األمة اليت توىل فيها شرها وأكفرها
 ].الدراسات



 

١٨٦ 

 واملسلمونَ عِن اجلهاِد صيام *** والقدس، ويح القدِس ِديس عفافُها
 يا دار اخلالفِة وحيِكبغداد *** امته طُغما بالُ طهرِك دّنس 

 
 عّمن أغار على ِحماِك تعاموا *** ما بالُ من باألمِس خانوا دينهم
 وعلى اليهوِد أرانب ونعام *** أعلى الشعوِب قساور صّيالةٌ

 
 وطين استبيح وشب فيِه ِضرام *** مل يبق يل دار أيفُء لِظلّها

 !أَيك، فهلْ أَشدو ولست أُالم؟ ***  أنا طائر قد الح يل..يا أميت
 
 !هي أن شر ِعداِتنا احلُّكّام؟ *** أأُعاب إن صارحتكم حبقيقةً
هى أنعدكُلِّ زنديٍق وي ِمن *** اموِإم ويِدمخ للمسلمني 

 
 يف حِني هم داٌء لنا وِحمام *** يتظاهرونَ بأم عونٌ لنا

 أين التِقي الشهم واملقدام *** يش النصارى مده اجتاح الدناج
 

 الذي تتعرض له املنطقةُ عموماً، ي فقد ظَهر مدى اخلطر احلقيقوبناءاً على ما تقدم؛
وجزيرةُ العرِب خصوصاً، وأصبح واضحاً بأن احلكام غري مؤهلني إلقامة الدين والدفاع 

األدلة على أم ينفذون خمططات أعداء األمة وامللة، ومؤهلون عن املسلمني، بل قدموا 
 . للتفريط بالبالد والعباد

 
 : املنهج الذي كانوا يسريون عليهواآلن بعد أن عرفنا حال احلكام؛ ينبغي أن ننظر يف

 
 أم يسريون وفق أهوائهم وشهوام، ءإن املتأمل يف منهج هؤالء احلكام يتضح له بغري عنا

 تقتضيه مصاحلهم الشخصية ووالءام الصليبية، فااللتزام باإلسالم ليس من ووفق ما
الثوابت يف منهجهم ودينهم، وإمنا هم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، مما يتوافق 

أَفَتؤِمنونَ {:  كما بينه تعاىل بقولهمع أهوائهم وحيافظ على ملكهم، وذلك كفر أكرب



 

١٨٧ 

تاِب وِض الِْكتعا ِببيناِة الديِفي الْح يِإلَّا ِخز كُمِمن لُ ذَِلكفْعي ناُء مزا جٍض فَمعونَ ِببكْفُر
،  فالثابت ]٨٥:البقرة [}ويوم الِْقيامِة يردونَ ِإلَى أَشد الْعذَاِب وما اللَّه ِبغاِفٍل عما تعملُونَ

 . امللك فقط ال غرياألساس عندهم؛ هو الثبات يف
 

، إمنا اخلللُ يف م قصر احلكلفاخللل ليس يف قضية فرعيٍة كفساد شخصي حمصوٍر داخ
املنهِج من أساسه، وذلك عندما انتشر ذلك االعتقاد اخلبيثُ واملبدأُ اهلدام يف معظم نواحي 

 أن العبوديةَ احلياة؛ بأن السيادة والطاعةَ املطلقتني للحاكم، وليستا لدين اهللا تعاىل، أي
للحاكم وليست هللا تعاىل، وتلك هي احلقيقةُ املهمة اليت يخاِدع فيها احلكام، وإن تستروا 
يف بعض البلدان حتت عباءة اإلسالم، وخاصةً بعد أن سخروا جيشاً من العلماِء واخلطباِء 

 منذ قرٍن من " األمرالطاعِة لويلِّ"والكتاِب ومجيِع أجهزِة اإلعالِم للمبالغِة يف تضخيِم معىن 
الزمان، بعيداً عن القيود اليت قيدها ا دين اهللا تعاىل، حىت أصبح احلاكم وثناً يعبد من 

 ومن أَبى من العلماِء مداهنتهم؛ فله السجن - كما هو احلالُ يف بالد احلرمني -دون اهللا 
 اءة الربملان والدميقراطيةحىت يداِهن مكرهاً، وكما أم تستروا يف بلداٍن أخرى حتت عب

٧٩ . 

                                                 
 وما حكم من ميارسها من ؟قراطيةيكم يف الدميأما هو ر: "سئل الشيخ اإلمام أمين الظواهري 79

ام الشريعة اإلسالمية، وحتديداً مبدأ كاملسلمني؟ وما حكم من ميارس منها ما هو متوافق مع أح
 :، فأجاب حفظه اهللا"الشورى؟

 فالدميقراطية خمالفة لعقيدة التوحيد، الن الدميقراطية تدعو إىل ؛اما عن اجلزء األول من السؤال(
ن ندعو إىل سيادة الشريعة املبنية على افراد احلاكمية هللا سبحانه، وهذا الذي حاكمية اجلماهري، وحن

والذي ميارس الدميقراطية من املسلمني عليه ان ... نقول به هو امجاع علماء املسلمني بال خالف
 .يصحح توحيده ويربأ من االحنراف الذي هو فيه

 
خاطئة، فليس يف الدميقراطية ما يشبه الشورى، أما عن اجلزء الثاين من السؤال؛ فقد بين على مقدمة 

فالشورى نظام إسالمي تدير به اجلماعة املسلمة أمورها وختتار به أولياء امورها، وتراقب مسارهم 
مبمارسة فريضة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، فهي  بذلك جزء اصيل من النظام اإلسالمي، ال 

 .يتصور نزعها منه وممارستها يف غريه



 

١٨٨ 

 
لذا فحال مجيع الدول العربية يف احنطاٍط سحيق يف مجيع مناحي احلياة، يف أمور الدين 

 .والدنيا
 

ويكفي أن تعلَم أن اقتصاد مجيع الدول العربية أقلُّ شأناً من دولٍة واحدٍة كانت يوماً من 
  أال وهي األندلس املفقود-باإلسالم حقاً  يوم أن كنا متمسكني -األيام جزءاً من عاملنا 

، ألن هناك حساباً ٨١ ، فأسبانيا دولة كافرة، ومع ذلك فاقتصادهم أقوى من اقتصادنا٨٠
وعقاباً للحاكم، وأما يف بالدنا فال حساب وال عقاب، وإمنا السمع والطاعةُ والدعاُء له 

 .بطوِل العمر
 

                                                                                                                                            
 

وللشورى أحكام تفصيلية ليس هذا جمال ذكرها، ولكنها تتصادم مع أي نظام غري إسالمي، فمثالً 
 يف "العدالة الشرعية"بق مبدأ طيف نظام غري إسالمي؟ وكيف ن" ال اجتهاد مع النص"كيف نطبق مبدأ 

، املمنوعةالكلمة ) [احلكام أو املسؤولني أهل احلل والعقد أو أهل الشورى يف نظام غري إسالمي
 .] هـ١٤١٧إصدار املكتب اإلعالمي جلماعة اجلهاد، حمرم 

 

هـ، وتعاقبت عليها الدول  ٩٢ فتحها طارق بن زياد وموسى بن نصري رمحهما اهللا، سنة 80
هـ، على  ٨٩٧واملمالك اإلسالمية، حىت سقوط مملكة غرناطة، آخر دول اإلسالم باألندلس سنة 

 .أيدي عباد الصليب

 

 عشر يف قائمة ميزانيات الدول، حيث بلغت ميزانيتها السنوية سنة ة الثانيةنيا املرتبحتتل اسبا 81
 وهي أكرب الدول العربية ميزانية - بليون دوالر أمريكي، بينما حتتل الدولة السعودية ١٠٩م ، ٢٠٠٤

يا، اليت ال  بليون، أي تقريبا نصف ميزانية اسبان٥٦، حيث بلغت ميزانيتها ادية والعشرين املرتبة احل-
 .متلك من املوارد الطبيعية ما يوجد يف املناطق اليت تسيطر عليها الدولة السعودية

 



 

١٨٩ 

نه قد غاب عن الكثري منا الفهم الصحيح والشاملُ وما وصلنا إىل هذه احلالة املزرية إال أل
 - كالصالِة والصيام -لديِن اإلسالم، واقتصر فهمهم على أنه أداٌء لبعض الشعائر التعبديِة 

وهي على أمهيتها العظمى إال أن دين اإلسالم يشملُ مجيع شؤوِن احلياة؛ الدينية والدنيويِة 
 مبا فيها امليزان الذي نزن به أفعال الرجال -ياسية  كاالقتصادية والعسكرية والس-أيضاً 

من احلكام والعلماء وغريهم، وكيفية التعامل مع احلاكم وفق احلدود اليت وضعها اهللا تعاىل 
له فال يتجاوزها، كالتشريع من دون اهللا، ومواالة الكفار ومناصرم على املسلمني، أو 

 .مالعبث واالختالس اهلائل من مال األمة العا
 

 أن هذه األفعال ِمن نوكثري من الناس يظنون أن هذا من صالحيات ويل األمر، وال يعلمو
، وال جتب له فيها الطاعة، بل إن تشريعه من ااحلاكم؛ هي من الكبائِر العظاِم يف شريعتن

ما  بعد إعداِد ٨٢ دون اهللا ومواالته للكفار كفر أكرب خمرج من امللة، يوجب اخلروج عليه
 .٨٣ يلزم

 
 وتدبروا فيهما ألتضح هلم ذلك - علينا ي وهذا ما ينبغ-ولو أم قرؤوا القرآن والسنة 

، وكان قد ٨٤ جلياً يف نصوٍص كثرية، ومن ذلك حديثُ عدي بن حاٍمت رضي اهللا عنه

                                                 
إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فال جتوز طاعته يف ذلك، بل جتب جماهدته (: قال ابن حجر 82

امة ال أمجع العلماء على أن اإلم(: قال القاضي عياضو ،]١٣ص/٧ج: الفتح[اهـ ) ملن قدر عليها
 ].٢٢٩ص/١٢ج: مسلمشرح [اهـ ) تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل

 

جيب االستعداد للجهاد بإعداد القوة ورباط اخليل يف وقت سقوطه : ( قال شيخ اإلسالم ابن تيمية83
 ].٢٥٩ص/٢٨ج: الفتاوي[اهـ  )للعجز، فإن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب

 

 ٧د ابن اجلواد، املشهور، وقد وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف شعبان، سنة  الطائي، اجلوا84
هـ، وملا ارتدت العرب ثبت على اإلسالم هو وقومه، وكان أول صدقة قُدم ا على أيب بكر صدقة 



 

١٩٠ 

تنصر يف اجلاهلية، وكان يظن كما يظن كثري من الناس أن إتباع السادِة والكرباء من 
 والعلماء يف حتليل ما حرم اهللا أو حترمي ما أحل اهللا ليس عبادةً هلم وليس كفراً باهللا األمراء

تعاىل، ألنه مل يصلِّ هلم ومل يصم، ولكنه عندما دخل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
، ٨٥ ]٣١:التوبة [}ِهاتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَرباًبا ِمن دوِن اللَّ{: وهو يقرأ هذه اآلية

بلى، إم حرموا عليهم احلالل، وأحلوا هلم ”: ، فقال“ !فقلت؛ إم مل يعبدوهم”: قال
 . ٨٦ ]رواه أمحد والترمذي [“احلرام فاتبعوهم فتلك عبادم

 

                                                                                                                                            
عدي وقومه، شهد فتح املدائن، وشهد مع علي حروبه، وفقئت عينه يوم اجلمل، وله يف الكرم 

 ].٤٠١ص: إحتاف الكرام، للمباركفوري[ هـ ٦٨ سنة، وتويف سنة ١٢٠رة، عاش حكايات مشهو

 

 بنص – أن العبادة هي االتباع يف الشرائع: (قال الشهيد سيد قطب رمحه اهللا يف تفسري هذه اآلية 85
 فاليهود والنصارى مل يتخذوا األحبار والرهبان - القرآن وتفسري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

؛ مبعىن االعتقاد بألوهيتهم أو تقدمي الشعائر التعبدية إليهم، ومع هذا فقد حكم اهللا سبحانه أرباباً
عليهم بالشرك يف هذه اآلية، وبالكفر يف آية تالية يف السياق، رد أم تلقوا منهم الشرائع فأطاعوها 

ركا باهللا الشرك الذي  يكفي العتبار من يفعله مش- دون االعتقاد والشرائع -واتبعوها، فهذا وحده 
أن الشرك باللّه يتحقق مبجرد إعطاء حق ... خيرجه من عداد املؤمنني ويدخله يف عداد الكافرين

التشريع لغري اللّه من عباده، ولو مل يصحبه شرك يف االعتقاد بألوهيته وال تقدمي الشعائر التعبدية 
 ].١٦٤٢ص : يف ظالل القرأن...) [له

 

ويف احلديث دليل على أن طاعة األحبار والرهبان يف معصية : (محن بن حسنقال اإلمام عبد الر 86
وهذا قد وقع فيه كثري من ... اهللا؛ عبادة هلم من دون اهللا، ومن الشرك األكرب الذي ال يغفره اهللا

وأما طاعة ... الناس مع من قلدوهم، لعدم اعتبارهم الدليل إذا خالف املُقَلد، وهو من هذا الشرك
 ومتابعتهم فيما خيالف ما شرعه اهللا ورسوله؛ فقد عمت ا البلوى قدمياً وحديثاً يف أكثر األمراء

 ]. ٤٠٦-٤٠٥ص: فتح ايد بشرح كتاب التوحيد) [الوالة بعد اخللفاء الراشدين، وهلم جرا

 



 

١٩١ 

فانتبهوا إىل هذه اآلية، فهذه اآلية الكرمية وهذا احلديث الشريف يبينان بوضوح وجالء؛ 
 وإتباعهم يف حتليل ما حرم اهللا وحترمي ما أحل اهللا؛ العامل أو غريمهأن طاعة احلاكم أو ا

 . عبادةٌ هلم من دون اهللا، وهذا شرك أكرب خمرج من امللة، عافانا اهللا وإياكم من ذلك
 

وذلك ما عقّب به سبحانه وتعاىل يف آخر اآلية الكرمية ونزه نفسه الشريفة عنه، حيث 
ما {: ، وذلك بعدما قال تعاىل يف نفس اآلية]٣١:التوبة[ }يشِركُونَسبحانه عما {: قال

وِإلَّا ه اِحًدا لَا ِإلَهوا ِإلًَها ودبعوا ِإلَّا ِليويف ذلك بيانٌ على أن التشريع ]٣١:التوبة [}أُِمر ،
، ومن أهم مقتضياِت ٨٧ يف التحليل والتحرمي عبادة، وهو من أخص خصائِص األلوهية

، الركن األول من أركان اإلسالم، وهي رأس اإلسالم، ويف هذا "أن ال إله إال اهللا"ادِة شه
، وال "أن ال إله إال اهللا"تنبيه عظيم جداً للذين يظنون أن اإلسالم هو جمرد التلفظ بشهادة 
 . ٨٨ "أن ال إله إال اهللا"يعلمون أن هلا مقتضيات إن مل يلتزموا ا فهم مل يلتزموا بشهادة 

                                                 
فإن  ...ما أن احملكم للقوانني الوضعية كافركو: (يقول اإلمام محود بن عقالء الشعييب رمحه اهللا 87

املشرع للقوانني والواضع هلا كافر أيضا، ألنه بتشريعه للناس هذه القوانني صار شريكا هللا سبحانه 
 :الشورى[} أََم لَهم شركَاُء شرعوا لَهم ِمن الديِن ما لَم يأْذَنْ ِبِه اللَّه{؛ قال تعاىل، وتعاىل يف التشريع

اتخذُوا {؛ وقال عز وجل، ]٢٦: الكهف[} ي حكِْمِه أَحًداولَا يشِرك ِف{؛  وقال تعاىل،]٢١
؛  قال، وهلذا ملا مسع عدي بن حامت هذه اآلية،]٣١ :التوبة[} أَحبارهم ورهبانهم أَرباًبا ِمن دوِن اللَِّه

هللا فتحرمونه أليس حيرمون ما أحل ا"؛ ، فقال صلى اهللا عليه وسلم!"؟ إنا لسنا نعبدهم!يا رسول اهللا"
 . "فتلك عبادم"؛ ، قال"بلى"؛ ، قال"وحيلون ما حرم اهللا فتحلونه

 
 أن التحليل والتحرمي والتشريع من خصائصه ؛فتبني من اآلية الكرمية من حديث عدي بن حامت

فتوي ) [ فهو شريك هللا يف خصائصه،سبحانه وتعاىل، فمن حلل أو حرم أو شرع ما خيالف شرع اهللا
 .] هـ١٠/٢/١٤٢٢:  إىل القوانني الوضعيةيف التحاكم

 

ال بد من اعتقاد : (... قال عبد الرمحن بن سعدي رمحه اهللا يف معىن كلمة التوحيد ومقتضياا 88
وجوب عبادة اهللا وحده ال شريك له، واإلقرار بذلك إعتقاداً ونطقاً، وال بد من القيام بعبودة اهللا 

 الرباءة مما ينايف ذلك عقداً وقوالً وفعالً، وال يتم ذلك إال مبحبة وحده، طاعة هللا وانقياداً، وال بد من



 

١٩٢ 

 
 : وخالصة القول

 
إن غياب الفهم الشامِل لديِن اِهللا كمنهٍج جلميع شؤون احلياة، مبا يف ذلك منهج اإلسالِم 
يف حماسبة احلكام، ألنه باستقامتهم على املنهج على دين اهللا تعاىل تستقيم أمور البالد 

أن نعي هذه والعباد، فغياب هذا الفهم من أكرب مواطن اخللل يف حياة األمة اليوم، فيجب 
املسألة وعياً تاماً ونفقهها وحنن نبدأ مسرية اإلصالح اليوم لنسري على الصراط املستقيم 
بإذن اهللا تعاىل، وال نذهب يف التيه لقرٍن آخر من الزمان، ومن الكتب املفيدة يف ذلك 

 لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا" اإلميان"واليت شرحت اآلية الكرمية السابقة؛ كتاب 
 يد"تعاىل، وكتابللشيخ عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ رمحهم اهللا تعاىل، " فتح ا

 .للشيخ حممد قطب" مفاهيم ينبغي أن تصحح"وكتاب 
 

وهكذا؛ ظهر أن احلكام عاجزون وخائنون، وأم مل يسريوا على منهج اإلسالم القومي، 
 يف مسرية األمة خالل تابل ساروا وفق أهوائهم وشهوام، وهذا هو سبب االنتكاس

العقود املاضية، وبالتايل يتضح لنا جلياً أن احللَّ يكمن يف التمسِك بدين اهللا تعاىل الذي 
أعزنا اهللا به خالل القرون املاضية، وتنصيِب قيادٍة قويٍة أمينة تقيم القرآن فينا وترفع رايةَ 

 .اجلهاد حقاً
 

 ممن يعنيهم األمر على الصادقني كالعلماء والزعماء املطاعني يف أقوامهم واألعياِن -فيجب 
 أن يتنادوا ليجتمعوا يف مكاٍن آمن بعيداً عن ظل هذه األنظمة -والوجهاِء والتجاِر 

البطّاشة، ويشكلوا جملساً ألهل احلل والعقد ليسدوا الفراغ الذي حصل بسقوط هذه 

                                                                                                                                            
القائمني بتوحيد اهللا ومواالم ونصرم، وبغض أهل الكفروالشرك ومعادام، وال تغين يف هذا املقام 
األلفاظ اردة وال الدعاوى اخلالية من احلقيقة، فإن هذه األشياء متالزمة، مىت ختلف واحد منها 

 ].٣٤ – ٣٣: ص/ القول السديد يف مقاصد التوحيد) [فت البقيةختل

 



 

١٩٣ 

مام إمنا هو لألمة، واحلق هلا يف األنظمة شرعاً وعجزها عقالً، حيث إن احلق يف تعيني اإل
 كالردة -محلِه على اجلادة إذا احنرف عنها، واحلق هلا يف عزله إن ارتكب ما يوجب ذلك 

 وهذا الس املؤقت يتشكل من احلد األدىن املمكن من الطاقات والكوادر -واخليانة مثالً 
 إىل أن -الة الضرورة  إال فيما تبيحه الشريعة يف ح-دون أن يفتئتوا على بقية األمة 

تستكملَ بقيةُ األعداد عندما تتحسن األوضاع بإذن اهللا، ويكون منهجهم كتاب اهللا وسنة 
رسوله عليه الصالة والسالم، ويبدؤون بتوجيه املسلمني إىل األولويات املهمة يف هذه 

م توحيد على أن يكونَ من أوىل أولوياهتاملرحلة احلرجة، ويأخذوا بأيديهم إىل بر األمان، 
، والدفاع عن بيضة اإلسالم وأهله وحياضه، وحتريض الكلمة حتت كلمة التوحيد

املسلمني على اجلهاد واإلعداد، وتيسِري وصول السالِح إىل الناس، خاصةً األسلحة اخلفيفة 
وإعالن النفري العام يف  وألغام الدبابات، ٨٩ "اآلر يب جي"ومضادات الدروع كقواذف 

، وحسبنا لصد غدرة الروم اليت بدأت يف العراق وال يعلم أين ستنتهياألمة استعداداً 
 . اهللا ونعم الوكيل

 
 :فيا إخواين يف اهللا

 

                                                 
أول ظهر  ،ضد اآللياتبشكل عام  هو قاذف صاروخي، يرمى من على الكتف، ويستعمل 89

م، وقد أثبت جدارةً وفعاليةً ١٩٥٩ عام تطويره مث قام الروس ب،منوذج له بعد احلرب العاملية الثانية
زال هذا السالح واحداً من أكثر  يدة قلما تتوفر يف سالح آخر، وماكبرية ملا ميتاز به من مميزات عد

القواذف الصاروخية اخلفيفة انتشاراً يف العامل، ويستخدم يف مجيع اجليوش اليت تتسلح من مصادر 
شرقية، وقد استخدم هذا القاذف على نطاق واسع يف معظم العمليات العسكرية اليت خاضتها 

م حيث أثبت فاعلية كبرية ١٩٧٣ الفلسطينية ضد اليهود، وخاصة يف حرب اجليوش العربية واملقاومة
يف تدمري دبابات اليهود وآليام، كما استعمل بشكل واسع يف أفغانستان أثناء الغزو الروسي، ويصنع 

 -١١العدد / انظر نشرة البتار[إيران ومصر والصني وروسيا ، منها؛ هذا السالح يف عدد من الدول
 .]فما بعده

 



 

١٩٤ 

ينبغي أن يكون عندنا يقني جازم؛ بأن جناتنا وسعادتنا يف الدنيا واآلخرة هي بإقامة 
 ٩٠ و داوداإلسالم واجلهاد، فبهما عزتنا وسعادتنا كما يف احلديث الصحيح الذي رواه أب

إذا ”: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:  قال٩١ يف سننه عن ابن عمر رضي اهللا عنهما
تبايعتم بالعينة وأخذمت أذناب البقر ورضيتم بالزرع، وتركتم اجلهاد، سلط اهللا عليكم ذالً 

 .“ال يرتعه حىت ترجعوا إىل دينكم
 

حنن قوم أعزنا اهللا باإلسالم، (:  رضي اهللا عنهما٩٣  أليب عبيدة٩٢ وقد قال اخلليفة عمر
 .٩٤ ]رواه احلاكم [)ومهما ابتغينا العزة بغريه أذلنا اهللا

                                                 
 بكسر أو فتح – هو احد أعالم احلديث، أبو داود بن االشعث بن إسحاق األزدي السجستاين 90

 ٢٧٥ هـ وتويف يوم اجلمعة، منتصف شوال، سنة ٢٠٢ صاحب السنن، ولد سنة –فكسر فسكون 
كتبت : ألني أليب داود احلديث كما ألني لداود احلديد، قال: هـ، برع يف صناعة احلديث، حىت قيل

إحتاف الكرام، [يب صلى اهللا عليه وسلم مخسمائة ألف حديث انتخبت منها ما تضمنته السنن عن الن
 ].٤٦١ص: للمباركفوري

 

 من أزهد الصحابة، وأوعية العلم، اسلم صغرياً مبكة، وهاجر إىل املدينة، أول مشاهده اخلندق، 91
 ].١١ص: إحتاف الكرام، للمباركفوري[ هـ، ودفن بذي طوى ٧٣تويف مبكة سنة 

 

ثاين اخللفاء الراشدين، كان نادر الوجود طوال حقبة التاريخ، مأل اآلفاق حكماً وعدالً وفتحاً،  92
وكان سفري قريش يف اجلاهلية، أسلم يف ذي احلجة، سنة ست من النبوة، شهد املشاهد كلها، له 

ة بن شعبة، فتويف مشاهد وفتوح يف العراق وفارس والشام ومصر زغريها، قتله ابو لؤلؤة، غالم املغري
 ].٢٦ص: إحتاف الكرام، للمباركفوري[ هـ ٢٤سنة / شهيداً يف حمرم 

هو أبو عبيدة عامر بن اجلراح بن هالل القرشي الفهري، احد العشرة املبشرين باجلنة، اسلم  93
لتني قدمياً، وهاجر إىل احلبشة اهلجرة الثانية، وشهد بدراً واملشاهد كلها، واخرج يوم أحد احللقتني ا

دخلتا يف وجنيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بفيه، فوقعت ثنيتاه، قاد جند املسلمني يف فتوح 
ص : إحتاف الكرام، للمباركفوري[ سنة ٥٨ هـ، وله ١٨الشام، وتويف يف طاعون عمواس سنة 

٢٨٣[ 



 

١٩٥ 

 
فينبغي على دعاة اإلصالح أن يعلموا أن الطريق إلصالح األمة وتوحيدها حتت كلمة 
التوحيد؛ ليس باحملاضرات النظرية وتأليف الكتب فقط، ولكن البد أيضاً من مشروع 

 ابتدءاً بالدعاء واالبتهال إىل اهللا، وانتهاًء - كلٌ حبسبه -مة كلها عملي تنخرط فيه األ
 .بالقتال يف سبيل اهللا

 
فالقتال يف سبيل اهللا؛ جزٌء ال يتجزأ من ديننا، بل هو ذروة سنام الدين، وكيف يبقى الدين 

، وهو ضرورةٌ مِلحةٌ حلياة أمتنا وعزها وبقائها، وقد صدق عدونا وهو ٩٥ !بدون ذروته؟
، هذه هي احلقيقة اليت )أنت تقاتل؛ إذن فأنت موجود(: كذوب، إذ قال معلماً ألبنائه

يعلموا أبناءهم ويرسلون إلينا بعكسها، كما أن القتال مطلقاً ضرورةٌ لبقاء الدول 
 فقد أشعلَت عشراِت - مبا يف ذلك تاريخ أمريكا -الكربى، وانظروا التاريخ إن شئتم 

                                                                                                                                            
 

بيدة بن  خرج عمر بن اخلطاب إىل الشام ومعنا أبو ع؛ قال، وروى احلاكم من طريق ابن شهاب94
 وأخذ بزمام ، وخلع خفيه فوضعهما على عاتقه، فأتوا على خماضة وعمر على ناقة فرتل عنها،اجلراح

 ختلع خفيك وتضعهما ؟ أأنت تفعل هذا!يا أمري املؤمنني: ( فقال أبو عبيدة،ناقته فخاض ا املخاضة
 فقال ،)لد استشرفوك ما يسرين أن أهل الب!؟على عاتقك وتأخذ بزمام ناقتك وختوض ا املخاضة

 ، إنا كنا أذل قوم،أوه لو يقل ذا غريك أبا عبيدة جعلته نكاال ألمة حممد صلى اهللا عليه وسلم: (عمر
 ). فمهما نطلب العز بغري ما أعزنا اهللا به أذلنا اهللا،فأعزنا اهللا باإلسالم

 األمر وعموده أوال أدلك على رأس: (قال صلى اهللا عليه وسلم ملعاذ بن جبل رضي اهللا عنه 95
 فاجلهاد يف ؛ وأما ذروة سنامه، فالصالة؛ وأما عموده... فاإلسالم؛ أما رأس األمر؟وذروة سنامه

 ).سبيل اهللا
 ؛ وهو أعلى ما فيه وأرفعه،وأما ذروة سنامه: (قال ابن رجب احلنبلي رمحه اهللا يف شرح هذا احلديث

 كما هو قول اإلمام أمحد وغريه من ،ائض وهذا يدل على أنه أفضل األعمال بعد الفر،فهو اجلهاد
 ].٢٤٧ص: جامع العلوم واحلكم) [واألحاديث يف هذا املعىن كثرية جدا... العلماء

 



 

١٩٦ 

، ألن ذلك من أعظم ضروراا امللحة، فيوم أن تتخذ ٩٦ د فقطاحلروب خالل ستة عقو
الواليات املتحدة األمريكية قراراً صادقاً بإيقاف احلروب يف العامل؛ فهي تعلم قبل غريها أن 

 فاحذروا كل - وذلك قادم بإذن اهللا -ذلك اليوم هو بداية تفكك والياا وايارها 
ة للسالم، ألا يف احلقيقة دعوةٌ لتخذيلنا دعوٍة إللقاء السالح حتت اسم الدعو

 .واستسالمنا، وال يروج ملثِل هذه الدعوات إال جاهلٌ أو منافق
 

 :وقبل اخلتام
 

 وأُوصي نفسي -  يف فلسطني والعراقاموال سي –أُحرض شباب اإلسالم على اجلهاد 
ِص على دماء املسلمني أثناء وإياهم؛ بالصرب والتقوى، وأن يثخنوا يف العدو بقوة، مع احلر

- يف مسألة التترس، ويقَدرها بقَدِرها علماؤهم الصادقون اذلك، وأن حيذروا وال يتوسعو
 بالصرب والتقوى، اللهم اجعلنا من فإننا إمنا نرجو نصر اهللا ٩٧ -ل عمليٍة على ِحداك

 .الصابرين املتقني

                                                 
اهللا "للمزيد عن التاريخ القذر للواليات املتحدة الصليبية، راجع كتاب الشيخ ايب جندل األزدي؛  96

 ".أكرب خربت أمريكا

 

، قال "شفاء صدور املؤمنني"ل عن مسألة التترس يف كتابه  تكلم الشيخ أمين الظواهري بتفصي97
جيب أن حيرص ااهدون على تكرار إنذار املسلمني : (حفظه اهللا بعد ان نقل أقوال العلماء يف املسالة

 باالبتعاد عن مقارهم ومكاتبهم ؛املخالطني للطواغيت وأعوام وأسيادهم من اليهود واألمريكان
وال ريب ... إال إذا أدى هذا اإلنذار إىل كشف ااهدين وإنزال خسائر مومواكبهم وجتمعام، 

أن هؤالء املخالطني للكفار واملرتدين وأعوام أقل حرمة يف الدين من املسلمني املكرهني املتترس م، 
ااهدين  فالذي يلزم ؛أما من يقتل من هؤالء املسلمني. الذين أباح العلماء رمي الكفار املتترسني م

 فيه الكفارة إن -  إذا كان هذا االختالط النتفاع أو جتارة وما أشبه ذلك من أغراض الدنيا- خاصة
وهؤالء الذين يقتلون  . ويؤجل دفع الدية إىل أن يفيض املال عن حاجة اجلهاد...علموه مسلماً والدية

 ااهد شيخ اإلسالم بن تيمية رمحة يف هذا الرمي أو التفجري نظنهم شهداء، ونرى فيهم ما قاله العامل



 

١٩٧ 

 
 :ويف اخلتام

 
 كلماٍت قصريةً مسعناها ممن قبلنا من أجدادكم الذين أنقل إىل شباب اإلسالم يف كل مكان

عركتهم أحداث السنني يف أرض فلسطني، ومرت على رؤوسهم عشرات املبادرات 
 :  واملصائب اليت  تدعو إىل السالم فأذكركم ا، تلك هيتواملؤامرا

 
 سيحدثونك يا بين عن السالم
 إياك أن تصغي إىل هذا الكالم

 ٩٨ آوتين اخليامصدقتهم يوماً ف
 
 ] ...٢١:يوسف [}واللَّه غَاِلب علَى أَمِرِه ولَِكن أَكْثَر الناِس لَا يعلَمونَ{
 
 ].٢٠١:البقرة [}ربنا آِتنا ِفي الدنيا حسنةً وِفي الْآِخرِة حسنةً وِقنا عذَاب الناِر{
 

ا يف فلسطني والعراق سيم ن يف كل مكان، والاللهم إين أسألك أن تثبت أقدام ااهدي
 وكشمري والشيشان وأفغانستان،

 

                                                                                                                                            
 "وهؤالء املسلمون إذا قتلوا؛ كانوا شهداء، وال يترك اجلهاد الواجب ألجل من يقتل شهيداً"ه؛ اهللا علي

 .]م١٩٩٦/مارسشفاء صدور املؤمنني، ) []٢٨/٥٤٧الفتاوي [
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١٩٨ 

اللهم سدد رميهم واربط على قلوم وألف بينهم ومدهم مبدد من عندك وانصرهم على 
 عدوك وعدوهم، فإنه ال ناصر هلم إال أنت يا قوي يا عزيز،

 
يه  فيه أهل معصيتك ويؤمر فاللهم أبرم هلذه األمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذلُّ

 ...باملعروف وينهى فيه عن املنكر 
 

 ،وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
 

 .والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني
 

 أُسامةُ بن محمِد بِن الَِدنْ
  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

١٩٩ 

 عشر التاسعاخلطاب 
 

  إىل شعوِب أَوروباإىل شعوِب أَوروبا
  

 ))مبادرةُ صلٍحمبادرةُ صلٍح((
 

  هـ١٤٢٥ صفر ٢٤
  م٢٠٠٤ نيسان/أبريل ١٤

 
 ِبصوِت الشيخ
 )حِفظَه اهللا(أُسامة بن محمد بِن الَِدنْ 

 
 

 تتضمن مبادرة صلح كرد على التفاعالت ،فهذه رسالة إىل جرياننا مشال البحر املتوسط
  ...االجيابية اليت ظهرت غمدا

 
 وأذن للمظلوم أن ، واألرض بالعدلتالسماوا احلمد هللا الذي أقام ،هللاحلمد هللا مث احلمد 
 : أما بعد،يقتص من ظامله باملثل

 
أذكركم بأن العدل واجب مع من حتب رسالة ال بني يدي ،السالم على من اتبع اهلدىف

 العدل : وان أعظم قواعد األمان، وأن احلق ال يضريه أن قاله اخلصم،ومن ال حتب
 :  وقد قيل،الظلم والعدوانوالكف عن 



 

٢٠٠ 

 
 والظلم مرتعه وخيم*** البغي يصرع أهله 

 
 وأن ما جرى يف احلادي عشر من سبتمرب ،ولكم يف األوضاع يف فلسطني احملتلة عربة

 ومعلوم أن األمن ضرورة ملحة لكل ،واحلادي عشر من مارس هي بضاعتكم ردت إليكم
 كما أن الشعوب الواعية لن ترضى ، وحنن لن نرضى لكم أن حتتكروه ألنفسكم،البشر

 :  فبعد ما تقدم حنيطكم علماً،لساستها أن يعبثوا بأمنها
 
 ،أن وصفكم لنا وألعمالنا باإلرهاب هو بالضرورة وصف ألنفسكم وأعمالكم كذلكب

 اليت هي تدمري وقتل ألهلنا ، وأعمالنا هي رد فعل ألعمالكم؛حيث أن رد الفعل من جنسه
 قتل ؛ ويكفيكم شاهد احلدث الذي روع العامل،ان والعراق وفلسطنيكما هي يف أفغانست

 فنحن نعاهد اهللا بأن نقتص له من أمريكا بإذن ،املسن املقعد الشيخ امحد ياسني رمحه اهللا
   ...اهللا
 

 فمن ، ويف أي مذهب دماءكم دماء ودمائنا ماء،ففي أي ملة قتالكم أبرياء وقتالنا هباء
 .. والبادئ اظلم العدل املعاملة باملثل

 
 الذين يصرون على جتاهل املشكلة احلقيقة يف ،وأما ساستكم و من سار على جهم

 فهؤالء ، ويبالغون يف الكذب واملغالطة يف حقنا يف الدفاع واملقاومة،احتالل فلسطني كلها
ن مغالطتهم تلك تزيد أل ، كما أم يستخفون بدماء وعقول الشعوب،ال حيترمون أنفسهم

 .سفك دمائكم بدالً من حقنهامن 
 

 تظهر حقيقة ،مث انه عند النظر يف األحداث اليت جرت وجتري من قتل يف بالدنا و بالدكم
 الذين يرسلون أبنائكم رغم ،مهمة وهي أن الظلم واقع علينا وعليكم من ساستكم

ة على  فلذا من مصلحة الطرفني أن يفوتا الفرص، ليقتلوا ويقتلوا،اعتراضكم إىل بالدنا
الذين يسفكون دماء الشعوب من اجل مصاحلهم الشخصية الضيقة وتبعيتهم لعصابة البيت 



 

٢٠١ 

 سواء اليت تصنع ى؛ فهذه احلرب جتر مليارات الدوالرات على الشركات الكرب،األبيض
 ...  عمار كشركة هاليربتون وأخواا وبناااإلالسالح أو تلك اليت تقوم بإعادة 

 
 إم جتار ؛ نار هذه احلرب وسفك الدماءإيقادمن املستفيد من ومن هنا يتضح جبالء 

 فما الرئيس ، الذين يديرون سياسة الدنيا من وراء ستار،احلروب مصاصوا دماء الشعوب
 فما األمم املتحدة ، فما املؤسسات اإلعالمية الكربى،بوش ومن يدور يف فلكه من الزعماء

 إال بعض أدوات لتضليل ،اجلمعية العموميةاليت تقن العالقة بني سادة اجليش وعزيز 
 فهؤالء كلهم هم جماميع اخلطر القاتل على العامل امجع واليت  ...الشعوب واستغالهلا

فنحن مصممون بإذن اهللا على ، يشكل اللويب الصهيوين احد اخطر وأصعب أرقامها
 .مواصلة قتاهلم

 
 :وبناء على ما تقدم

 
 وكرد على التفاعل االجيايب الذي أظهرته األحداث ،ولتفويت الفرصة على جتار احلروب

 لذا فاين ارجوا ، بأن معظم الشعوب األوربية راغبة يف الصلح؛األخرية واستطالعات الرأي
ما العلماء والدعاة والتجار أن يشكلوا جلنة دائمة لتوعية الشعوب من الصادقني وال سي

 ... دين من إمكانيات اإلعالم اهلائلة  مستفي،األوروبية بعدالة قضايانا وأوهلا فلسطني
 

 :كما أين أقدم مبادرة صلح هلم
 
العمليات ضد كل دولة تلتزم بعدم االعتداء ضد املسلمني أو جوهرها التزامنا بإيقاف  -

 .من ذلك املؤامرة األمريكية على العامل اإلسالمي الكبريف ،التدخل يف شؤوم
 وقيام ، املدة املوقع عليها من احلكومة األوىلوهذا الصلح ميكن أن جيدد يف حال انتهاء -

 .حكومة ثانية برضا الطرفني
 .وسريان الصلح يبدأ خبروج آخر جندي هلا من بالدنا -
  .فهذا الصلح مفتوح ملدة ثالثة أشهر من تاريخ إعالن هذا البيان -



 

٢٠٢ 

 
  ...فمن أىب الصلح و أراد احلرب فنحن أبناؤها

 . ..فمن أراد الصلح فها قد أجبناه
 

 فأنتم ، وهذه املعادلة السهلة الصعبة حلها بأيديكم،فأوقفوا سفك دمائنا لتحفظوا دمائكم
  ... وعندها فال تلومونا ولوموا أنفسكم،تعلمون أن األمر يتسع ويتضاعف كلما تأخرمت

 
 إذ لو كان صادقاً يف ،والعاقل ال يفرط مباله وأمنه وبنيه إلرضاء كذاب البيت األبيض

م ملا قال عن باقر بطون احلوامل يف صربا وشاتيال ومدبر عملية االستسالم دعواه للسال
 والواقع ، وال ما كذب على الناس وقال إننا نكره احلرية ونقتل رد القتل،رجل سالم

 :يصدقنا ويكذبه
 
  ...فالقتل للروس كان بعد غزوهم ألفغانستان والشيشان -
 ... أفغانستان وعراق لل كان بعد غزوهم وروبينيلألوالقتل  -
ني يوم نيويورك كان بعد دعمهم لليهود يف فلسطني وغزوهم جزيرة يمريكوالقتل لأل -

  ...العرب
 فأعدناهم بال أمل ،األمل إعادةوالقتل هلم يف الصومال كان بعد غزوهم هلا يف عملية  -

 .هللا واحلمد
 

الرجوع و "..."هبغري وِعظَمن والسعيد  "..."درهم وقاية خري من قنطار عالج"؛ وقد قيل
 ... "إىل احلق خري من التمادي يف الباطل

 
 .والسالم على من اتبع اهلدى

 
 أُسامةُ بن محمِد بِن الَِدنْ

  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٢٠٣ 

 العشروناخلطاب 
 

  ِإىل أَهِل الِعراِق خاصةً و املُسِلِمني عامةًِإىل أَهِل الِعراِق خاصةً و املُسِلِمني عامةً
  

 ))سالةُ الثَّاِلثَةُسالةُ الثَّاِلثَةُالِرالِر((
 

  هـ١٤٢٥ يع األولرب ١٧
  م٢٠٠٤ أيار/مايو ٦

 
 ِبصوِت الشيخ
 )حِفظَه اهللا(أُسامة بن محمد بِن الَِدنْ 

 
 

 .احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
 

 :أما بعد
 

  ...فهذه رسالة لألمة عامة وإلخواننا املسلمني يف العراق خاصة
 

 ،السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

أحيي أهلنا الثابتني يف العراق أرض األبطال وأحيي ااهدين يف سبيل اهللا هناك، وأقول 
هلم؛ أنتم أعالم العرب وذادة اإلسالم، وإن املسلمني عاجزون عن شكركم وتقديركم فقد 



 

٢٠٤ 

مسوها وذلك بفضل مر عام كامل على الغزو ومل يستطع الغزاة أن ينفذوا خططهم كما ر
 .اهللا مث جبهادكم وجبهاد من ناصركم فجزاكم اهللا خري اجلزاء

 
وقد فوجئ العدو بقوة املقاومة و جرت الرياح مبا ال تشتهي سفنه فالنتائج اليت حتققت 
داخليا وخارجيا من هذا اجلهاد املبارك كبرية جدا وإجيابية على مستويات كثرية بفضل اهللا 

 البشرية يف صفوف العدو واالسترتاف املايل اهلائل يف ميزانياته، وهو ما مبا يف ذلك اخلسائر
 .زال يتكبد اخلسائر تلو اخلسائر، فلله احلمد واملنة

 
 :وهنا أريد التأكيد على بعض النقاط املهمة

 
 ذلك احلدث اهلائل اخلطري الذي أظهر األمور على حقيقتها للجميع؛ عندما أعلن :أوال

 لن يرضى بأن يكون اإلسالم مصدرا جلميع التشريعات، أي أنه لن يرضى احملتل برمير أنه
باإلسالم دينا للعراق، وبالتايل جاء الدستور املعلن وفق إرادته، وهذا يظهر بوضوح أن 
جملس احلكم ما هو إال دمية وأداة يف أيديهم لتمرير خمططام على الشعب، ومن جهة 

 -ين وأن الصراع صراع ديين عقدي والصدام أخرى يظهر مدى حقدهم الدفني على الد
 فهم حريصون على تذويب اهلوية اإلسالمية يف مجيع العامل اإلسالمي، -صدام حضارات 

فهذا هو موقفهم احلقيقي منا، أما موقفهم من الشعوب األخرى فهم يستطيعون التعايش 
 تغيريها واالحتيال مع مجيع املناهج األرضية يف الشرق أو الغرب، ألن هذه املناهج ميكن

عليها مبا ميكنهم من امتصاص خريات الشعوب واستعبادهم وأمركتهم على احملاور اليت 
 .يريدوا

 
ولكن التحدي احلقيقي هلم هو يف العامل اإلسالمي، حيث أن التحدي الرئيسي حتدي 
عقدي ديين وليس حتديا اقتصاديا أو عسكريا بالدرجة األوىل، فمقصودهم هو القضاء 
على اإلسالم قبل كل شيء ألم على قناعة تامة بأن خمططام يف بالدنا على اختالف 

 ال ميكن تنفيذها إذا كان - والسيما االقتصادية والفكرية والعسكرية واألمنية -حماورها 



 

٢٠٥ 

اإلسالم قائما و حاكما يف املنطقة، ألن املسلمني حقا ميلكون العقيدة واإلرادة والقدرة 
 .ططام ودفع ظلمهم ورد الصاع بالصاععلى مقاومة خم

 
وبعدما ظهر جليا للجميع أن احلملة األمريكية ال صلة هلا بأسلحة وبناءا على ما تقدم؛ 

الدمار الشامل أو برفع املعاناة عن الشعب العراقي، وإمنا هو احتالل سافر بكل ما حتمل 
يف العراق يف الشمال والوسط الكلمة من معىن لدى، فإن اجلهاد متعني على مجيع املسلمني 

 .واجلنوب
 

وإن الذين كانوا يتعذرون بزعامام الدينية املنخرطة يف جملس احلكم االنتقايل؛ مل يعد هلم 
أدىن عذر بعد أن أقر هذا الس دستور برمير الكافر، حيث ال خيفى أن إشراك أي مصدر 

 أعضاء جملس احلكم االنتقايل آخر للتشريع مع اإلسالم شرك أكرب خمرج من امللة، أي أن
إال فما الفرق بني الزعامات السياسية  بإقرارهم للدستور قد ازدادوا كفرا على كفرهم، و

فهد وحسين وجابر وصدام وبقية احلكام وبني الزعامات الدينية يف جملس الشرك االنتقايل، 
 مجيع شؤوننا مع فالعلة الكربى يف تكفرينا للحكام أم ال حيكمون شرع اهللا تعاىل يف

مواالم ألمريكا، وهم يتعذرون بضغوطها عليهم، وهذه نفس العلة اليت وقع فيها أعضاء 
البيان السابع وما قلناه يف جملس الشرك االنتقايل، وبالتايل ينطبق عليهم نفس احلكم، 

 ال إله إال" من األدلة عن احلكام يف ارتدادهم عن امللة وعدم التزامهم مبقتضيات عشر
، وعلى أي زعامة ينطبق كذلك على الزعامات الدينية يف جملس احلكم االنتقايل" اهللا

أخرى يف أي جملس مشابه يف العامل اإلسالمي تقترف ما اقترفوه، حيث إن من أهم ما 
أي الحاكم وال مشرع إال اهللا، فالتشريع من أخص خصائص " ال إله إال اهللا"تعنيه كلمة 

 . الس ودستوره عن علم؛ فقد كفر باهللا تعاىلاأللوهية، فمن رضي ذا
 

قُلْ {: فاملؤمن مأمور بطاعة اهللا تعاىل وطاعة رسوله عليه الصالة والسالم، قال اهللا تعاىل
وما أَرسلْنا {: ، وقال تعاىل]٣١:آل عمران [}ِإن كُنتم تِحبونَ اللّه فَاتِبعوِني يحِببكُم اللّه

، فمن أطاع الرسول فهو املؤمن، ومن أطاع ]٦٤:النساء [}ِإالَّ ِليطَاع ِبِإذِْن اللّهِمن رسوٍل 



 

٢٠٦ 

احلاكم أو العامل أيا كان جنسه يف حتليل ما حرم اهللا أو حترمي ما أحل اهللا فقد أشرك، قال 
 .]٢١:الشورى [}للَّهأَم لَهم شركَاء شرعوا لَهم من الديِن ما لَم يأْذَن ِبِه ا{: اهللا تعاىل

 
 .إذن البد للصادقني من أن يتجاوزوا هذه الزعامات املرتدة

 
وحيث إن اإلصالح والتحرير ال بد له من قيادة رشيدة ومنهج قومي، ومبا أن املنهج 
معصوم بفضل اهللا و القيادات كما ذكرنا، فإذن فالواجب ينتقل بالتايل على من يليهم من 

 فإن ارتد بعض الكبار أو قعدوا فليقم بالواجب من يليهم، وإن -  األمثل فاألمثل-الناس 
كانوا شبابا، فاحلق أكرب من اجلميع، ويف هذه احلالة جيب على الصادقني يف األمة عامة 
ويف العراق خاصة التربؤ من الزعامات املرتدة السياسية والدينية على حد سواء، وهجر 

أو الراكنة إىل الذين ظلموا، واألخذ بزمام املبادرة وإقصاء الزعامات املتثاقلة عن اجلهاد 
 .والصدع باحلق ورفع راية اجلهاد ضد الصليبيني واملرتدين

 
ويترتب على ما تقدم أن كل من أعان الكفار على املسلمني، كإعانته القوات احملتلة وما 

ض اإلسالم  يكون قد ارتكب ناقضا من نواق- كاحلكومة املؤقتة أو الدائمة -انبثق عنها 
 .يبيح ماله ودمه وتطلق منه زوجته

 
كما أنه يتأكد تعني اجلهاد على أهل العراق، ليس ضد الصليبيني فحسب، بل ضد 
احلكومة املرتدة ومن أعاا أيضا، وكذلك يتعني على كل مسلم يف العامل اإلسالمي 

 باألدالء ، مستدالًوخارجه يستطيع أن يدعم هذا اجلهاد بالنفس واملال، إىل أن تتم الكفاية
 .الثقاة العارفني بالبالد والعباد

 
إن ما يسمى بنقل السيادة للعراقيني خدعة مكشوفة لتخدير الشعب وإجهاض : ثانيا

املقاومة املسلحة، وهي مل تنطلي على الصادقني وااهدين من أبناء العراق، فال سيادة 
راق ما مل حيتكم يف مجيع شؤونه للعراق ما بقي جندي صلييب على أرضه، وال سيادة للع

 .لإلسالم
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يقول مسيلمة العصر بوش؛ إن العراق هو اجلبهة األمامية حملاربة اإلرهاب، وهذا يعين : ثالثا
بعبارة واضحة؛ أن اجلبهة األمامية حملاربة اإلسالم اليوم هي يف العراق، وهذا حيتم تكثيف 

 .اجلهود جلميع املسلمني ملدافعة هذه اهلجمة
 
ين ألهيب بالشباب والتجار الصادقني؛ بانتهاز هذه الفرصة الساحنة للقيام بالواجب وإ

العظيم للدفاع عن الدين وإنقاذ األمة، وذلك بدعم اجلهاد باملال والتحريض والقتال ضد 
 .أعدائنا، وخاصة يف فلسطني والعراق

 
 فإن لكل خافقة سكونا *** إذا هبت رياحك فاغتنمها

 
 :وقد قيل

 
 فأن فساد الرأي أن تترددا *** نت ذا رأي فكن ذا عزميةإذا ك

 
وهذه فرصة نادرة بكل ما حتمل الكلمة من معىن ومثينة يف جوهرها لشحن طاقات األمة 

 .وفك قيودها لالنطالق إىل ساحات القتال يف العراق، لوأد رأس الكفر العاملي
 

سهم وإخوام أم على ثغر فليحذر الشباب من املعذرين من األعراب الذين يومهون أنف
عظيم، وهم يف احلقيقة قعدوا عن سد الثغر العظيم وتركوا البالد مباحة للصليبيني 
واملرتدين وأيت املسلمون من قبلهم، فقد آن األوان للصادقني من إخوام أن يتحرروا 

 .لتصحيح أوضاعهم تلك
 

فرجني على املصائب كما ينبغي التحرر واحلذر من سحر اإلعالم، وأن ال نكون مت
واألحداث، وإمنا مهمتنا مقاتلة العدو وصناعة األحداث، فهذه حرب مصريية هلا ما 
بعدها، فإما صعود وعزة، وإما احندار وذلة، فنحن على مفترق طرق، وهذه قضية عظيمة 

 .مهمة لعامة األمة
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رض اإلصالح وال خيفى أن اخلدعة الكربى اليت تسوق هلا أمريكا اليوم حتت ما يسمى بف
على العامل اإلسالمي الكبري، ما هي إال نسخة مكررة من مشروع برمير يف العراق من 
إقصاء للدين و ب للثروات و قتل للرجال وترويع واعتداء على احلرمات حىت على 
النساء يف خدورهن يف جوف الليل، وال حول وال قوة إال باهللا، أفال تبصرون، أفال 

أخواتكم، فلم يبق بينكم وبني تكرار ما جيري يف العراق عليكم كثري تغارون على دينكم و
 .وال قليل، فتدبروا وال تكونوا كالذين يف كل موطن ال يعقلون

 
واعلموا أن الدفاع عن بقية بالد املسلمني وخاصة احلرمني يبدأ بالقتال يف خطوطه األوىل 

 وسرعة األحداث، وانفروا إىل بأرض الرافدين، فأفيقوا أيها املسلمون وعوا حجم اخلطر
ساحات اجلهاد، وقد نقل شيخ اإلسالم رمحه اهللا اإلمجاع على أن أوجب الواجبات بعد 
اإلميان دفع العدو الصائل، وعلم اهللا لو كنت بينكم طالبا لتركت دراسيت ونفرت كما أمر 

نفُِسكُم ِفي سِبيِل اللِّه ذَِلكُم خير لَّكُم ِإن انِفرواْ ِخفَافًا وِثقَاالً وجاِهدواْ ِبأَمواِلكُم وأَ{اهللا 
، ولو كنت تاجرا لتركت جتاريت وحلقت بسرايا ااهدين ]٤١:التوبة [}كُنتم تعلَمون

يا أَيها الَِّذين َآمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى ِتجارٍة تنِجيكُم من عذَاٍب {: استجابة لقول اهللا تعاىل
تؤِمنونَ ِباللَِّه ورسوِلِه وتجاِهدونَ ِفي سِبيِل اللَِّه ِبأَمواِلكُم وأَنفُِسكُم ذَِلكُم خير لَّكُم * أَِليم 

 .]١١-١٠:الصف [}ِإن كُنتم تعلَمونَ
 

 معانيها "ال إله إال اهللا "ولو تيسر يل أن أحدثكم مرارا لكثر حديثي معكم عن رأس األمر
 لتنفروا يف سبيل اهللا، فاألزمة الراهنة وعن اجلهاد ذروة سنام اإلسالمالعمل مبقتضياا، و

ليست أزمة علم أو مصنفات، فالعلم منتشر بفضل اهللا، وإمنا األزمة يف القعود عن العمل 
مبا نعلم لضعف األمانة والصدق واليقني، فالدين ال يقوم بفتات أموالنا وأوقاتنا، وإمنا يقوم 

لوقوف حتت ظالل السيوف، فطوىب للذين فقهوا املسألة واقتدوا بنيب الرمحة ونيب امللحمة با
 . اهللا أن يتقبلهم يف الشهداءاتلوا وقتلوا يف سبيل اهللا، نرجوعليه الصالة والسالم فق

 
وقد أثلج أهل العراق قلوب املسلمني يف شهر بدر وما بعده يف الناصرية بإسقاط عشرات 

حى من اجلنود االحتالل، ويف بغداد والفلوجة والرمادي واملوصل وتكريت مبا القتلى واجلر
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كبدوا العدو من خسائر مادية ومعنوية يف إسقاط الطائرات وأذاقوهم بعض ما يذوق 
املسلمون يف فلسطني والعراق وأفغانستان، وألهل سامراء وبعقوبة وغريها من املدن اليت 

، ونقول هلم؛ اصربوا وصابروا وصرب ساعة زيادة على رفعت راية اجلهاد كل حتية وإجالل
 .صرب بوش ومرتزقته تنالون ما حتبون بإذن اهللا، فإمنا النصر صرب ساعة

 
 فوارس صدقوا فيهم ظنوين *** فدت نفسي وما ملكت مييين

 وإن دارت رحى احلرب الزبون *** فوارس الميلون املنايا
 

 رب حينا بعد حنيصلوا باحل *** وال تبلى بسالتهم وإن هم
 وداوو باجلنون من اجلنون *** وإن محي الوطيس فال يبالوا

 
 :وقبل اخلتام

 
أذكركم حبادثة ذكرها أهل السري؛ وهي أن املسلمني عند فتحهم لشمال أفريقيا جعل قائد 

اهللا بن الزبري رضي اهللا عنهما على  املشركني جائزة ملن يقتل قائد املسلمني، فأشار عبد
سلمني أن جيعل نفس اجلائزة ملن يقتل قائد املشركني، فقتله رجل من املسلمني، قائد امل

 .فأعطي جائزته كاملة
 

وإننا يف  قد جعلت اجلوائز العظام ملن يقتل ااهدين يف سبيل اهللا، أمريكاوتعلمون أن 
 جرام من الذهب لكل من أالفتنظيم القاعدة ملتزمون بإذن اهللا جبائزة قدرها عشرة 

، وأما األمم أو نائبه أو قائد القوات األمريكية أو نائبه يف العراق" برمير"ل احملتل يقت
املتحدة فما هي إال أداة صليبية صهيونية وإن تسترت ببعض األعمال اإلغاثية، وهل سلم 
فلسطني لليهود إال األمم املتحدة، وهل فصل تيمور الشرقية إال األمم املتحدة، وهل برر 

وقتل أكثر من مليون طفل إال األمم املتحدة، وهي اليوم تواصل أدوارها حصار العراق 
أو رئيس بعثته إىل العراق أو ممثليه " كويف أنان"لذا فإن من يقتل اخلبيثة ضد األمة، 

 وكذلك - عشرة آالف جرام من الذهب -كاألخضر اإلبراهيمي فله نفس اجلائزة 
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 -عسكريا أو مدنيا من سادة الفيتو  جرام ذهبا لكل من يقتل ألفجائزة مقدارها 
 جرام ذهبا ملن يقتل عسكريا أو مدنيا من عبيد ةومخسمائ -كاألمريكيني أو الربيطانيني 

 ونظرا للظروف األمنية فتسليم - كاليابان وإيطاليا -اجلمعية العمومية بالعراق أيضا 
له ألحد جنود وأما من قتل بعد قتاجلوائز سيكون يف أقرب فرصة متاحة بإذن اهللا، 

 فاجلائزة الكربى لنا وله أن مين اهللا علينا بالشهادة يف سبيله، وأما جائزته االحتالل
 .الصغرى فستكون لورثته بإذن اهللا

 
 :ويف اخلتام

 
 هلموا لقتال الصليبيني واليهود، واذكروا اهللا أوجه النداء لشباب اإلسالم فأقول هلم؛

 أو الشهادة، وما هو إال أن يقتل منا من حان أجله ذكرا كثريا، فما هو واهللا إال النصر
يف أجواف طري خضر "فيفقده أهله لتكون روحه كما قال رسولنا عليه الصالة والسالم 

، فشتان شتان بني "تسرح من اجلنة حيث تشاء مث تأوي إىل قناديل معلقة بعرش الرمحن
 .اجلوارين، بني جوار أهله وجوار ربه

 
كد، فيا أأ كل مكان، والسيما أهل اجلوار حيث الواجب عليكم فيا فتيان اإلسالم يف

فتيان اإلسالم يف جزيرة العرب وأرض الكنانة والشام، ويا جحاجح ربيعة ومضر، ويا 
أحفاد صالح الدين، ويا فرسان حممد الفاتح، ويا فدائيي أم الفدا وحلب الشهباء وغطافرة 

، ويا اليل حاشد ومدحج وبكيل، معان والزرقاء، ويا مغاوير األزد أبطال عسري
فليتواصل مددكم لتغيثوا إخوانكم يف أرض الرافدين، فإن رحى احلرب هناك دائرة ونارها 
مستعرة، وقد جالت عليهم خيل الصليب وقتلت منهم اآلالف وأسرت اآلالف تريد أن 

لروم تستأصل شأفتهم وتبيد خضراءهم، وهم بفضل اهللا يقاتلون ثابتني يف وجه غدرة ا
 .يضحون بالنفس والنفيس للذود عن دينهم، فلله درهم ودر من ناصرهم

 
 بدلوا األرواح وأمواال *** هاموا يف نصرة دعوهتم
 هجروا األعمام وأخوال *** ال ختشى املوت عزائمهم
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 واتبعوا خالد وبالال *** تركوا يف الدار أحبتهم
 

وثبت أبطالنا وأيدهم بنصر من عندك اللهم ربنا تقبل شهدائنا واشف جرحانا وفك أسرانا 
 .فإنه ال ناصر لنا وهلم إال أنت

 
 .اللهم مرتل الكتاب وجمري السحاب وهازم األحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم

 .ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار
 

تك، ويؤمر فيه اللهم أبرم هلذه األمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصي
 .باملعروف وينهى فيه عن املنكر

 
اللهم انصر ااهدين على الكافرين يف فلسطني والعراق وأفغانستان وكشمري والفلبني 

 .والشيشان ويف باكستان ويف كل مكان إنك مسيع جميب
 

 .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
 

 أُسامةُ بن محمِد بِن الَِدنْ
انَ أَفْغتانَ–انساسرخ  
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 عشرون ال احلادي واخلطاب
 

  ِإىل الشعِب األمِريِكّيِإىل الشعِب األمِريِكّي
  

  ))السِبيلُ إلَاِء احلَرِبالسِبيلُ إلَاِء احلَرِب((
 

  هـ١٤٢٥ رمضان ١٥
  م٢٠٠٤ تشرين األول/أوكتوبر ٢٩

 
 ِبصوِت الشيخ
 )حِفظَه اهللا(أُسامة بن محمد بِن الَِدنْ 

 
 

للمظلوم أن يقتص من ظامله  نَوأِذه وأمرهم بالعدل، احلمد هللا الذي خلق اخللق لعبادت
 :أما بعد، باملثل

 
 ،السالم على من اتبع اهلدى

 
 أيها الشعب األمريكي؛

 
أخرى، عن احلرب وأسباا " مااتن" حديثي هذا لكم عن الطريقة املثلى لتجنب 

ة البشرية،  إن األمن ركن مهم من أركان احلياوبني يدي احلديث أقول لكم؛ونتائجها، 
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ملْ  م ِل فليعلمنا،وإن األحرار ال يفرطون بأمنهم، خبالف ادعاء بوش بأننا نكره احلرية
 نضرب السويد مثال؟

 
 رمحهم اهللا، وإمنا ١٩ومعلوم أن الذين يكرهون احلرية ال ميلكون نفوسا أبية كنفوس الـ 
تنا، فكما درون أمننا قاتلناكم ألننا أحرار ال ننام على الضيم، نريد إرجاع احلرية ألم

در أمنكم، وال يعبث بأمن اآلخرين مث يتوهم بأنه سيبقى آمنا إال اللص األمحق، وإن 
 .العقالء إذا وقعت املصائب كان من أهم أعماهلم البحث عن أسباا لتجنبها

 
فما سبتمرب  ١١ منكم؛ فبالرغم من دخولنا السنة الرابعة بعد أحداث الـ ب أعجولكنين

 وبالتايل فإن ،ل بوش ميارس عليكم التشويش والتضليل وتغييب السبب احلقيقي عنكمزا
 عن األسباب وراء تلك األحداث، سأحدثكمالدواعي قائمة لتكرار ما حدث، وإين 

 القول باللحظات اليت اختذ فيها هذا القرار لتتفكروا، فأقول لكم؛ علم اهللا ما وسأصدقكم
لكن بعدما طفح الكيل وشاهدنا ظلم وتعسف التحالف خطر يف بالنا ضرب األبراج، و

 . اإلسرائيلي على أهلنا يف فلسطني ولبنان فبادر إىل ذهين ذلكاألمريكي
 

 وما تالها من ١٩٨٢وإن األحداث اليت أثرت يف نفسي بشكل مباشر ترجع إىل عام 
ول الثالث أحداث، عندما أذنت أمريكا لإلسرائيليني باجتياح لبنان وساعد يف ذلك األسط

، وبدأ القصف وقتل وجرح كثريون وروع وشرد آخرون، وما زلت أتذكر األمريكي
تلك املشاهد املؤثرة؛ دماء وأشالء وأطفال ونساء صرعى يف كل مكان، منازل تدمر مبن 
فيها وأبراج تدك على ساكنيها، قذائف كاملطر تصب على ديارنا بال رمحة، وكان احلال 

حول له وال قوة إال الصراخ، فهل يفهم التمساح حوارا بغري  طفال ال التقمكتمساح 
سالح، وكان العامل كله يسمع ويرى وال يزيد، ويف تلك اللحظات العصيبة جاشت يف 

 شعورا عارما يرفض الظلم وولدت أنتجتنفسي معان كثرية يصعب وصفها ولكنها 
 .تصميما قويا على معاقبة الظاملني
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األبراج املدمرة يف لبنان انقدح يف ذهين أن نعاقب الظامل باملثل وبينما أنا أنظر إىل تلك 
وأن ندمر أبراجا يف أمريكا لتذوق بعض ما ذقنا ولترتدع عن قتل أطفالنا ونسائنا، وتأكد 

 معتمد، أمريكييل يومها أن الظلم وقتل األبرياء من األطفال والنساء عن عمد؛ قانون 
قاومة؛ فإرهاب ورجعية، وتعين الظلم وحصار املاليني والترويع حرية ودميقراطية، وأما امل

حىت املوت كما فعل بوش األكرب يف أكرب جمزرة لألطفال مجاعية عرفتها البشرية يف 
العراق، وتعين أن يلقى من القنابل واملتفجرات ماليني األرطال على ماليني األطفال يف 

يب عميل جديد يعني على  لعزل عميل قدمي وتنصاالبنالعراق أيضا كما فعل بوش 
 . اختالس نفط العراق، وغري ذلك من الفظائع

 
 ردا على تلك املظامل العظام، ١١وعلى خلفية تلك الصور وأمثاهلا جاءت أحداث الـ 

فهل يالم املرء يف الذود عن محاه؟ وهل الدفاع عن النفس ومعاقبة الظامل باملثل إرهاباً 
 . بدمذموماً؟ فإن يكن كذلك فما لنا منه

 
 مراراً منذ سنني قبل - وعملياًقولياً-فهذه هي الرسالة اليت حرصنا على إبالغها لكم 

 ،٩٦عام " التامي"يف جملة " سكوت"، وطالعوها إن شئتم يف لقائي مع ١١أحداث الـ 
، ٩٨عام " جون وتر"، مث لقائي مع ٩٧عام " السي أن أن"يف " بيتر أرنيت"وكذلك مع 

ئتم يف نريويب وترتانيا ويف عدن، وطالعوها يف لقائي مع عبد الباري وطالعوها عمليا إن ش
وهذا األخري هو من جلدتكم وعلى ملتكم -" روبرت فيسك"عطوان وكذلك لقائايت مع 

 فهل يستطيع مدعو احلرية يف البيت األبيض والقنوات اخلاضعة هلم أن -وأحسب أنه حمايدا
  فهمه منا عن أسباب قتالنا لكم؟ مااألمريكيجيروا معه لقاء لينقل للشعب 

  
 هذه األسباب تكونوا قد سرمت يف الطريق الصحيح الذي يوصل أمريكا إىل جتتنبوافإن 

 . فهذا عن احلرب وأسباا،١١أمنها الذي كانت عليه قبل الـ 
 

 وأما عن نتائجها؛ 
 



 

٢١٥ 

ألسباب  وفاقت كل التوقعات واملقاييس، ،فهي بفضل اهللا تعاىل إجيابية وكبرية جدا
 :كثرية، من أمهها

 
إننا مل جند صعوبة يف التعامل مع بوش وإدارته، نظرا للتشابه بينها وبني األنظمة يف بالدنا، 
واليت نصفها حيكمها العسكر والنصف اآلخر حيكمه أبناء امللوك والرؤساء، وخرباتنا معهم 

لطمع أخذ املال بغري طويلة، وكال الصنفني يكثر فيهم الذين يتصفون بالكرب والغطرسة وا
 .حق
 

وقد بدا هذا التشابه منذ زيارات بوش األب إىل املنطقة، ففي الوقت الذي كان بعض بين 
 إذا به يتأثر هو بتلك ،جلدتنا منبهرا بأمريكا ويأمل أن تؤثر هذه الزيارات يف بالدنا

تلسون األنظمة امللكية والعسكرية وحيسدهم على بقائهم عشرات السنني يف مناصبهم خي
قانونا "مال األمة دون حسيب وال رقيب، فنقل االستبداد وقمع احلريات إىل ابنه، ومسوه 

 . حتت ذريعة حماربة اإلرهاب،"وطنيا
 

 واستحسن بوش األب تولية األبناء على الواليات، كما مل ينس أن ينقل خربات التزوير 
ات احلرجة كل ما ذكرنا سابقا؛ لالستفادة منها يف اللحظ" فلوريدا"من رؤساء املنطقة إىل 

سهل علينا استفزاز هذه اإلدارة واستدراجها؛ فيكفي أن نرسل اثنني من ااهدين إىل 
حىت يركض اجلنراالت إىل هناك " القاعدة"أقصى املشرق لريفعوا خرقة مكتوب عليها 

 حيققوا هلا مسرعني ليتسببوا يف تكبيد أمريكا اخلسائر البشرية واملالية والسياسية دون أن
 .شيئا يذكر، باستثناء بعض املنافع لشركام اخلاصة

 
إضافة إىل أننا خربنا حرب العصابات وحرب االسترتاف يف مقارعة القوى الكربى الظاملة، 
حيث استرتفنا مع ااهدين روسيا عشر سنني إىل أن أفلسوا بفضل اهللا فاضطروا إىل 

 وحنن ماضون يف هذه السياسة يف استرتاف أمريكا االنسحاب منهزمني، فلله احلمد واملنة،
 .إىل درجة اإلفالس بإذن اهللا، وما ذلك على اهللا بعزيز

 



 

٢١٦ 

فمن قال؛ إن القاعدة انتصرت على إدارة البيت األبيض، أو أن إدارة البيت األبيض قد 
ال خسرت يف هذه احلرب؛ فهو كالم يفتقد إىل الدقة، ألنه عند النظر بتمعن إىل النتائج ف

ميكن القول أن القاعدة هي السبب الوحيد يف الوصول إىل هذه املكاسب املذهلة، بل إن 
-سيادة البيت األبيض احلريصة على فتح جبهات قتال لتشغيل شركات باختالف أنواعها 

 ساعدت مجيعها يف حتقيق تلك النتائج -سواء العاملة يف جمال السالح أو النفط أو اإلعمار
 .اهلائلة للقاعدة

 
كما بدا لبعض احملللني والدبلوماسيني؛ إننا والبيت األبيض نلعب كفريق واحد دف يف 

 ومبثل هذه املعاين وغريها - وإن اختلفت النوايا - االقتصاديمرمى الواليات املتحدة 
 .أشار الدبلوماسي الربيطاين يف حماضرته باملعهد امللكي للشؤون الدولية

 
 ألف دوالر يف احلدث، بينما خسرت أمريكا ٥٠٠ أنفقتاعدة فعلى سبيل املثال؛ إن الق

 مليار دوالر، أي أن كل دوالر من ٥٠٠على أقل تقدير يف احلدث وتداعياته أكثر من 
 .القاعدة هزم مليون دوالر بفضل اهللا تعاىل

 
عالوة على فقدها عددا هائال من الوظائف، وأما عن حجم العجوزات املالية؛ فقد بلغت 

 .قياسية وفلكية تقدر بأكثر من تريليون دوالرأرقاما 
 

 واألخطر واألمر على أمريكا؛
 

 إىل أن يلجأ مليزانية الطوارئ ملواصلة القتال يف -أخريا-أن ااهدين اضطروا بوش 
 .أفغانستان ويف العراق، مما يدل على جناح خطة االسترتاف إىل درجة اإلفالس بأذن اهللا

 
قاعدة كسبت، لكنه يف املقابل يوضح أن إدارة بوش كسبت وصحيح أن هذا يوضح أن ال

أيضا، ألن الناظر إىل ضخامة العقود اليت نالتها الشركات الكربى املشبوهة كـ 
ومثيالا ذات الصلة ببوش وإدارته يتأكد له ذلك، وإن اخلاسر يف احلقيقة إا " هالبريتون"

 . واقتصادهاألمريكيهو أنتم؛ هو الشعب 



 

٢١٧ 

 
كنا قد اتفقنا مع األمري العام؛ حممد عطا رمحه اهللا أن ينجز مجيع العمليات خالل وللعلم؛ 

 دقيقة، قبل أن يتنبه بوش وإدارته، ومل خيطر ببالنا قط أن القائد األعلى للقوات ٢٠
 ألف من مواطنيه يف الربجني ليواجهوا تلك األهوال العظام ٥٠ة سيترك األمريكياملسلحة 

م إليه، ألنه قد بدا له أن االنشغال حبديث الطفلة عن عرتا وحدهم وقت أشد حاجته
ونطحها أهم من انشغاله بالطائرات ونطحها لناطحات السحاب، مما وفر لنا ثالثة 

 .أضعاف املدة املطلوبة لتنفيذ العمليات، فلله احلمد
 

رب ني حذروا بوش قبل احلاألمريكيكما ال خيفى عليكم أن املفكرين وأويل األلباب من 
 على افتراض -أن كل ما تريده لتأمني أمريكا برتع أسلحة الدمار الشامل "قائلني له؛ 
 متاح لك، ودول العامل معك يف التفتيش، ومصلحة أمريكا تقتضي أن ال تزج -وجودها 

، ولكن سواد الذهب األسود ختم على بصره "ا يف حرب غري مربرة وال تعرف ايتها
 اخلاصة على مصلحة أمريكا العامة، فكانت احلرب وكثر القتلى، وبصريته، فقدم املصاحل

 وتورط بوش يف مستنقعات العراق اليت دد مستقبله، ومثاله األمريكيواسترتف االقتصاد 
 :كما قيل

 
 إىل مدية حتت التراب تثريها *** فكان كعرت السوء قامت بظلفها

 
 وأين أقول لكم؛

 
اً وجرح عشرات اآلالف، كما قتل منكم أكثر من  ألف١٥لقد قتل من أهلنا أكثر من 

، ومجيع هؤالء القتلى من الطرفني تلطخت يدا بوش آالفألف وجرح أكثر من عشرة 
 .بدمائهم من أجل النفط وتشغيل شركام اخلاصة

 
 أن األمة اليت تعاقب الضعيف إذا تسبب يف قتل رجل من أبنائها من أجل املال واعلموا؛

  ... أيضا تسبب يف قتل أكثر من ألف رجل من أبنائها من أجل املال وتترك الشريف إذا
 



 

٢١٨ 

وكذلك حلفاؤكم يف فلسطني فريوعون النساء واألطفال ويقتلون ويأسرون الرجال وهم 
 . نائمون مع أهلهم وعلى فرشهم

 
 .وهو أن تتذكروا أن لكل فعل رد فعل ومطليب منكم يسري؛

 
 وهم يلوحون يف ١١وف الذين فارقوكم يوم الـ حيسن أن تتدبروا وصايا األلوأخريا؛ 

 . خترج يف حبوث ودراساتأنيأس، وهي وصايا ملهمة ينبغي 
 

كم كنا خمطئني عندما تركنا " يف تلوحيام قبل السقوط قوهلم؛ وإن من أهم ما أقرأه نثراً
، وكأم كانوا "البيت األبيض ينتقد سياساته اخلارجية على املستضعفني بال رقيب

 ظَ، والسعيد من وِع" حاسبوا الذين تسببوا يف قتلنااألمريكيأيها الشعب "ولون؛ يق
 : يف تلوحيام أيضابغريه، ومما أقرأه شعراً

 
 والظلم مرتعه وخيم *** البغي يصرع أهله

 
 . درهم وقاية خري من قنطار عالجوقد قيل؛

 
العاقل ال يفرط بأمنه  أن الرجوع إىل احلق خري من التمادي يف الباطل، وأن وأعلموا؛

 .وماله وبنيه من أجل كذاب البيت األبيض
 

 إن أمنكم ليس بيد كريي أو بوش أو القاعدة، -وأصدقكم القول-أقول لكم  ويف اخلتام؛
 . قد أمنت أمنهاإن أمنكم هو يف أيديكم أنتم وإن كل والية ال تعبث بأمننا فهي تلقائياً

 
 . على من أتبع اهلدىوالسالم، واهللا موالنا وال موىل لكم

 
 أُسامةُ بن محمِد بِن الَِدنْ

  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٢١٩ 

 الثاين و العشروناخلطاب 
 

  ِإىل أَهِل ِبالِد احلَرمِني خاصةُِإىل أَهِل ِبالِد احلَرمِني خاصةُ
  و املُسِلِمني عامةُو املُسِلِمني عامةُ

  

  ياضياض الِر الِراِماِمكّكّ ح حنيني ب بزاعزاعالِنالِن   و والفالفاِخلاِخل((
وو  أهالدالدل الِبل الِبأه،،و و   السالسبههلِِل ِحل ِحليلُيلُب(( 

 
  هـ١٤٢٥ ذو القعدة ٤
  م٢٠٠٤ كانون األول/ديسمرب ١٦

 
 ِبصوِت الشيخ
 )حِفظَه اهللا(أُسامة بن محمد بِن الَِدنْ 

 
 

 : احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني، أما بعد
 

 .. يف غريها عامةفإىل املسلمني يف بالد احلرمني خاصة وإىل املسلمني
 

 .فهذه رسالةٌ حول اخلالف والرتاع بني حكام الرياض وأهل البالد والسبيل حلله



 

٢٢٠ 

 
فقد كَثُر احلديث يف بالد احلرمني عن ضرورة األمن واألمان وعن حرمة دماء املسلمني 

 وزعموا أن ااهدين ،ة والرتاع وعلى أمهية األلفة واالجتماع وخطورة الفرق،واملستأمنني
وحمض احلقيقة الواضحة أن املسؤولية تقع . يتحملون ما آلت إليه األمور يف بالد احلرمني

 واأللفة ، حيث فرط يف الشروط املطلوبة للمحافظة على األمن والدماء،على عاتق النظام
 ، وذلك بعصيانه هللا تعاىل وارتكابه الكبائر اليت تعرض البالد لوعيد اهللا وعقابه،واالجتماع

 .قد ذكر اهللا لنا قصص العصاة وعقام لنعتربو
 

وضرب اللَّه مثَالً قَريةً كَانت آِمنةً مطْمِئنةً يأِْتيها ِرزقُها رغَداً ِمن كُلِّ {: قال اهللا تعاىل
ِف ِبموالْخوِع والْج اسِلب ا اللَّهِم اللَِّه فَأَذَاقَهعِبأَن تكَاٍن فَكَفَرونَمعنصوا يا كَان{ 

فَصب * فَأَكْثَروا ِفيها الْفَساد * الَِّذين طَغوا ِفي الِْبلَاد {: وقال اهللا تعاىل. ]١١٢:النحل[
 . ]١٤-١١:الفجر [}ِإنَّ ربك لَِبالِْمرصاِد* علَيِهم ربك سوطَ عذَاٍب 

 
ا القاعدين عن إنكار املنكر يتحملون املسؤولية كما أن املوالني للنظام، املداهنني له، وكذ

لُِعن الَِّذين كَفَرواْ ِمن بِني ِإسراِئيلَ علَى ِلساِن داوود وِعيسى {:  وقد قال اهللا تعاىل،أيضاً
فَعلُوه لَِبئْس ما كَانواْ الَ يتناهونَ عن منكٍَر * ابِن مريم ذَِلك ِبما عصوا وكَانواْ يعتدونَ 

 .]٧٩-٧٨:املائدة [}كَانواْ يفْعلُونَ
 

فما مل حتكم أئمتهم بكتاب اهللا عز ”: وقد صح عن نبينا عليه الصالة والسالم أنه قال
إن ” وقال أيضاً ، رواه احلاكم“وجل فيتحروا فيما أنزل اهللا إال جعل اهللا بأسهم بينهم

 رواه ابو “على يديه أوشك أن يعمهم اهللا بعقاب منهالناس إذا رأوا الظامل ومل يأخذوا 
 . داوود

 
 أعين باب األمر باملعروف والنهي عن -واعلم أن هذا الباب ”: وقال النووي رمحه اهللا

 قد ضيع أكثره من أزمان متطاولة ومل يبق منه يف هذه األزمان إال رسوم قليلةٌ -املنكر 
 فإذا كثر اخلبث عم العقاب الصاحل والطاحل، ،مر ومالكهجداً، وهو باب عظيم به ِقوام األ



 

٢٢١ 

فَلْيحذَِر الَِّذين يخاِلفُونَ {وإذا مل يأخذوا على يد الظامل أوشك أن يعمهم اهللا تعاىل بعقابه 
 . انتهى كالمه“ ]٦٣:النور [}عن أَمِرِه أَن تِصيبهم ِفتنةٌ أَو يِصيبهم عذَاب أَِليم 

 
 : أبيات احلكمومن 

 
 فإن املعاصي تزيل النعم*** إذا كنت ذا نعمة فارعها 

 
فاملعاصي اليت ارتكبها النظام عظيمةٌ جداً، فقد جتاوز الكبائر واملوبقات إىل نواقض 

 واالستخفاف ،اإلسالم اجلليات، جتاوز ظلم العباد وهضم حقوقهم واالستهانة بكرامتهم
 فاليوم يعاين من الفقر واحلرمان ماليني من ،األمة العامبعقوهلم ومشاعرهم، والعبث مبال 

 فضالً ،الناس مقابل أن تدخل املاليني من الرياالت إىل حسابات املتنفذين من كبار األسرة
 ، ومشاركة الناس يف جتارم عنوة بغري عوض،عن تدين اخلدمات واغتصاب األراضي

 فتوىل أمريكا ، نواقض اإلسالم اجللياتفإن النظام قد جتاوز ذلك كله إىل. وإىل ما هنالك
الكافرة وناصرها ضد املسلمني وجعل من نفسه نداً هللا تعاىل يشرع للناس حتليالً وحترمياً 

وقد أشرنا إىل بعض املظامل اليت . من دون اهللا ومعلوم أن ذلك من نواقض اإلسالم العشرة
فصيل يف البيان السابع عشر ومن شاء ارتكبها النظام يف أمور الدين والدنيا بشيء من الت

 .فلريجع إليه
 

 وحلُّ هذا األمر ،وهذا الذي تقدم من أهم أسباب اخلالف بني املسلمني وحكام الرياض
 دةاإلرا إرادته لإلصالح إن كان ميلك سهل معلوم يف دين اهللا تعاىل إن صدق احلاكم يف

 .أصالً
 

أما حنن فعلم اهللا أننا نريد اإلصالح ما استطعنا ونسعى إليه، وما خرجنا من ديارنا إال 
رغبة فيه، وما كنا نشتكي نقصاً يف أمور الدنيا وهللا احلمد واملنة، وما بنا عن بالد احلرمني 

 . ولكنه يف سبيل اهللا يسر،تشوف إىل غريها وقد طال املقام بعيداً عنها
 



 

٢٢٢ 

 ولكن الوالةَ ا ذئاب***  عمِق قليب حجاز حبها يف
 وصحب ويف األفغاِن يل دار ***وعند اهللا لألرزاق باب 

 
 : وقد قيل

 
 وإن كَثُرت يف عِني من ال جيرب*** وما اخليلُ إال كالصديِق قليلةٌ 

 العز طيب*** وكل امرئ يويل اجلميل حمبب وكلُ مكاٍن ينبت 
 

 والكيس من مل تغره دنياه، وال معىن للحياة إن مل تكن يف ،هومن توكل على اهللا كفا
 . فأسأل اهللا الثبات وحسن اخلتام، اهللاطاعة

 
وخالصة هذه املسألة أنَّ سبيل النجاة إمنا هو باإلصالح واالستقامة على أمر اهللا تعاىل 

ت ومن تاب معك فَاستِقم كَما أُِمر{: وأمر رسوله عليه الصالة والسالم، قال اهللا تعاىل
 .]١١٢:هود [}والَ تطْغواْ ِإنه ِبما تعملُونَ بِصري

 
 .]١١٧:هود [}وما كَانَ ربك ِليهِلك الْقُرى ِبظُلٍْم وأَهلُها مصِلحون{: وقال تعاىل

 
 .“قل آمنت باهللا مث استقم”: وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 
األمة مبا صلح به أوهلا، وقد كانت جزيرة العرب أمواجاً متالطمة من القتل فصالح هذه 

واجلوع واخلوف يف اجلاهلية، فلما بعث اهللا نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم وأنزل القرآن 
 فأعزهم اهللا بعد أن كانوا ،واستقام الناس معه على اإلسالم صلُح حاهلم وحسن معاشهم

 وأطعمهم بعد جوع، وآمنهم بعد ، فجمعهم بعد فرقة،نهم بعد عداءأذلّاء، وأَلَّف بي
وأَلَّف بين قُلُوِبِهم لَو أَنفَقْت ما ِفي اَألرِض جِميعاً ما أَلَّفَت بين {: خوف، قال اهللا تعاىل

 .]٦٣:األنفال [}قُلُوِبِهم ولَـِكن اللّه أَلَّف بينهم ِإنه عِزيز حِكيم
 



 

٢٢٣ 

ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنواْ واتقَواْ لَفَتحنا علَيِهم بركَاٍت من السماء {: وقال اهللا تعاىل
 .]٩٦:األعراف [}واَألرِض ولَـِكن كَذَّبواْ فَأَخذْناهم ِبما كَانواْ يكِْسبون

 
 - رضي اهللا عنهما - األول للخليفة الثاين وحلُّ اخلالف بني الراعي والرعية خلَّصه اخلليفة

 فهذا كالم الراشدين رضي اهللا عنهم، عليه “استقم تستقم لك رعيتك”: بكلمة قال له
نور مقتبس من النور املبني، فإذا استقام األمري على شرع اهللا استقامت الرعية ووجب 

رج عن شرع اهللا وجب على عليها السمع والطاعة بأمر اهللا تعاىل، وأما إذا ارتد األمري وخ
 ، وإمنا مقيدة باملعروف، فطاعته ليست مطلقة،الرعية أن خترج عليه بأمر اهللا تعاىل أيضاً

 اهللا تعاىل، قال شيخ اإلسالم بالطاعةوقد أكد أهل العلم على ارتباط االجتماع واأللفة 
كله، وسبب إنّ سبب االجتماع واأللفة مجع الدين والعمل به ”: ابن تيمية رمحه اهللا

وهذا التفريق الذي حصل ”:  وقال أيضاً“الفرقة ترك حٍظ مما أمر العبد به والبغي بينهم
 األعداء هو الذي أوجب تسلط - علمائها ومشائخها وأمرائها وكربائها -من األمة 

 انتهى “عليها وذلك بتركهم العمل بطاعة اهللا تعاىل ورسوله عليه الصالة والسالم
 . كالمه

 
 رسول اهللا - أن تكون على ما كانت عليه اجلماعة األوىل :ماعة كما عرفها السلففاجل

 .  فبذلك تكون من الفرقة الناجية-صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه رضي اهللا عنهم 
 

 أن تكون على احلق ولو كنت وحدك، كما ثبت عن ابن مسعود رضي اهللا :واجلماعة
 ،ض ما أمرهم اهللا به وقعت بينهم العداوة والبغضاء والشاهد أنه مىت ترك الناس بع،عنه

 .  باهللاإالقوة  حول وال  وال،فتسلط عليهم األعداء، وهذا ما حنن فيه
 

 فيهنأ الناس يف حياهتم يف ،هل يستطيع احلكام أن يستقيموا على أمر اهللا لتستقيم الرعية
 أمور دينهم ودنياهم؟

 



 

٢٢٤ 

 كما بدأوا ،بدأوا مبركز احلوار الوطيننعم، يستطيعون، فقد : بعض الناس يقولون
وأحسن .  ورأس البالء،لكن ذلك مل يغري شيئاً من أساس الداء. باالنتخابات البلدية

أحواهلم أم سيدخلون يف لعبة االنتخابات كما يف اليمن أو األردن أو مصر ويدورون يف 
 .ة الشركية ناهيك عن حرمة دخول االس التشريعي،حلقة مفرغة لعشرات السنني

 
ي أن نعرف حقيقته وجذوره لذا فإذا أردنا حل اخلالف حالً صحيحاً علمياً وعملياً ينبغ

 فهذا الصراع يف جزٍء منه صراع قُطِْري داخلي، ولكنه يف أبعاده األخرى صراع ؛وأبعاده
مية بني الكفر العاملي ومعه املرتدون اليوم بزعامة أمريكا اليوم من جهة وبني األمة اإلسال

 .وطليعتها سرايا ااهدين من جهة أخرى
 

وهذه األسر احلاكمة العميلة الظاملة يف املنطقة اليوم واليت تقمع كل حركة إصالحية 
وتفرض على الشعوب سياسات ضد دينها ودنياها إمنا هي نفس األسر اليت ناصرت 

 عن أمريكا وكالةبال وهي إمنا تقوم بذلك ،الصليبيني ضد املسلمني قبل قرن من الزمان
 .وحلفائها وهذا يشكل امتداداً للحروب الصليبية السابقة على العامل اإلسالمي

 
 يتضح لنا مدى السيطرة الصليبية الصهيونية ،وبنظرة على السياسات الداخلية لبالدنا

حرج، فال ميكن تعيني ملك   فالتدخل األمريكي يف الشؤون الداخلية حدثْ عنه وال،عليها
 وهذا بناءاً على اتفاقيات بني امللوك السابقني واحلكومة ،ئب له إال مبوافقة أمريكاأو نا

 .األمريكية
 

 لتحول دون انفالت ،كما أن مهزلة احلكم القائم اليوم يف بالد احلرمني هي مبوافقة أمريكا
 .  احلرجةاألخرية وخاصة يف هذه السنوات األسوأالوضع كتصاعد خالفات األمراء إىل 

 
 فقد يحكم الشعب ،الة احلكم هذه يف بالد احلرمني حالةٌ ال يعرف هلا التاريخ شبيهاًفح

 أما أن تحكم البالد ،بعد موت احلاكم لساعات أو أليام بامسه كما يف حادثة شجرة الدر



 

٢٢٥ 

بطوهلا وبعرضها باسم ملك مل يعد يعلم من بعد علم شيئاً لعقد من الزمان فهذا من 
 !! العجائب

 
 بل سقطت واليته أيضاً ،تسقط واليته شرعاً فقط الرتكابه نواقض يف اإلسالمفهو مل 

 ،لعجزه وفقده القدرة العقلية الالزمة إلدارة أدىن األمور فضالً عن إدارة البالد والعباد
 وهم إمنا يِصرون على بقائه لرفضهم أن ،فينبغي على أشقائه أن ال حيملوه ما ال يطيق

 عبد اهللا ملكاً على البالد فتتقلص صالحيام ويستأثر باألمر من يصبح أخوهم من أبيهم
وهو ال يستطيع أن يتجاوزهم لسيطرم على زمام األمور وخاصة وزاريت الدفاع . دوم

 مما ، وأهم من ذلك سيطرم على الديوان امللكي،والداخلية، وكذلك االستخبارات
 . زعوم لعزله وتنصيب بديل عنهميكنهم من إصدار مرسوم ملكي من ويل األمر امل

 
 فضالً عن ظلمهم للشعب مكَّن أمريكا من أن تبالغ ،وهذا االختالف احلاد داخل األسرة

يف ابتزاز األمراء املتنافسني وخاصة األمري عبد اهللا ملطالبها، وهو يعلم علماً مؤكداً أنه لو مل 
 إخوانه كما عزلوا أخاهم يستجب ألوامرها فمصريه يف أحسن األحوال العزل على أيدي

 وأم مستعدون ،امللك سعود من قبل، فهو على علم بأن منافسيه أصحاب جتارب سابقة
 .للقيام مبا هو أكرب من العزل إن لزم األمر

 
ومن أراد مثاالً حياً قريباً على دور أمريكا يف قرار العزل فلينظر إىل األمري احلسن بن طالل 

ضعة عقود نائباً للملك رجع أخوه احلسني من أمريكا قبل وفاته يف األردن فبعد أن بقي لب
بأيام ومعه قرار العزل ألخيه وعزله فاستكان لألمر وأصبح صفراً سياسياً، وهذا ما خييف 
األمري عبد اهللا إن عصى وِليةُ أمره أمريكا، وبالتايل ال خيفى أن أصحاب القرار يف األمور 

 . العظام هم يف أمريكا
 
 تنفيذ هؤالء الوكالء للتغيريات اليت ، يدل على عمق السيطرة الصليبية على بالدناومما

 ،يفرضها املوكّل حىت يف مناهجنا التعليمية بغرض مسخ شخصية األمة، وتغريب أبنائها
وهو مشروع قدمي قد بدأ منذ عقود يف مناهج األزهر مبصر، مث طالبت أمريكا بقية الدول 



 

٢٢٦ 

فقد طالبت اليمن بإغالق . ا لتجفيف ما تسميه منابع الصحوةالعميلة بتغيري مناهجه
كما طالبت أمريكا حكام الرياض بتغيري . املعاهد العلمية قبل أكثر من عقدين من الزمان

املناهج الدينية فتم ذلك نزوالً عند رغبتها هذا كله قبل غزويت نيويورك وواشنطن بأكثر 
ية اجلديدة اليت اعتمدها النظام أيضاً إضافة إىل فضالً عن التغيرات اإلضاف. من عقد ونصف

 . عزل األئمة واخلطباء
 

وهذا التدخل الصلييب يف تغيري املناهج هو من أخطر التدخالت يف شؤوننا على اإلطالق 
ألنه باختصار تغيري للدين، والدين كُلٌ ال يتجزأ، فمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض 

املشركون تشات قلوم، وقد قالوا لرسول اهللا صلى اهللا فهو كافر حقاً، واملشركون هم 
وِإذَا تتلَى علَيِهم آياتنا بيناٍت قَالَ {: عليه وسلم من قبل مثل هذا وأخرب اهللا عنهم بقوله

 أَنْ أُبدلَه ِمن ِتلْقَاء الَِّذين الَ يرجونَ ِلقَاءنا ائِْت ِبقُرآٍن غَيِر هـذَا أَو بدلْه قُلْ ما يكُونُ ِلي
 }نفِْسي ِإنْ أَتِبع ِإالَّ ما يوحى ِإلَي ِإني أَخاف ِإنْ عصيت ربي عذَاب يوٍم عِظيٍم

 .]١٥:يونس[
 

 الدينية ولكن حكام الرياض خافوا أمريكا وبدلوا املنهج، فال خيفى أن حمصلة تغيري املناهج
 وأما الدنيا فإن املناهج ، الدين فقد عرفتم أا ردة جاحمة أما؛نياهو خسارة الدين والد

سوف تخِرج للبالد عبيداً متعلمني يوالون أمريكا ويبيعون مصاحل البالد ويحِسنون التبسم 
يف وجه األمريكي وهو حيتل األرض ويفسد العرض بذريعة احلرية واملساواة وقوانني األمم 

 .ن التدخل األمريكي يف السياسية الداخلية فهذا منوذج م،املتحدة
 

وأما تدخلهم يف السياسة اخلارجية فإن األسر احلاكمة قد استجابت ألمريكا وهي تؤدي 
دورها خبياناا، فهذا امللك حسني قد واصل مسرية اخليانة اليت بدأها جده عبد اهللا بن 

الثاين من بعده يف نفس فهذا ابنه عبد اهللا . الشريف حسني، وأبوه أيضاً ضد فلسطني
 نفسها اليت سار عليها أبوه اخليانة وهذا حممد السادس يف املغرب يسري على خط ،املسرية

ففي هذه العجالة ال يتسع . وجده من قبل، وما زال تنفيذهم للمؤامرات الصليبية مستمرة
 .ا، وإمنا نذكّر ببعضها ألمهيتهااال الستقصائه



 

٢٢٧ 

 
يف حلف عاملي مع الكفر الصلييب بقيادة بوش ضد اإلسالم فهذه حكومة الرياض دخلت 

وكما وقع يف أفغانستان، وكذلك هذه مؤامرات يف العراق قد بدأت ومل تنتِه بعد، . وأهله
فقد فتحوا قواعدهم للقوات األمريكية لكي تغزو العراق مما ساعدهم وسهل عليهم 

 بدين املسلمني ودمائهم وعقوهلم احتالهلا، وخرج يومها وزير الدفاع السعودي مستخفاً
 .كيني لألغراض اإلنسانية كما زعممعترفاً بأن حكومته فتحت مطاراا لألمري

 
مبادرة "فهاهم اليوم قد أظهروا لنا حلقة جديدة من سلسلة مؤامرام مع أمريكا مسوها 

وا  وهذه خيانة كربى فلم يكتف"إرسال قوات عربية وإسالمية حلفظ األمن يف العراق
مبناصرة الكفار الحتالل بالد اإلسالم حىت جاءوا ذه املبادرة إلسباغ الشرعية على 

 . االحتالل األمريكي، فحسبنا اهللا عليهم ونعم الوكيل
 

ومما زاد األمر سوءاً واملصيبة فداحة عند الناس أن كثرياً منهم كانوا يظنون أن األمري عبد 
رة البالد أنه سوف ينقذها من أوحال املعاصي والفساد اهللا بن عبد العزيز عندما تصدر إلدا

 ولكنه وبينما الناس ينتظرون خريه ،اإلداري واملايل واإلعالمي وغريه ومن التبعية ألمريكا
 ففي الوقت اليت كانت أمريكا تبعث جبيوشها إىل اخلليج لغزو العراق كان ،جاءهم بشره

 .استخدام أمريكا للقوة ضد العراقنه يرفض  ويقول أ،نظام الرياض خيادع األمة بتصرحياته
 

وهي أن خيرج صدام ! وقبل الغزو بفترة وجيزة قَدم األمري عبد اهللا مبادرة زعم أا إنسانية
كما قال، وبعبارة واضحة أن يسلم العراق ألمريكا بكل ما فيه ! إىل املنفى حقناً للدماء

ليك الطريق وقدم إليك أحد عبيده على طبٍق غنيمةً باردةً، ومثال هذا كمجرم قطع ع
أنا أنصحك أن تترك أهلك ومالك وتنجو بنفسك، : بصورة املصلح الناصح وقال لك

وهكذا يأخذ اللص أموال الناس يف العراق ويتعدى على أرضهم وعرضهم بدون عناء 
 . بدعم ونصح األمري األعرايب

 



 

٢٢٨ 

 العراق من اللص احمللي إىل صحيح أن صدام لص ومرتد، ولكن ال يكون احلل أبداً بنقل
اللص الدويل؛ ألن متكني الكافر ومناصرته ألخذ أرض املسلمني والسيطرة عليهم من 

 . نواقض اإلسالم العشرة
 

وقبل الغزو أيضاً خرج األمري عبد اهللا بن عبد العزيز على املأل ليصرح تصرحياً ماكراً 
 واعتقد الذين حيسنون الظن به ! ليست للحرباألمريكيةإن احلشود : خمادعاً حيث قال

 ولكن مل ميض إال سنة أو بضعة أشهر حىت فضحه اهللا -وما أكثرها-أا غفلة من غفالته 
تعاىل على رؤوس اخلالئق وأظهر كذبه وخداعه وغدره وخيانته لألمة ليس بشبٍه أو قرائن 

زيز من قبل على املأل كما نطق األمري طالل بن عبد الع. وإمنا برباهني دامغة وبأدلة ناطقة
، وهو بذلك يؤكد - حلاجة يف أنفسهم -إن أباه كان يتقاضى أمواالً من اإلجنليز : قائالً

 .على احلقائق والوثائق اليت تثبت أن أباه كان عميالً لإلجنليز
 

 بندر بن سلطان أمام املأل بأنه - سفريه يف أمريكا -فكذلك اليوم نطق ا ابن أخيه 
 الرئيس األمريكي ووزير دفاعه وقائد هيئة األركان وأطلعوه على اخلرائط اجتمع مع نائب

السرية لغزو العراق وإىل ما هنالك، وكان هذا الكالم خالل تعليقه بعد صدور كتاب 
يشري [. يفضح األمري عبد اهللا وهو يتعهد بتقدمي الدعم ألمريكا ويستحثها على غزو العراق

: وهو الكتاب الصادر بعنوان“ بوب ودوارد”ي كيالشيخ إىل كتاب الصحفي األمر
 )]Plan of Attack(“ خطة اهلجوم”
 

 األمريكيةإن إحساسه أن هذه القوات ”: إذن فتصرحياته السابقة قبل الغزو مبا فيها قوله
 فهو إذن إمنا كان يكذب على األمة عن علم “اليت وصلت إىل اخلليج ليست للحرب

هو بذلك يكون قد قام باجلزء األول من احلرب النفسية متعمداً ليخادعها ويرجف ا، و
نيابة عن أمريكا ضد العراق وأهله ليستكينوا وال يستعدوا للحرب وحىت يبث فيها معاين 

 . ألي مقاومة تذكراألمريكيةاخلنوع واالستسالم لعدوها، وحىت ال تتعرض القوات 
 

 ! والشنارريا للعا



 

٢٢٩ 

 !واخليانةيا للكفر 
 !الة والعمريا للغد

 
فإن الناس ما زالوا يتذكرون عناقه احلار للوفد العراقي يف مؤمتر بريوت وإعالنه عن 
املصاحلة بني البلدين مث يغدر ويذهب بليل ليتفق مع أمريكا على غزو العراق ويتعهد بدفع 

 لدرجة وصلت حبكام الرياض األمور؟ أهلذه ا!الر مسامهة منه يف دعم تلك احلربمليار دو
 

يكذبون على األمة وخيادعوا من أجل دراهم معدودة !  املنافقون أم أولياء أمورمث يزعم
 .عليهم من اهللا مجيعاً ما يستحقون

 
وهنا ينبغي للعقالء أن يقفوا وقفة مع أنفسهم ويتدبروا يف تصرفات احلكام فإن حجم 

ر العقالء  أَما فك،اخللل عظيم جداً، وال جيوز ملسلم أن يرضى ؤالء حكاماً عليه
املصلحون الذين يريدون اإلصالح عرب هؤالء كيف ميكن هلم أن يقوموا باإلصالح وهم 
يسبحون يف وسط حبر هائج من هذه الصفات الذميمة؟ فهذا ال ميكن ألن الغرق 
ينتظرهم، وال ميكن لعاقل أن يرضى ملن هذه صفاته أن يكون شريكه يف أي عمل من 

 .نتحدث عن عظائم األمور املهمة من قضايا األمةاألعمال مهما صغر، فكيف وحنن 
 

 ال شيء على أرض الواقع، وإن النتيجةومن تدبر مساعي الناصحني وحوارام يرى أن 
 أو السجن ، أو اإلغراء واإلغواء،اختلفت أساليب احلاكم بني املماطلة أو الكذب

الحية هو واإلقصاء، واهلدف الثابت الوحيد للحاكم من حواره مع كل دعوة إص
 وقد ناصحت احلكومة قبل عقدين من ،إجهاضها ولو بعد حني، وهذا ما ملسته بنفسي

 .الزمن بواسطة كبار العلماء إال إن األوضاع مل تتغري
 

مث قبل عقد ونصف توجهت بالنصح مباشرة لنائب وزير الداخلية وأخربته عن الكبائر 
مث التقيت . ة بقائها ولكن دون جدوىالعظام اليت ينبغي على الدولة أن تزيلها وعن خطور

 فعاتبين بشدة ألين نصحت نائب وزير الداخلية ،بنائب وكيل الوزارة للشؤون األمنية



 

٢٣٠ 

هذا معروف ما نيب حد ”: وأخذ يردد على مسمعي الكبائر اليت أخربت األمري ا مث يقول
 وقد نصحهم وهذه الكبائر اليت ناصحتهم فيها قد مضى عليها عشرات السنني! “يعلمنا

فيها قبلي كثري، فهي ما زالت موجودة إىل اليوم، وهم يدافعون عنها وملتزمون ا ألن 
 .امللك شرعها كما نلتزم حنن ما شرعه اهللا لنا

 
وهذا يعين أن السيادة والطاعة املطلقتني للملك وتشريعاته فليست لدين اهللا تعاىل، وهذه 

هذا ”: القوم واليت عبر عنها نائب الوكيل بقولههي احلقيقة اخلطرية وهذه هي عقيدة 
 .“معروف ما نيب حد يعلمنا

 
 ولكن ال يريدون من أحد أن ،فما ذكرته هلم من كبائر هم يعرفون أا حمرمة يف دين اهللا

ينكرها لسبب بسيط، وهو أا غري حمرمة يف دين امللك، فيتعجبون منا كيف ننكرها بل 
ِلمعاسيماً وتشريعات يبيحها وحيميهافامللك قد أصدر مر! هم حبرمتهايطالبوننا أن ال ن. 

 
 قال اهللا تعاىل ، القوانني اليت يشرعها امللك أو احلاكم- فيما تعين -تعين “ الدين”وكلمة 

وفَوق كُلِّ ما كَانَ ِليأْخذَ أَخاه ِفي ِديِن الْمِلِك ِإالَّ أَن يشاء اللّه نرفَع درجاٍت من نشاء {
 .أي حكم امللك: قال أهل التفسري. ]٧٦:يوسف [}ِذي ِعلٍْم عِليم

 
ومن نور اهللا بصريته فتدبر يف تصرفات النظام وجد هذه احلقيقة ماثلة أمامه، فالشؤون 

 فما حيلله امللك ،الداخلية واخلارجية سواء، فالسيادة والطاعة ألمر امللك وليستا هللا تعاىل
 وما حيرمه يصبح حراماً، فللملك احلق يف نظرهم أن حيلل الشيء عاماً يصبح حالالً
 : وسأضرب أمثله لذلك. وحيرمه عاماً

 
وأَحلَّ اللّه {فإن حرمة الربا معلومة من الدين بالضرورة وقد قال اهللا تعاىل  :املثال األول

يماً وتشريعات تبيحه وتقَننه  ولكن النظام أصدر مراس]٢٧٥:البقرة [}الْبيع وحرم الربا
 أو امتنع عن دفع ما احتالوا على تسميته بالفائدة، ومعلوم أن ،وتعاقب من أراد أن مينعه



 

٢٣١ 

أكل الربا كبرية من الكبائر وأما التشريع والتحليل من دون اهللا تعاىل فهو ناقض من 
 . نواقض اإلسالم

 
 : سبيل املثالويل الكافرين، فعلى فهو ت:وأما املثال الثاين

 
فإن النظام األردين نظام جاهلي كافر ولكن حكام الرياض كانوا يتولون امللك حسني، 
فلو وصفه خطيب أو كاتب بأنه عميل لليهود فإنه يتعرض للعقاب من ِقبِل نظام الرياض 
عرب قوانني قد شرعت ملثل هذا الغرض، ولكن ملَّا دخل امللك حسني يف حلف صدام 

غزا الكويت تربأ امللك فهد من وليه السابق، وامتألت صحف الرياض بالوثائق عندما 
 وباملقابل ،-وهذا حق فهو كذلك-والصور اليت تثبت عمالة حسني بن طالل لليهود 

امتألت صحف األردن بالوثائق والصور اليت تثبت عمالة حكام الرياض لإلجنليز مث 
 .-وهذا حق هم كذلك-ألمريكا 

 
يبتنا الكبرية يف حكام املنطقة العمالء إال أن مصيبتنا يف كثري من قيادات لذا ورغم مص

العمل اإلسالمي أكرب، فهم يصرون على وصف هؤالء الطواغيت بأم والة أمر، فبعض 
 سفينة النجاة وهم يف احلقيقة سفينة ]أي قيادات العمل اإلسالمي[الناس يظنون أم 

باسم الدين كذباً وزوراً، فينبغي على الصادقني يف هذه الغرق، وأحد أوجه النظام ولكن 
 .اجلماعات ختليص العمل اإلسالمي منهم

 
 ،مث بعد هذه الفضائح الكبرية املُوثَّقة أشارت أمريكا على امللك فهد باستقبال امللك حسني

 مث ملا مات حضر أمراء آل سعود جنازته مع الوفد اإلسرائيلي ،فاستقبله وتناسى املاضي
 .واألمريكي وغريهم مث أمر بإقامة صالة الغائب عليه يف احلرم وال حول وال قوة إال باهللا

 
 ،، نوايل من واىل اهللا تعاىل ورسوله عليه الصالة والسالماإلميانفالوالء والرباء أوثق عرى 

 ولكن املنافقني عبيد الدرهم ،ونعادي من عادى اهللا تعاىل ورسوله عليه الصالة والسالم
 فهل يبقى ، يوالون من واىل، ويعادون من عادى،دينار يتبعون امللك حقاً فعلَ أم باطالًوال



 

٢٣٢ 

أم أن املفروض أن ! اإلنسان إنساناً سوياً وهو يغري عقله ذه الطريقة املهينة اجلارحة؟
 !!  ليصبح مواطناً صاحلاً،يتخلى املسلم عن دينه ويدوس على عقله

 
فعبد الناصر كان قد دخل .  وصدام،والسادات، والقذايفوقس على ذلك عبد الناصر، 

 مث ملا اصطلح معهم - وهو كذلك - من على منرب احلرم املكي همعهم يف خصومة فَكَفَّرو
 !أصبح مسلماً

 
وإذا اصطلح معهم ذلك ! وكذا احلال مع القذايف خالل ثالثة عقود إذا شتمهم فهو كافر

 !.ة املشرفةالزنديق أصبح مسلماً ويدخلونه الكعب
 

وهذا السادات عندما وقَّع مبادرة االستسالم مع اليهود امه حكام الرياض وبقية الدول 
 مث ملا قام األمري ، وامتألت صحفهم بذمه وشتمه- فهو كذلك - باخليانة والعمالة العربية

لسوء فعلماء ا!  والعمالة يف مبادرة بريوت مدحه املنافقون وأيدوهاخليانةعبد اهللا بنفس 
 ويتردون معه حيثما تردى من ،وأصحاب األقالم املأجورة يدورون مع احلاكم حيثما دار

 !.أجل املال، مث يدعون العلم واملعرفة واهلدى والرشاد
 

إذن فمما سبق يتضح أن احلاكم له دين آخر، وإمنا هو يتاجر بدين اإلسالم وخيادع الناس 
نطقة عموماً وحكام الرياض خصوصاً عمالء  وبعد أن ظهر ما ظهر من كون حكام امل،به

 وظهر أن اخلالف خالف بني منهجني، ونزاع مرتدين فضالً عن صفات السوء األخرى،
 :عميق بني عقيدتني

 
 :نزاع بني املنهج الرباين املتكامل الذي أسلم األمر كله هللا تعاىل يف مجيع الشؤون

 
الَ شِريك لَه * ياي ومماِتي ِللِّه رب الْعالَِمني قُلْ ِإنَّ صالَِتي ونسِكي ومح{: منهج −

ِلِمنيسلُ الْماْ أَوأَنو تأُِمر ِبذَِلك١٦٣-١٦٢:األنعام [}و[، 
  ... بكل دالالا ومقتضياا اهللا حممد رسول اهللاإالال إله : منهج −



 

٢٣٣ 

 
 :وبني املنهج العلماين الصارخ

 
 }اللّه والَِّذين آمنوا وما يخدعونَ ِإالَّ أَنفُسهم وما يشعرونيخاِدعونَ {منهج الذين  −

 ،]٩:البقرة[
 ،الذين يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون اهللامنهج  −
وِإذَا ِقيلَ لَهم تعالَواْ ِإلَى ما أَنزلَ اللّه وِإلَى الرسوِل رأَيت {منهج الذين قال اهللا فيهم  −

 ] ...٦١:النساء [}مناِفِقني يصدونَ عنك صدوًداالْ
 

 وذلك خبلع -كما وضحه الشرع- هذا فإن احلل إلصالح األوضاع هو إتضحوبعدما 
احلــاكم من اإلمارة، فإن أىب وامتنع وجب القيام عليه بالسالح وخلعه، وهذا هو 

جانبه قد عرض حالً مشااً والنظام من . حكم الشرع الذي حيفظ للناس دينهم ودنياهم
أي -فعرض على املصلحني أن خيضعوا لتشريعات امللك ومراسيمه ! حلفظ تشريعاتِه ودنياه

 بدون قيد أو شرط وإما أن يكون احلوار بالسيف والبندقية كما قال وزير -دين امللك
 .الداخلية

 
 من سالح ليقيم دينه،  البد له- حقاً كان أو باطالً -ومعلوم  أنَّ كلَّ صاحِب ديٍن 

فكيف جيوز لعاقل وهو يرى احلاكم املرتد وجنوده مدججني بالسالح مث يزعم أنه يريد 
 فنحن هنا ال ،اإلصالح باحلل السلمي، فهذا من أعظم الباطل، وهذا ختذيل عن إقامة احلق

 .منا نتحدث عن ردة وعمالة للكفار وإ،نتحدث عن حاكم فيه بعض الفسق والفجور
 

احلاكم -  وعالوي-احلاكم األمريكي السابق يف بغداد-أنه ال فرق بني برمير فكما 
 فإنه ال فرق بني برمير وباقي حكام املنطقة ، يف تنفيذ سياسات أمريكا يف العراق-احلايل

 .لتنفيذ سياسة أمريكا
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وقد أمجع علماء اإلسالم على أن الوالية ال تنعقد لكافر فإذا طرأ عليه الكفر سقطت 
أمجع العلماء على أن ”:  قال القاضي عياض رمحه اهللا؛يته فوجب القيام عليه بالسالحوال

فلو طرأ عليه ”:  وقال أيضاً“اإلمامة ال تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل
كفر وتغيير للشرع أو بدعة؛ خرج عن حكم الوالية، وسقطت طاعته، ووجب على 

عه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك، فإن مل يقع ذلك إال املسلمني القيام عليه وخل
لطائفة وجب عليهم القيام خبلع الكافر، وال جيب يف املبتدع إال إذا ظنوا القدرة عليه 

 . “فإن حتقق العجز مل جيب القيام
 

، وهذا هو أالئمةإذن فالقول باخلروج على اإلمام الكافر ليس قولنا وإمنا هو قول إمجاع 
ع يف مثل حالنا، لذا جيب على املسلمني مجيعاً أن يتحركوا لإلصالح آخذين حكم الشر

إال جزء من منظومة الكفر باالعتبار حجم اخلالف وأبعاده، وأن هذه األنظمة ما هي 
إال فهو اإلعراض عن شرع اهللا واالسترتاف   و، ويكون اإلصالح وفق شرع اهللا،العاملي

ا إذا كان اجلهل وحسنت النوايا، أو الدجل واخلداع لألوقات واجلهود والتيه والضياع هذ
 .إذا كانت األخرى

 
فالذين يرفضون احلوار املسلح من أبناء البالد مع احلكومات السترجاع احلقوق هؤالء 

 فال ميكن استرجاع احلقوق من النظام عندما يرتد احلاكم ويرفض ،يغالطون مغالطة كربى
 .التنحي باللني إال بقوة السالح

 
وهم ومن على شاكلتهم من أصحاب هذا املذهب يف ضالل مبني، سواءاً الذين قد دعوا 
صراحة إىل ارتكاب ناقض من نواقض اإلسالم وذلك مبساعدة الكفار على احتالل بالد 
اإلسالم كما صرح بعضهم بذلك حتت غطاء وخدعة املساعدة يف استخالص حقوقنا من 

طون احلق بالباطل ويرفضون التعاون مع الكفار  أو القسم اآلخر الذين خيل،احلكام
 - وهذا باطل - ويرفضون خلع احلاكم املرتد بالقوة أيضاً - وهذا حق -الحتالل البالد 

 .حمصلة منهجهم واحدة
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يقصد الشيخ الذين يرفضون التعاون مع الكفار الحتالل البالد ويف نفس الوقت [فهؤالء 
  :غاية يف اخلطورة لوجهنيمنهجهم  ]يرفضون خلع احلاكم املرتد

 
 وهذه من الكبائر العظام كما ،أم على خطر عظيم ألم زامحوا شرع اهللا بأهوائهم: أوالً

وما كَانَ ِلمؤِمٍن ولَا مؤِمنٍة ِإذَا {ال خيفى، وال ميكن أن تصدر عن مسلم، قال اهللا تعاىل 
كُونَ لَهًرا أَن يأَم ولُهسرو ى اللَّهِرِهمقَضأَم ةُ ِمنرالِْخي وقال تعاىل ،]٣٦:األحزاب [}م 

فَالَ وربك الَ يؤِمنونَ حتى يحكِّموك ِفيما شجر بينهم ثُم الَ يِجدواْ ِفي أَنفُِسِهم حرًجا {
 .]٦٥:النساء [}مما قَضيت ويسلِّمواْ تسِليًما

 
شاركون يف صد الناس عن منهج اهللا وفتنتهم يف دينهم، حيث مينعوم  إن هؤالء ي:ثانياً

من أخذ حقوقهم بالطرق اليت شرعها اهللا مما يدفع املنافقني واجلهلة إىل التفكري باألخذ 
 .  كعالوي ومن معه، فهذا ال جيوز حبال،مبذهب حتالف الشمال وأمثاله

 
أزعج ا الناس بتكرارها يف الصباح  أرد على بعض اامات النظام اليت :وقبل اخلتام

واملساء خالل السنتني املاضيتني فقد ام ااهدين مبذهب اخلوارج، وهم يعلمون أننا 
 .خطاباتنا وهذا واقعنا يشهد بذلكبريئون من هذا املذهب، وهذه 

 
 ! وهل اقتحم علينا دارنا بالسالح يف السودان ليقتلونا إال اخلوارج

 
عاصي اليت هي دون الكفر ال خيرج ا املؤمن من اإلميان ولو كانت وحنن نعتقد أن امل

كبرية كالقتل وشرب اخلمر، فإن مات صاحبها ومل يتب منها فأمره إىل اهللا إن شاء عفا 
 .عنه وإن شاء عذبه مث مصريه إىل اجلنة

 
 أثناء  وال نستبيح دماء املسلمني، فإن قُِتل بعض املسلمني،وحنن ال نكفر الناس بالعموم

 التترس والقتل اخلطأ، ةأن يرمحهم، وإمنا هو كما يف مسألعمليات اجملاهدين فنرجو اهللا 
 .ونستغفر اهللا منه ونتحمل املسؤولية عنه

 



 

٢٣٦ 

 ومن قاتلهم من قبل ومن ،ولكن أقول حلاكم الرياض إنْ شئت حدثتك عن قاتل املسلمني
 .اء املسلمنيفرق مجاعتهم، وأحدثك عمن يكفر بالعموم ويستبيح دم

 
فأبوكم عبد العزيز هو الذي خرج وناصر اإلجنليز ضد الدولة العثمانية وواليها ابن الرشيد 

 وأنتم أنفسكم قد خرجتم بقوة السالح على أخيكم امللك سعود، وكادت ،يف حائل
 ومل يقل علماؤكم عن ،حتصل بينكم جمزرة لوال اهللا تعاىل مث تدخل من تطاردون اليوم

 .عنكم أنكم خوارجأبيكم و
 

حىت املؤرخني املوالني لعبد العزيز أشاروا إىل هذه [ولو فتحنا ملف جمزرة الطائف الرهيبة 
 لعلمنا من الذي يكفر بالعموم، تلك ازرة اليت غرر فيها أبوكم !]ازرة يف كتبهم
بذلك يكذب إن أهل احلجاز كفار وإن قتاهلم جهاداً يف سبيل اهللا، وهو : جنوده وقال هلم

 . عليهم، ولو حتدثنا عما وقع يف الطائف من فظائع هلانت جبوارها مصائب عظام جداً
 

فينبغي على اخلصوم أن يلتزموا بآداب اخلالف والقتال ويكفَّوا أنفسهم وأُجراءهم عن 
 فلوال أنك مطمئن مهما واصلت الكذب علينا بأننا لن ، فذلك خري هلم،الكذب والبهتان
 لطمأنتك، إال ِإنْ سألتين عن مسلم اختبأ عندي وتريد أن تظلمه أو أن نكذب عليك

 كما ذكر ذلك أهل العلم على افتراض ،تسفك دمه بغري حق فعندها يكون الكذب واجباً
 .أن احلاكم مسلم

 
: وكما تتهمون الشباب باجلهل يف مسائل كل املسلمني فيها علماء، قال النووي رمحه اهللا

ر وينهى من كان عاملاً مبا يأمر به وينهى عنه، فذلك خيتلف باختالف مث إنه إمنا يأم”
الشيء فإن كان من الواجبات الظاهرة كاحملرمات املشهورة كالصالة والصيام والزنا 

 .  انتهى كالمه“واخلمر وحنوها فكل املسلمني علماء ا
 

شريع الربا؟ فإن هل جيهل أحد من املسلمني حرمة مناصرة الكافر على املسلم أو حرمة ت
، هل جيهل هذا أحد؟ أم  فهو كالعلم حبرمة اخلمر والزىن،هذا معلوم من الدين بالضرورة

فتجعلوا هيئة كبار علماء السلطان مثل بابا ! أنكم تريدون أن جتعلوا يف اإلسالم كهنوتا



 

٢٣٧ 

ن  وحترمون ما أحل اهللا، وتصدرو، فتِحلون ما حرم اهللا، وحتتكرون فهم الدين،النصارى
 .صكوك الغفران ملن تشاؤون

 
 فمن هم أصحاب ، والزمرة الفاسدة،وتصفون الشباب أيضاً بأم أصحاب الفكر الضال

الفكر الضال؟ أهم الذين اتبعوا قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بوجوب إخراج 
 :اليهود والنصارى من جزيرة العرب

 
 “املشركني من جزيرة العربأخرجوا ”: كما ورد عنه يف صحيح البخاري حيث قال −
 “ال جيتمع يف جزيرة العرب دينان” :وقال −
قاتل اهللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد، ” :وقال أيضاً يف حديث آخر −

 “ال يبقَين دينان بأرض العرب
 “ُألخِرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حىت ال أدع إالَّ مسلما”: وقال أيضاً −

 . رواه مسلم
 

أم هم الذين يستهزؤون بأحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ وحيتالون عليها 
واألجنيب ! كأصحاب السبت؟ كما فعل األمري عبد اهللا عندما قال عن حجتنا إا واهية

ِدمخوحنن حجتنا هذه األحاديث الصحيحة الصرحية بوجوب إخراج املشركني، ! جاء لي
 . ثناء إن جاء ليخِدم أو ليخدموليس فيها است

 
أحنن أصحاب الفكر الضال؟ أم الذين غدروا باألمة، وأباحوا جزيرة حممد صلى اهللا عليه 
وسلم لليهود والنصارى فمكنوهم منها وأعطوهم فيها القواعد العسكرية، فضالً عن 

: الة والسالمغدركم بالعراق، والغدر حيرم حىت مع الكافر، وقد قال رسولنا عليه الص
لكل غادٍر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدرته، أال وال غادر أعظم غدراً من أمري ”

 .  رواه مسلم“عامة
 



 

٢٣٨ 

ومن هم أصحاب الفكر الضال والزمرة الفاسدة؟ أهم الذين يأمرون باملعروف، وينهون 
مهم حىت يف  ويؤمنون باهللا؟ أم هم الذين يفسدون املسلمني بسياسام وإعال،عن املنكر

 .البلد احلرام ويف الشهر احلرام وحول املسجد احلرام؟ وال حول وال قوة إال باهللا
 

 وقال تعاىل ،]٢٥:احلج[} ومن يِرد ِفيِه ِبِإلْحاٍد ِبظُلٍْم نِذقْه ِمن عذَاٍب أَِليم{قال اهللا تعاىل 
}دةً أَفْسيلُوا قَرخِإذَا د لُوكِإنَّ الْم لُونقَالَتفْعي كَذَِلكا أَِذلَّةً وِلهةَ أَهلُوا أَِعزعجا ووه{ 
 .]٣٤:النمل[
 

 ،من هم أصحاب الفكر الضال والزمرة الفاسدة؟ أهم الذين يدافعون عن املسلمني
 وأمواهلم يف العراق وفلسطني وأفغانستان وكشمري والشيشان؟ أم هم الذين ،وأعراضهم

 ، فضالً عن ب مال األمة العام؟ي ضد املسلمنيدخلوا يف حلف الكفر العامل
 

ويكفي للتدليل على ذلك اإلشارة إىل صفقة السالح الكربى، أو قل السرقة الكربى 
 واليت بلغت قيمتها أكثر من ثالثني مليار دوالر، “بعقد اليمامة” املسماة ،وكالمها سواء

 يظهر أي أثر إجيايب وكان ذلك قبل حرب اخلليج خبمس سنني، فلما حصلت احلرب مل
هلذه الصفقة وال لغريها من مئات الصفقات، وإمنا أحبتم البالد للدفاع عنكم، وكان يومها 

ئة ألف عاطل فقسمنا قيمة الصفقة ثالثني اعدد العاطلني عن العمل حمدوداً، فلو قُدر مب
شرين ئة ومخس وعاملياراً على مئة ألف لكان نصيب الواحد منهم ما يساوي مليون وم

 فلو جعلت هذه األموال يف شركات مسامهة الستثمارها بطريقة شرعية، ،ألف ريال
وتوظيف العاطلني عن العمل واإلنفاق منها على أهلها كالفقراء واملساكني والغارمني 

 . لتحسنت أحوال الناس
 

وأما عن اغتصاب أراضي الناس، وشهوة حكام الرياض يف بناء القصور، فإن امللك فهد 
 . وقد أنفق على القصر وألجله أربعه مليار ريال“ السالم”أمر ببناء قصر قد 
 



 

٢٣٩ 

، فحدث عنه وال حرج، فهو على بعد “ذهبان ” وما أدراك ما قصر“ذهبان”وأما قصر 
 ويكفي لتصور ،أربعني كيلو متراً على طريق جدة املدينة على ساحل البحر األمحر

مع !  يف فنائه اخللفي ملا شعر أهل القصر امساحته املغصوبة أنه لو رست مملكة البحرين
حتها أكثر من مئة مليون متر العلم أن البحرين يسكن فيها قريباً من مليون نسمة ومسا

 ، فلو جاء أهل الدنيا بقصور ملوكهم ورؤساءهم وجيء بقصر امللك هذا يف ذهبان،مربع
نافقون باألمانة واحلكمة مث يصفه امل! فهل عرف التاريخ سفهاً أكثر من هذا؟! لغِلبوا

 }وكَانَ وراءهم مِلك يأْخذُ كُلَّ سِفينٍة غَصًبا{قال اهللا تعاىل يف أمثاله ! والرشاد
 .]٧٩:الكهف[
 

الذين يستبيحون البلد احلرام ويقتلون ! من هم أصحاب الفكر الضال والزمرة الفاسدة؟
ف احلازمي وأخوه سامل الذين خرجوا املسلمني يف مكة املكرمة؟ أهم خالد احملضار ونوا

من مكة املكرمة، وضربوا أمريكا يف عقر دارها دفاعاً عن اإلسالم يف أم القرى وما حوهلا؟ 
أم هو فهد بن عبد العزيز الذي استباح حرمة احلرم وكان ميكن حل تلك األزمة بغري قتال 

 ،]و ومن معه باحلرم عندما اعتصم ه-رمحه اهللا-يقصد الشيخ حادثة جهيمان العتييب [
كما اتفق العقالء يف ذلك احلني، وإمنا كان املوقف حيتاج إىل بعض الوقت وخاصة أن 
املوجودين يف احلرم بضع عشرات، وأسلحتهم خفيفة، أكثرها بنادق صيد، وذخريم قليلة 
وهم محاصرون، ولكن عدو اهللا فهد فعل ما مل يفعله احلَجاج من قبل، فعاند وخالف 

جلميع، ودفع بارترات واملصفحات إىل داخل احلرم، وال زلت أذكر أثر ارترات على ا
والزال الناس يتذكرون املآذن كانت تكسوها ، حلرم وال حول وال قوة إال باهللابالط ا

 .ابات إنا هللا وإنا إليه راجعونالسواد بعد قصفها بالدب
 

سلمني؟ أهم الشباب؟ أم قوات األمن اليت من الذي استباح حرمة البلد احلرام ودماء امل
 مبكة املكرمة، وأخرجت من بقي حياً بقوة “الرصيفة”قتلت املساكني والفقراء حبي 

السالح من بيوم وحجرام الضيقة املبنية بالصفيح ليهنأ باألرض أمري يف وزارة الداخلية، 
مة دماء املسلمني يف البلد وقد علم بذلك علماء وخطباء احلرم ومل يتكلموا بكلمة عن حر

 .عتدى عليهم كانوا فقراء مساكنياحلرام، ألن هؤالء املُ



 

٢٤٠ 

 
أم هم الذين سامهوا مع ! من هم أصحاب الفكر الضال والزمرة الفاسدة؟ أهم ااهدون؟

أمريكا يف قتل أكثر من مليون طفل خالل بضع سنني يف أكرب جمزرة لألطفال عرفتها 
قال رسول اهللا : فعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال. لظامل للعراقالبشرية أثناء حصاركم ا

دخلت امرأة النار يف هرة ربطتها فلم تطعمها، ومل تدعها تأكل من ”صلى اهللا عليه وسلم 
 متفق عليه  “خشاش األرض حىت ماتت

 
وإن الذين يتولون النظام ويؤيدونه هم شركاء يف هذا الذنب العظيم كلٌ حبسبه، ويف 

لو اجتمع أهل السماوات ”: آخر أيضاً قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمحديث 
ومن يقْتلْ مؤِمًنا {:  قال اهللا تعاىل،“واألرض على قتل رجل مسلم ألكبهم اهللا يف النار

 }ه عذَاًبا عِظيًمامتعمًدا فَجزآؤه جهنم خاِلًدا ِفيها وغَِضب اللّه علَيِه ولَعنه وأَعد لَ
 .]٩٣:النساء[
 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : وقد ثبت يف الصحيحني عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال
لزوال الدنيا أهون ”:  ويف حديث آخر قال،“أول ما يقضى بني الناس يف الدماء”: وسلم

: صحيح قال وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما يف حديث ،“على اهللا من قتل رجل مسلم
جيئ املقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده  ”:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 رواه “يارب سل هذا فيم قتلين؟ حىت يدنيه من العرش: وأوداجه تشخب دماً، فيقول
 .الترمذي

 
ذ  فكيف بتعلق مليون طفل بقاتليهم كل واحد منهم آخ،هذا مقتولٌ واحد يتعلق بقاتله
 أكرب جمزرة لألطفال يف !رب، سل هؤالء فيم قتلونا؟ يا: ناصيته ورأسه بيده وهم يقولون

تاريخ البشرية، فهذا ظلم عظيم وجرم كبري جيب على املسلمني أن يتوبوا منه ويندموا عليه 
ويتربؤوا من هذه احلكومات الكافرة الفاجرة الظاملة اليت كانوا يوالوا ويؤيدوا، وينبغي 

وما كَانَ اسِتغفَار ِإبراِهيم { قال اهللا تعاىل ،يهم أن يفتدوا أنفسهم من أولياء املقتولنيعل
 وقال ،]١١٤:التوبة [}ِلأَِبيِه ِإالَّ عن موِعدٍة وعدها ِإياه فَلَما تبين لَه أَنه عدو ِللِّه تبرأَ ِمنه



 

٢٤١ 

لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ ِفي ِإبراِهيم والَِّذين معه ِإذْ قَالُوا ِلقَوِمِهم ِإنا براء قَد كَانت {اهللا تعاىل 
ِمنكُم وِمما تعبدونَ ِمن دوِن اللَِّه كَفَرنا ِبكُم وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ والْبغضاء أَبًدا حتى 

 .]٤:املمتحنة [}ِه وحدهتؤِمنوا ِباللَّ
 

ومع هذه ازرة الرهيبة اليت استمرت بضع سنني مل نسمع كلمة وال فتوى من علمائكم 
اجلهابذة، وخطبائكم املفوهني عن حرمة دماء املسلمني، ولكن عندما قَتلَ الشباب ذلك 

ل بو”يشري الشيخ إىل حادثة مقتل العلج الصلييب [العسكري األمريكي احملارب 
ه رمحهم اهللا وتقبلهم ءيف الرياض، والذي قتله ااهد عبد العزيز املقرن ورفقا“ جونسون
، ارتفع صوت أولئك العلماء، والكَتبة اُألجراء يف الليل والنهار، متحدثني عن ]يف الشهداء

 ولكن يف فقه دين امللك ومن معه من املنافقني يكون ،حرمة دم املستأمن، وما هو مبستأمن
ل مليون مسلم ويكون قتل مليون طفل مسألة فيها نظر، وقتل صلييب واحد جرمية ال قت

 . حسيب اهللا عليكم أمجعني!! تغتفر
 

إن : ومن أعجب العجائب والكذب اام النظام للشباب مبا فيه من الكبائر كقوله
فأي دجل هذا، وأي تان هذا، وأي !! الصهيونية هي اليت تقف خلف ااهدين

 !اف بعقول الناس هذا؟استخف
 

فإن القاصي والداين من املسلمني والكفار يعلم أن أعدى أعداء الصهيونية هم شباب 
ومن يكِْسب خِطيئَةً أَو ِإثًْما ثُم يرِم ِبِه {قال اهللا تعاىل . اجلهاد، ولكن النظام رمانا مبا فيه
رمتين بدائها : و كما قيل، وه]١١٢:النساء [}يًنابِريئًا فَقَِد احتملَ بهتاًنا وِإثًْما مِب

 .وانسلت
 

 :وهنا أُذَّكر وأسأل حكام الرياض
 

 ئة مليون دوالر لقمع انتفاضة ااهدين األوىل؟امن الذي دعم عرفات مب
 ؟٩٦من الذي ناصر اليهود على املستضعفني يف شرم الشيخ عام 



 

٢٤٢ 

 من الذي فتح القواعد العسكرية لغزو العراق؟
 ن الذي تكفل بدفع تكاليف تدريب الشرطة العراقية حملاربة ااهدين يف العراق؟م
 

ألست أنت صاحب مبادرة بريوت اليت اعترفت فيها بالصهاينة واحتالهلم ألرض 
 !فلسطني؟

 فأين ذهب عقلك يا رئيس احلرس الوطين؟
 !!ةوأين ذهب ماء وجهك حىت تتهم ااهدين ذه االامات الكاذبة الساقط

 
ثالثة ال يكلمهم اهللا يوم القيامة وال يزكيهم ” وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 .  رواه مسلم“شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكرب:  وهلم عذاب أليمأليهموال ينظر 
 

وها أنت قد يت األئمة عن الدعاء للمجاهدين يف الشيشان، وبدالً من ذلك أمرم 
وأنت تكذب، ) عمالء الصهاينة كما تزعم(شباب اجلهاد يف بالد احلرمني بالدعاء على 

وتعلم أنك تكذب، واخلطباء والشعراء الذين يؤيدون افتراءاتك هم أيضاً يكذبون، 
ويعلمون أنك كاذب وخائن، ولكن ما أشبه هذه السنوات بالسنوات اليت أُخربنا ا، فعن 

سيأيت على الناس ”اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال رسول : أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكَذَّب فيها الصادق، ويؤتمن فيها اخلائن، 

الرجل التافه يتكلم يف : وما الرويبضة؟ قال: ويخونُ فيها األمني، وينطق فيها الرويبضة قيل
 .  امحداإلمام رواه “أمر العامة

 
 كما أطلب منك ِإنْ ،جو من املسلمني عامة أن يدعوا على الصهاينة وعمالئهموأنا أر

اللهم ”: كنت صادقاً أن تدعو أنت ومن يطيعك ذا الدعاء يف احلرمني وباقي املساجد
عليك بالتحالف األمريكي الصهيوين ومن واالهم وعمالئهم، اللهم دمر كيام، واقصم 

 واجعل بأسهم ، ورمل نسائهم،هم، وفرق مجعهمظهرهم، وانزع ملكهم، وشتت مشل
 وتتبع عورام كما يتتبعون عورات ااهدين، وافضحهم على رؤوس اخلالئق، ،بينهم

 . “واكفناهم مبا شئت



 

٢٤٣ 

 
 :  إين أخص إخواين اجملاهدين ذه الكلمات فأقول هلممث
 

املُحدثون، وصدعتم وقفتم لنصرة الدين يوم قَلَّ الواقفون، وجاهدمت يوم قعد اخلطباء و
: باحلق يوم سكت اخلائفون والطامعون، غريكم قال كما قال السحرة قبل أن يؤمنوا قالوا

}اِلِبنيالْغ نحا نًرا ِإن كُنا لَأَجلَن {:  فقال هلم الطاغية]٤١:الشعراء [}أَِئن كُمِإنو معقَالَ ن
ِبنيقَرالْم ٤٢:الشعراء [}ِإذًا لَِّمن[. 

 
 ذقتم حالوة اإلميان فلم تغركم حالوة الدنيا ،وأما أنتم فاألجر والقرب من الرمحن ترجون

 . وجزاكم اهللا خري اجلزاء-أحسبكم كذالك واهللا حسيبكم وال أزكي على اهللا أحداً-
 

 وحطمتم األوهام والوهم يكسر*** وقفتم وما يف املوِت شك لواقِف 
 ومن ال يهاب املوت ال شئ يحذر*** نه ختوضون حبر املوِت ال ترهبو

 
حطَّمتم اهلاالت امللقاة على الطغاة منذ عقود كذباً وزوراً، فهنيئاً لكم أن أَنرتم السبيل 
بدمائكم للماليني من األجيال الناشئة لتستقم على الصراط املستقيم، ولتجتنب سبيل 

 بك رجالً واحداً خري لك من أن فواهللا ألن يهدي اهللا”: الطغاة ارمني، ففي احلديث
 .  رواه البخاري“يكون لك محر النعم

 
يرحم اهللا إخواننا الشهداء يف كل مكان، يف فلسطني والعراق وبالد احلرمني واملغرب 

 . وتايالندوالفلبنيوكشمري وأفغانستان والشيشان ونيجرييا وإندونيسيا 
 

ثي وخالد احلاج وعبد العزيز املقرن ويرحم اهللا الشيخ يوسف العيريي وأبو علي احلار
هؤالء ااهدين الذين ذكرهم الشيخ قتلوا مجيعاً على يد [وعيسى العوشن وإخوام مجيعاً 

عساكر احلكومة السعودية باستثناء أيب علي احلارثي الذي قتلته القوات األمريكية يف 
 .]اليمن

 



 

٢٤٤ 

 اقتحموا على قنصلية  اجملاهدين الذين-سبحانه وتعاىل- اهللا أن يرحم ونرجو
 .األمريكان يف جدة

 
كيف يريدون أن ينعموا باألمن وهم يوزعون الدمار والقتل واخلراب على أهلنا يف 

فهؤالء ليسوا أهالً لألمن يف أي مكان يف العامل، وأما ! فلسطني وعلى أهلنا يف العراق؟
كما ذكرنا األدلة على وجودهم يف بالد احلرمني بل يف كل جزيرة العرب فهو حمرم شرعاً 

 .ذلك
 

 . اهللا أن يتقبلهم يف الشهداءء الذين قُتلوا من إخواننا نرجوهؤال
 

 إن هللا مأخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، :وأقول إلخواننا وأهلنا
ي ما أَصاب ِمن مِصيبٍة ِفي الْأَرِض ولَا ِف{: فلتصربوا ولتحتسبوا، وأذكركم بقول اهللا تعاىل

 .]٢٢:احلديد [}أَنفُِسكُم ِإلَّا ِفي ِكتاٍب من قَبِل أَن نبرأَها ِإنَّ ذَِلك علَى اللَِّه يِسري
 

فكيف ال يصرب املسلم املستسلم للحق سبحانه وتعاىل، وهذا موالنا خالق اخللق يقول 
ِلحكِْم ربك فَِإنك واصِبر { – اليت حنن يف ركبها -لقائد املسرية عليه الصالة والسالم 

 وقد قال اهللا تعاىل بعد غزوة ،]٤٨:الطور [}ِبأَعيِننا وسبح ِبحمِد ربك ِحني تقُوم
لَقَد كَانَ لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه أُسوةٌ حسنةٌ لِّمن كَانَ يرجو اللَّه {:  وأهواهلا أيضاًاألحزاب

و الْآِخر موالْيكَِثًريا و اللَّه ذَكَر * ا اللَّهندعا وذَا مقَالُوا ه ابزونَ الْأَحِمنؤأَى الْما رلَمو
 وقد ،]٢٢-٢١:األحزاب [}ورسولُه وصدق اللَّه ورسولُه وما زادهم ِإلَّا ِإمياًنا وتسِليًما 

اجلزاء مع ِعظم البالء، وإن اهللا تعاىل إذا أحب إن ِعظم ”قال رسولنا عليه الصالة والسالم 
 . رواه الترمذي واحلاكم“قوماً ابتالهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط

 
 :ومتثلوا قول القائل

 
 وحسبك أن اهللا أثىن على الصِرب*** وإين لصبار على ما ينوبين 



 

٢٤٥ 

 يف جانب الفقِرإذا كانت العلياء *** ولست بنظاٍّر إىل جانب الغىن 
 

وطَهروا جزيرة العرب من املشركني والزنادقة  ،ابوا العسري  وال،فواصلوا املسري
والَ تِهنواْ ِفي ابِتغاء الْقَوِم ِإن تكُونواْ تأْلَمونَ فَِإنهم { قال اهللا تعاىل ، وال نوا،وامللحدين

ونَ ِمنجرتأْلَمونَ وا تونَ كَمأْلَمِكيًمايِليًما حع كَانَ اللّهونَ وجرا الَ ياللِّه م { 
 .]١٠٤:النساء[
 

 كما يف -وال يغرنكم كثرة املخذّلني واملخالفني فقد قال رسولنا عليه الصالة والسالم 
ال تزال عصابة من أميت يقاتلون على أمر اهللا قاهرين لعدوهم ال ”: -صحيح مسلم 

 .“يهم الساعة وهم على ذلكيضرهم من خالفهم حىت تأت
 

قَالُوا لَن نؤِثرك علَى ما جاءنا ِمن الْبيناِت {: فنقول للطاغية كما قال املؤمنون من قبل
 .]٧٢:طه [}والَِّذي فَطَرنا فَاقِْض ما أَنت قَاٍض ِإنما تقِْضي هِذِه الْحياةَ الدنيا

 
 وقتالٌ ، فهذا طريق األنبياء، هجرةٌ ودماٌء،ابروا واحتسبوافيا أيها ااهدون اصربوا وص

 وال خيفى عليكم أن أكثر قضايا األمة اليوم سخونة؛ ، ختيفون العدو وخييفكم،وأشالٌء
 .اجلهاد يف فلسطني والعراق فاحرصوا كل احلرص على نصرم

 
صة ذهبية نادرة فال وإنّ استرتاف أمريكا اليوم يف العراق اقتصادياً وبشرياً ومعنوياً فر

تضيعوها فتندموا، كما أَنَّ من أكرب األسباب الدافعة ألعدائنا للهمينة على بالدنا؛ سرقة 
 فابذلوا كل ما تستطيعون إليقاف أكرب سرقة تتم يف التاريخ من ثروات األجيال ،نفطنا

س، مع احلاضرة وأجيال املستقبل بالتواطؤ بني الدخالء والعمالء، فهم يأخذونه بثمن خب
العلم أن مجيع السلع تضاعفت أسعارها عدة مرات إال النفط وهو أساس الصناعة 

 بيع بتسعة ، فبعد أن كان يباع قبل عقدين بأربعني دوالراً،اخنفضت أسعاره عدة مرات
دوالرات يف العقد املاضي بينما كان ينبغي أن يكون سعرة اليوم على أقل تقدير مائة 



 

٢٤٦ 

 بينهم وبينه، وركزوا عملياتكم عليه وخاصة يف العراق واخلليج دوالر، فاجتهدوا وحولوا
 . فذلك حتفهم

 
رى ألهل احلل والعقد، وأقول  وأخ،ويف اخلتام أوجه رسالة خمتصرة حلكام الرياض

 :لكم
 

إن اإلمارة عقد بني الراعي والرعية، يترتب عليه حقوق وواجبات على كال الطرفني، وله 
 على افتراض أن أساس -عي ِملَته وأُمته، وهذا ما وقع منكم أن خيون الرا: نواقض منها

 واحلقيقة غري ذلك، وقد وثبتم على رقاب -العقد كان قبل قرن من الزمان كان صحيحاً 
وإنكم كثرياً ما تدعون .  وإمنا بدعم وذَهب اإلجنليز، منهم أو مشورماالناس بدون رض

 وال خيفى عليكم أن الناس قد استيقظوا من ،هحرصكم على الوطن واملواطن ورمحتكم ب
 ، وتبني هلم حجم االستبداد والفساد الذي متارسونه يف العبث حبقوقهم وأمواهلم،غفلتهم

 .وإن املسلمني يف بالد احلرمني مصرون على استرجاع حقوقهم مهما كلف الثمن
 

 : وبناءاً عليه أمامكم طريقان
 
ها بطريقه سلمية، وتتركوا أهل البالد وشأم يف اختيار  أن تردوا األمانات إىل أهل:أوالً

 .وسنة رسوله عليه الصالة والسالمحاكم مسلماً حيكمهم بكتاب اهللا 
 
أن ترفضوا إرجاع احلقوق إىل أهلها، وتواصلوا بغيكم على الناس، وسلب : ثانياً

عام ليضربوا حقوقهم، وتسخرون بعض أبناء الشعب مبا تدفعونه هلم من مال األمة ال
 ولكن ينبغي أن تعلموا أن األمر ،ويقتلوا إخوام وأبناء عمومتهم الذين كفروا بواليتكم

شب عن الطوق، وأن الشعوب عندما تتحرك للمطالبة حبقوقها ال ميكن أن توقفها 
 وخربة  وينبغي أن ال يغيب عن أعينكم مصري شاه إيران رغم شهرة وقوة،األجهزة األمنية

 وكذلك مصري تشاوشسكو يف رومانيا ذلك احلال املفزع الذي ،)السافاك(األمنية أجهزته 
 .وا األمانات إىل أهلها خرياً لكم فرد،آل إليه هو وأسرته مبا فعله م العوام



 

٢٤٧ 

 
اءنا وأنتم تعلمون أننا يف تنظيم القاعدة ال ننافسكم على حطام الدنيا، ولكن س

 . بغري ما أنزل اهللا، وتويل الكافريناحلكم : ارتكابكم نواقض الدين ومنها
 

مث إين أوجه خطايب ألهل احلل والعقد من العلماء الصادقني والزعماء املطاعني واألعيان 
 بأن يتداركوا األمر قبل فوات األوان، فإن األمور تسري بسرعة غري :والوجهاء والتجار

 مع العلم أن ااهدين يف ،عادية حنو االنفجار، فابذلوا ما يف وسعكم لسحب فتيل األزمة
 ولو بدأوا فعالً لكان يف رأس القائمة ،بالد احلرمني مل يبدأوا القتال بعد ضد النظام

التخلص من أَِئمةَ الكفر احمللي حكام الرياض، ولكن الذي جيري ما هو إال امتداد للقتال 
ل مكان كذلك، مع التحالف الصلييب األمريكي الذي يقاتلنا يف كل مكان ونقاتله يف ك

 .مبا يف ذلك بالد احلرمني وحنن نسعى إلخراجهم منها بإذن اهللا
 

 وليهاجر الذين يستطيعون فيا أهل احلل والعقد اتقوا اهللا يف أنفسكم ويف أمتكم،
فيتحرروا من القيود الومهية ومما يفرضه النظام من ضغوط نفسية ليتسىن لكم القيام 

 فإنَّ تأخركم يزيد األمور تعقيداً، ،ولويات املهمة وترتيب األ،بواجبكم بتوجيه األمة
واملشاكل عمقاً وتشعباً، ويفتح الباب للشباب ليجتهدوا دونكم باختاذ قرار البدء بالقيام 
املسلح على احلاكم إذا بدا هلم أم قد أعدوا ما يلزم لذلك وغلب على ظنهم أن ما 

الواجب أن تتحد جهود الصادقني للقيام ذا  مع العلم أن ،أعدوه كافياً خللع احلاكم املرتد
 .األمر العظيم، ولكن إن تثاقل بعضهم فإن واجب القيام على احلاكم ال يسقط

 
وقد نصحت مراراً من قبل ولكن مل تعط األمور حقها، فقوموا بواجبكم وسارعوا يف 

م الرياض  ولقد كان االقتتال قاب قوسني أو أدىن قبل عقود بني حكا،استدراك املوقف
اليوم وأخيهم امللك سعود، فتم التوسط بينهم وإقناع امللك سعود بالتنازل عن امللك، 
وبذلك مت حل اخلالف، وهذا هو الدور املطلوب منكم اليوم أن تقنعوا هؤالء البغاة الذين 
وثبوا على رقاب الناس بأن يردوا األمانات إىل أهلها، فإن الناس مل يطلبوا باطالً، فهذا 

 .“درهم وقاية خري من قنطار عالج”: هم وقد قيلحق



 

٢٤٨ 

 
 :مث إين أتوجه إىل اهللا تعاىل بالدعاء فأقول

 
 .اللهم ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار

 .، وأرنا الباطل باطالً وارزقنا اجتنابهإتباعهاللهم أرنا احلق حقاً وارزقنا 
 

 وارحم ضعفهم واجرب ،مني وامجع مشلهم ووحد صفهماللهم ألَّف بني قلوب املسل
 .كسرهم

 
اللهم ابرم ألمتنا أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه 

 . باملعروف وينهى فيه عن املنكر
 

 . اللهم حبب إلينا اإلميان وزينه يف قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان
 . شبابنا وفتياتنا لاللتزام بدينك وارزقنا اهلدى والتقى والعفاف والغىناللهم اشرح صدور

ما يف  وال سي،اللهم ثبتنا وثبت ااهدين يف كل مكان. اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل األقدام
 .فلسطني والعراق وكشمري والشيشان وأفغانستان وبالد احلرمني

 
 مبدد من عندك، وانصرهم على عدوك اللهم سدد رميهم واربط على قلوم ومدهم

 .وعدوهم فإنه ال ناصر لنا وهلم إال أنت يا قوي يا عزيز
 
 .]٢١:يوسف [}واللّه غَاِلب علَى أَمِرِه ولَـِكن أَكْثَر الناِس الَ يعلَمون{
 

وصلِّ اللهم وبارك على حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب 
 .عاملنيال
 

 أُسامةُ بن محمِد بِن الَِدنْ
  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٢٤٩ 

 و العشرون الثالثاخلطاب 
 

  ِإىل أَهِل الِعراِق خاصةُ و املُسِلِمني عامةًِإىل أَهِل الِعراِق خاصةُ و املُسِلِمني عامةً
  

  ))الِرسالةُ الراِبعةُالِرسالةُ الراِبعةُ((
 

  هـ١٤٢٥ ذو القعدة ١٥
  م٢٠٠٤كانون األول / ديسمرب٢٧

 
 ِبصوِت الشيخ

 )حِفظَه اهللا(سامة بن محمد بِن الَِدنْ أُ
 
 

 ...بسم اهللا واحلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وآله وصحبه ومن وااله
 

 :احلمد هللا، مث احلمد هللا، احلمد هللا القائل
 
 والنساء والِْولْداِن الَِّذين وما لَكُم الَ تقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل اللِّه والْمستضعِفني ِمن الرجاِل{

يقُولُونَ ربنا أَخِرجنا ِمن هـِذِه الْقَريِة الظَّاِلِم أَهلُها واجعل لَّنا ِمن لَّدنك وِليا واجعل لَّنا 
 كَفَرواْ يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل الَِّذين آمنواْ يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل اللِّه والَِّذين* ِمن لَّدنك نِصًريا 

 ]٧٦-٧٥:النساء [}الطَّاغُوِت فَقَاِتلُواْ أَوِلياء الشيطَاِن ِإنَّ كَيد الشيطَاِن كَانَ ضِعيفًا
 

 :والصالة والسالم على نبينا حممد القائل



 

٢٥٠ 

 
،  يف موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته مسلمما من امرئ خيذل امرٍئ”

إال خذله اهللا تعاىل يف موطن حيب فيه نصرته، وما من أحد ينصر مسلماً يف موطن ينتقص 
 رواه “فيه من عرضه، وينتهك فيه من حرمته، إال نصره اهللا يف موطن يـحب فيه نصرته

 اإلمام أمحد
 

 ...أما بعد 
 

 : خاصة وإىل األمة اإلسالمية عامةفإىل إخواننا املسلمني يف العراق
 

  عليكم ورمحة اهللا وبركاته،السالم
 

أحيي أهلنا الصابرين يف بغداد دار اخلالفة وما حوهلا، وأحيي إخواننا ااهدين املرابطني 
ا، وبيجي وبلد تههناك، يف بعقوبة وسامرا واملوصل وكركوك وتكريت واللطيفية وأخوا
ألنبار، والسيما وباقي املدن والقرى ااهدة، وأخص بالتحية احلارة، األحرار يف أرض ا

أهل الفلوجة، تلك املدينة البطلة الصامدة يف وجه الباطل، واليت أبت أن تذل أو ختضع 
لزعيم الكفر أمجع، وقد أعطته دروساً يف الثبات على املبدأ، وأثبتت له أن قوة اإلميان، 
أعظم من قذائف املدافع والطريان، كما فضحت خداعه ودميقراطيته، وأظهرت أنه كذاب 

 فاح، و إال فما الفرق بني جمزرة الطاغية صدام يف حلبجة، وبني جمزرة بوش يف الفلوجة؟س
 

فإن يكن صدام قد قتل بضعة آالف، باسم القومية النتنة، من إخواننا األكراد هناك عليهم 
رمحة اهللا، فإن فرعون العصر قد قتل يف الفلوجة وحدها، بضعة آالف كذلك، وجرح 

جري وترويع مئات األلوف، وكل ذلك باسم الصليبية ته عن وعوق أضعاف ذلك، فضالً
 .املتصهينة املتعطشة للدماء

 
فينبغي على املسلمني أن يعوا حقيقة هذه احلرب جيداً، فال ميكن تفسري حصار ودك مدينة 
بكاملها، سكاا مبئات األلوف، حبجة أن فيها مئات املقاومني، إال أا حرب شاملة على 



 

٢٥١ 

أرجو اهللا أن يتقبل من قتل من إخواننا يف الشهداء، وأن مين على اجلرحى ، لهاإلسالم وأه
 .بالشفاء

 
ولئن ساءنا ما أصاب أهلنا هناك، فقد سرنا ذلك الثبات العظيم، واآلثار الكبرية اليت 
ترتبت عليه، حيث انتشرت روح اجلهاد والفداء، والعزة واإلباء، يف أرجاء العراق، 

هلشيم، بل وسرت تلك الروح اجلهادية األبية، إىل البقية من بالد كانتشار النار يف ا
املسلمني، وقد خسرت ظنون بوش، حني أراد أن يقهر ويذل هذه املدينة املؤمنة، وأن 
يطمسها من الوجود، وجيعلها عربة لكل أهل األرض، ممن يرفضون العبودية ألمريكا، 

رافعة رأسها رغم أنفه وأهانته، ودخلت ولكن أىب اهللا هلا إال العزة والسؤدد، فصمدت 
التاريخ من أوسع أبوابه فشرفته، وأصبحت مثاالً للصمود والتصدي، يف وجه اهلمجية 

 .األمريكية، وسارت بذلك الركبان
 

وإين عاجز عن وصف أولئك الرجال مبا هم أهل له، ولكن أحاول، فالقليل خري من 
مني، الذين نسجوا على منوال النجوم الزاهرة؛ العدم، فلله در أولئك األبطال الغر امليا

إخوام التسعة عشر، يف مقارعة فرعون العصر، وال أقول أم رفعوا رأس األمة اإلسالمية 
فحسب، بل رفعوا رأس البشرية أمجع، يف زمن سادت العامل ثقافة العبيد، ثقافة الرضا 

حة والواقعية، رفعوا رأس بالذل واخلضوع واهلوان واخلنوع حتت شعار احلكمة واملصل
البشرية، يف زمن يطأطئ فيه رؤساء العامل رؤوسهم أمام الطاغية، عند عتبات البيت 

 .األبيض
 

جاء هؤالء العمالقة األباة، الشعث الغبر، األتقياء األخفياء، أحسبهم واهللا حسيبهم، 
 بعبادة البشر للبشر، مرتفعني عن ارج الدنيا وزخارفها، متعلقني مبوعود اهللا، كافرين

واختاذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون اهللا عرب ما يسمى بالشرعية الدولية، أو النظام العاملي 
 .اجلديد، واألنظمة اليت تدور يف فلكه
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جاؤوا لينقضوا حجر الزاوية، يف ذلك النظام الظامل، القائم على تطبيق القرارات الظاملة، 
مم على الشعوب املستضعفة، تلك اهليئة امللحدة، اليت تقنن لس األمن وقوانني هيئة األ

العالقة بني سادة الفيتو وعلى رأسهم أمريكا، وبني عبيد اجلمعية العمومية، مث تتحدث 
 .كذباً وزوراً عن العدل واملساواة واحلرية

 
لقد ثبت هؤالء الرجال العظام يف الفلوجة، يف وجه الطاغية الذي جاء أشرا وبطرا، 

تعرض فتك قذائف املدافع، وتدمري قنابل الطريان، على املستضعفني من الرجال والنساء يس
 .والولدان، مث يدعي محل راية احلرية واإلنسانية

 
ثبتوا يف وجهه رغم قلة العدد، وضعف العدد، حاسري الرؤوس، عاري الصدور، ولكن 

 حسيبهم، هذا اليقني هو يف قلوم يقني تزول اجلبال الرواسي وال يزول، أحسبهم واهللا
الذي جتذَّر يف قلوب أجدادنا رضي اهللا عنهم فأزالوا به حضارة الصليبيني الفاسدة من 
  .بالدنا من قبل وهزموهم بفضل اهللا، وحنن اليوم متمسكون به وسنهزمهم بإمياننا بإذن اهللا

 
من ملتمسك حببل اهللا ثبتوا ليثبتوا للعامل أمجع، معىن اإلميان احلق، ومعىن عزة وقوة املؤ

املتني، فسطروا صفحة عٍز جديدة يف تاريخ أمتنا، بدمائهم وأشالئهم، فقاتلوا العدا ومل 
 .تثنهم املوانع، واقتحموا الردى ومل تضعضهم املعامع

 
 إذا مجعتنا يا جرير اجملامع*** أولئك آبائي فجئين مبثلهم 

 
 وقت مل يعد اجلهاد غريباً بفضل اهللا، بل وأنا أحيي هؤالء الرجال العظام األفذاذ اليوم، يف

األمة اإلسالمية كلها حتييهم من احمليط إىل احمليط، حاشا احلكام املرتدين واملنافقني، 
كالكتبة املأجورين، وعلماء السوء الذين ينهون الناس عن قتال األمريكيني، ويسمون 

ن قتال األمريكيني دمار كبرية القعود عن اجلهاد، مقاومة سلمية، أو الذين يقولون إ
وِمنهم {وهالك، وحمرقة وفتنة، تشات قلوم مع قلوب أسالفهم، الذين قال اهللا فيهم 

ِحيطَةٌ ِبالْكَاِفِرينلَم منهِإنَّ جقَطُواْ وِة سني أَالَ ِفي الِْفتفِْتنالَ تقُولُ ائْذَن لِّي ون يم{ 
 .]٤٩:التوبة[
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 إن األمة اإلسالمية اليوم حتييكم، وأنظارها عليكم وقلوا معكم، :نعم أيها الرجال

وألسنتها تدعوا لكم، فقد أثرمت شجوا جبهادكم العظيم، ورفعتم عنها الذلة واهلوان 
فتذكرت صفحات جميدة من تارخيها، تذكرت بدراً وخيرباً والريموك وحطني، فارتفع 

ا، وعادت إليها الثقة بنفسها، وبدد يأسها رأسها، واشتفى صدرها، وأطمأن قلبها بدينه
وشحذت مهتها، بفضل اهللا مث جبهدكم وجهادكم وإثخانكم، فمنذ قرن من الزمان واألمة 
تبحث عنكم، كبحث األم اليت فقدت وحيدها، وتنتظركم بعد طول غياب، فجئتم كاملاء 

ا الغواية، فيخنس البارد على الظمأ، تنتظركم لترفعوا الراية، فتتوحد صفوفها، وتقمعو
 .خصومها، وتنشروا اهلداية، فتزكوا نفوسها، وأنتم أهل لذلك، أحسبكم واهللا حسيبكم

 
فيا أهل العراق، يا حاملي البيض الرقاق، دونكم دبابات الكفر فمزقوها، وهامام 
ففلقوها، وواصلوا الطعن يف حنور العدا، وأكثروا الدعاء، واصدقوا اللقاء، وجزاكم اهللا 

 . اجلزاءخري
 

 فابشروا فقد بدأت تباشري الفجر تلوح، وبدأت فراسة املؤمنني تظهر، وظنون ...وبعد 
سأحسم احلرب يف ستة أيام أو ”: الكافرين ختسر، والشك أنكم تتذكرون قول املغرور

، بعد أسابيع من “إن العمليات الكربى انتهت”: ، وتتذكرون قول بوش“ستة أسابيع
 أن الناس أمامهم غنماً أو أا نزهة، إىل بنما وما دروا أن أسد ابتداء احلرب، حيسبون

الشرى وليوث ِخفان هلم يف امليدان، حيملون أرواحهم على أكفهم، وحيثوا على الصرب 
 :واملصابرة، فانتصارها سعادة، وقتلها شهادة

 
 وأخذي احلمد بالثمن الربيح***  أبت يل عفيت وأىب إبائي
 وضريب هامة البطل املشيح***  نفسي وإكراهي على املكروه

 
 مكانك حتمدي أو تسترحيي*** وقويل كلما جشأت وجاشت 

 وأمحي بعد عن عرض صحيح*** ألدفع عن مآثر صاحلات 
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وها قد مرت األسابيع والشهور، وها حنن يف أواخر السنة الثانية، فاحلمد هللا الذي ثبت 
قدرون قتالهم مبائة قتيل قبل احلرب، فإذا أهل اإلميان، وأذل أهل الصلبان، فقد كانوا ي

بالعدد يزيد على أكثر من اثين عشرة ضعفا، على أيدي فتية القرآن والسنة، فلله احلمد 
 .واملنة

 
فامسعوا واعوا، فإن األمر عظيم، واخلطب : مث إين أوجه خطايب إىل األمة اإلسالمية عامة

، هي هذه احلرب العاملية الثالثةع، جلل، وإن أهم وأعظم وأخطر قضية اليوم للعامل أمج
اليت ابتدأها التحالف الصلييب الصهيوين، باألمة اإلسالمية، وإن شدة أوارها واستعارها يف 
أرض الرافدين، وإن رحى العامل اليوم تدور، وقطبها يف بغداد دار اخلالفة، والعامل كله 

ن جهة، وأمريكا وحلفائها األمة اإلسالمية م: اليوم يرقب هذه احلرب، ويرقب اخلصمني
من جهة أخرى، فإما ارتقاء وعزة، وإما شقاء وذلة، وإن أمام األمة اليوم فرصة نادرة مثينة 
جداً، للخروج من التبعية والعبودية للغرب، وحتطيم األغالل اليت كبلنا ا الصليبيون، فإن 

ا يف مجيع احملاور، أمتنا قد وصلت إىل قاع سحيق، نتيجة هلذه التبعية، أدت إىل ختلفه
الدينية والدنيوية، حيث إن الصليبيني قد وضعوا سلسلة على عاملنا اإلسالمي، أحكموا 
حلقاا يف كل عاصمة، بعميل عنيد يقمع اإلميان واحلياء والرجولة واإلباء، وينصر الكفر، 
ف ويشيع العهر، وركب كثريا من الناس يأس عظيم، وأساؤا الظن بأنفسهم وأمتهم، وضع

يقينهم، وظنوا أن ال خمرج من العبودية للغرب، وكانوا يف ضيق شديد، وحال كثري منهم 
 :يصدق علية قول الشاعر قبل أن تفرج

 
 وكنت أظنها ال تفرج*** ضاقت فلما استحكمت حلقاهتا فرجت 

 
ونادى بالتبعية ألمريكا أذناب الكفر، وأشرأب النفاق، فهبوا يا عباد اهللا، فقد جاء عدونا 
إىل أرضنا، ونقض غزله بنفسه، وكسر إحدى حلقات سلسلته بيده، فجاء على أعتاها 
وأقساها فكسرها يف بغداد، فجعل اهللا تدبريه تدمريه، وبأسه يف حنره، فلما كسرها 
تراخت السلسلة و تفارط األمر، خبالف ما كان يظن، وكانت األمة يف سجن كبري، على 

فتحت يف (: ذه هي البوابة اليت عناها شرياك حني قالبوابته تلك السلسلة احلديدية، وه



 

٢٥٥ 

 يقصد انه قد مت فك قيد البوابة عن املسلمني املظلومني، تلك البوابة )العراق أبواب جهنم
اليت أوصدها آباؤهم قبل عقود يف العامل اإلسالمي، ولذلك يصيح داهيتهم اليهودي 

لعراق فإن هزمية أمريكا فيها أدركونا وشاركونا يف حرب ا(: كيسنجر، ويقول ألوربا
 .)هزمية للغرب كله

 
وهذا !  جاء تصرح بلري عن هذه احلرب، بأا تارخيية وهي واهللا كذلك:ويف هذا السياق

ما يؤكده بوش وإدارته، بلسان احلال واملقال، بأن اجلبهة األمامية حملاربة اإلسالم هي يف 
 .العراق

 
ذا الوصف يف هذا السياق عند النصارى يعين أننا  وهأمل يقل عنه أنه من دول حمور الشر؟

كفار، وال قيمة لنا، وهذا ما يفسر احتالهلم ألرضنا وقتلنا وقيام مئات اجلنود يف سجن أبو 
غريب وغونتنامو وغريمها باألفعال الفظيعة ضد إخواننا األسرى اليت هزت مشاعر 

 .البشرية
 

وإمنا هي  كانت العراق موطنا للقاعدة؟ مث أمل يقل إننا نقلنا احلرب إىل أرضهم، فمىت
 .أرض جلميع املسلمني

 
 أمل يقل إا حرب صليبية؟

 
 أليست هي اليت تشاطر الرئيس أمل تقل رايس مستشارته أم يصنعون تاريخ املنطقة؟

 بوش مهومه يف نشر املسيحية؟
 

تغيري منا  وهل ضغوطهم لأمل ينقل عن بوش أنه يريد حتويل بالدنا إىل منطقة مسيحية؟
هجنا وحذف آيات اجلهاد منها ومشروعهم يف التغيري حتت مسمى الشرق األوسط الكبري 

 .إال خطوات لتحقيق هيمنتهم الكاملة على املنطقة
 

 فهل بعد بيام هذا بيان بأم يقصدون حبرم هذه أهل اإلسالم؟



 

٢٥٦ 

 
 وإخوانكم وأعراضكم فاتقوا اهللا يا عباد اهللا، وهبوا لنصرة دينكم والدفاع عن أنفسكم

وأرضكم، فإن أوجب الواجبات عليكم بعد اإلميان اليوم، هو نصرة اجلهاد وااهدين 
عامة، وأن تسامهوا بأنفسكم وأموالكم ويف ميادين القتال مع التحالف الصلييب الصهيوين 
خاصة، ويف فلسطني والعراق وأفغانستان حيث إن اجلهاد اليوم فرض عني، ومعلوم أن 

العلم قد نقلوا اإلمجاع على أن أوجب الواجبات بعد اإلميان دفع العدو الصائل، فهذا أهل 
يعين أنه على األمة أن تفرغ من طاقاا وأبنائها وأمواهلا، ما يكفي لقتال وإخراج الكفار 

 .من ديارها، فإن مل تفعل فإن اإلمث يعم اجلميع
 

 قفلسطني، فإن دعمهم باملال يبقى هدين إىل العدو الطرق يف وصول اجملاولئن ضي
واجبا، إىل أن حترر أرضهم من الكفر، كما أن الطرق إىل ضرب األمريكيني حلفاء 
اليهود متاحة، ومن ذلك اجلهاد يف العراق عرب األدلة الثقات، ومتاحة أيضا بقتلهم 

 .وقتل حلفائهم، وضرب مصاحلهم املنتشرة حول العامل
 

ذا الواجب العظيم، ففيها عزكم يف الدنيا واآلخرة، به، للقيام فاغتنموا هذه الفرصة النادرة
فال تضيعوها وال ملوها، كما أمهل كثري من الناس فرصة اجلهاد يف سبيل اهللا يف 
أفغانستان، قبل ربع قرن من الزمان ملا تثاقلوا إىل أقطارهم الضيقة، اليت رمسها هلم 

، وهم قد أضاعوه، فضنوا بأنفسهم عن الصليبيون، ويزعم كل واحد منهم أنه على ثغر
اهلجرة واجلهاد يف أفغانستان، رغم أن مجيع الظروف كانت مواتية، ليقوموا بدور كبري، 

ولكنهم تقاعسوا وختلفوا، مما أدى إىل وهن ااهدين، فضعفت . إلقامة دولة إسالمية قوية
 .رحيهم

 
والف دون ظالل السيوف مع تعني فاملوفق من وفقه اهللا لنصرة دينه، وأما من قعد مع اخل

اجلهاد، فقد ارتكب إحدى الكبائر العظام، فاعتربوا بقصص الصادقني ممن قعد قبلكم، 
 .فبكوا وندموا ندما شديدا
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جتهز (: ففي قصة كعب بن مالك رضي اهللا عنه يوم تبوك، عربة لكم فقد كان يقول
دو لكي أجتهز معه، فأرجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملسلمون معه، وطفقت أغ

أنا قادر على ذلك إذا أردت، فلم يزل يتمادى يب، : ومل أقض شيئا، وأقول يف نفسي
حىت استمر بالناس اجلد، فأصبح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غادياً واملسلمون 
معه، ومل أقض من جهازي شيئا، فلم يزل يتمادى يب، حىت أسرعوا وتفارط الغزو، 

  أهـ)رحتل فأدركهم، فيا ليتين فعلتفهممت أن أ
 

وعلم اهللا أنه استمر بالناس اجلد اليوم، وتسابق الصادقون إىل ساحات اجلهاد، فاغتنم 
 ..فيه يا ليتين فعلت : الفرصة يا عبد اهللا، وارحتل وأدركهم، وال يأتني عليك يوم تقول

 
ولنا عليه الصالة والسالم فالبدار البدار، ويف الصحيح عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن رس

بادروا باألعمال فتناً كقطع الليل املظلم يصبح الرجل مؤمنا وميسي كافرا ”: أنه قال
 . صحيح مسلم“وميسي مؤمنا ويصبح كافرا يبع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل

 
 فما يقعدكم عن اجلهاد بأموالكم، وأنتم تعلمون أنه واجب عليكم؟

 
 وأنتم تؤمنون بأن األرزاق معدودة واآلجال حمدودة، د بأنفسكم؟وما يقعدكم عن اجلها

 !وأن املوت الذي تفرون منه فإنه مالقيكم، ال حمالة يف موعده ولو كنتم يف بروج مشيدة
 

فاتق اهللا يا عبد اهللا، فأين ذهب عقلك حىت تضن بنفسك ومالك عن املالك؟ وهل يضن 
انته، وضعف يقينه، ورق دينه، وتدبروا قوله باململوك عن مالكه عز وجل؟ إال من خان أم

أَلَم تر ِإلَى الَِّذين ِقيلَ لَهم كُفُّواْ أَيِديكُم وأَِقيمواْ الصالَةَ وآتواْ الزكَاةَ فَلَما كُِتب {: تعاىل
أَو أَشد خشيةً وقَالُواْ ربنا ِلم علَيِهم الِْقتالُ ِإذَا فَِريق منهم يخشونَ الناس كَخشيِة اللِّه 

كَتبت علَينا الِْقتالَ لَوال أَخرتنا ِإلَى أَجٍل قَِريٍب قُلْ متاع الدنيا قَِليلٌ واآلِخرةُ خير لِّمِن اتقَى 
 ]٧٧:النساء [}والَ تظْلَمونَ فَِتيالً

 



 

٢٥٨ 

ساب، فمن قعد له شيطان من اإلنس أو اجلن يف طريق فهذا هو اجلواب ملن خاف يوم احل
جتاهد فتقتل، يقسم مالك، وتنكح زوجتك، وييتم أطفالك، فليتل عليه : اجلهاد، وقال له
 }قُلْ متاع الدنيا قَِليلٌ واآلِخرةُ خير لِّمِن اتقَى والَ تظْلَمونَ فَِتيالً{قول اهللا تعاىل 

 ]٧٧:النساء[
 
 استجيبوا هللا وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكم، واحذروا كل احلذر من :ا عباد اهللافي

 .املثبطني واملرجفني واملعوقني، القائلني إلخوام هلم إلينا
 

 الذين حيبون قول احلق وال يستطيعونه، إال أن خيتموه بقول الباطل، كمدح واحذروا
، وال تصح الصالة خلفهم، فليتقوا اهللا يف وتزكية الطواغيت، فهؤالء قد ضلوا ضالالً مبينا

 .أنفسهم وأمتهم، وليتوبوا عن باطلهم
 

الذين يريدون قول الباطل فيلبسون احلق بباطلهم، ليمرروه على الناس، فتعني واحذروا 
اجلهاد اليوم يف فلسطني والعراق، حق على أهل القطرين، فإن عجزا أو قصروا أو 

 ومثَ، إىل أن تعم الدائرة مجيع بالد املسلمني، حيث إن بالد تكاسلوا، فعلى من يليهم، ومثَ
 .املسلمني كلها مبترلة البلد الواحدة

 
هذه هي فتاوى العلماء رمحهم اهللا، الذين مل يأخذوا يف اعتبارهم أهواء احلكام العمالء يف 
العواصم احمليطة، كالرياض وعمان، وحيث إن العجز واضح يف فلسطني والعراق، فإن 

هاد متعني على من يليهم، كأهل بالد احلرمني وسوريا واألردن وتركيا وإيران اجل
والكويت، فإن عجز أو قصر هؤالء، فعلى من يليهم، فاجلهاد يف العراق وفلسطني حق، 

 .والتخذيل عنه باطل
 

واحذروا الذين يتسللون لواذاً، الذين يزامحون الربوبية والنبوة بآرائهم وأهوائهم، مث 
:  إن هذه مصلحة الدعوة فهذا حمال، ويف آرائهم الدمار والبوار، قال اهللا تعاىليزعمون

} لَّلُونَ ِمنكُمستي الَِّذين اللَّه لَمعي ًضا قَدعِضكُم بعاء بعكَد كُمنيوِل بساء الرعلُوا دعجال ت
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 }ِه أَن تِصيبهم ِفتنةٌ أَو يِصيبهم عذَاب أَِليمِلواذًا فَلْيحذَِر الَِّذين يخاِلفُونَ عن أَمِر
 ]٦٣:النور[
 

 إن الطريق واضح بيني، فقد تركنا رسولنا عليه الصالة والسالم على احملجة :فيا عباد اهللا
 .البيضاء، ليلها كنهارها، ال يزيغ عنها إال هالك

 
، إال نبينا عليه  يؤخذ من قوله ويردوكلٌ القرآن والسنة تبصروا الصراط املستقيم، اواقرؤو

 .الصالة والسالم
 

واضربوا بعرض احلائط آراء وأهواء الرجال، مهما عظموا وعلموا وفقهوا، إذا عارض 
قوهلم قول اهللا تعاىل، أو قول رسوله عليه الصالة والسالم، حىت وإن كانوا خملصني 

 .ال يتابعوا يف زلتهمصادقني، فهي زلة منهم ال در مكانتهم وفضلهم، ولكن 
 

وأما القعود عن اجلهاد املتعني، فهو من ابرز صفات املنافقني، فقد ذمهم اهللا تعاىل، وقال 
هلم شر ما قال ألحد، ليحذرنا منهم ومن القعود وتوعدهم اهللا بعدم اهلداية والعذاب 

م خشية اهللا األليم وطبع على قلوم ونفى عنهم العلم والفقه وإن تعلموا ألن مثرة العل
 .واقرءوا إن شئتم سورة التوبة

 
فتدبر هذه اآليات التالية، فهي توضح طريقني ال ثالث هلما عند تعني اجلهاد، طريق إمام 

فاختر لنفسك قال اهللا . ااهدين، وخامت النبيني عليه الصالة والسالم، وطريق القاعدين
اللِّه وجاِهدواْ مع رسوِلِه استأْذَنك أُولُواْ الطَّوِل ِمنهم وِإذَآ أُنِزلَت سورةٌ أَنْ آِمنواْ ِب{تعاىل 

 الْقَاِعِدين عكُن ما ننقَالُواْ ذَرالَ * و مفَه لَى قُلُوِبِهمع طُِبعاِلِف ووالْخ عواْ مكُونواْ ِبأَن يضر
واْ معه جاهدواْ ِبأَمواِلِهم وأَنفُِسِهم وأُولَـِئك لَهم لَـِكِن الرسولُ والَِّذين آمن* يفْقَهونَ 

 ].٨٨-٨٦:التوبة [}الْخيرات وأُولَـِئك هم الْمفِْلحونَ
 

 هذا سيد الورى، الذي ال ينطق عن اهلوى عليه الصالة والسالم، قد غفر له :فيا عبد اهللا
لشفاعة العظمى، ومع هذا كله حرص أن ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو صاحب ا
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جياهد والذين آمنوا معه بأنفسهم وأمواهلم لنصرة ال إله إال اهللا، فخرج يوم تبوك لقتال 
الروم يف الضح واحلرورو، وتقعد أنت مع ذوات اخلدور، مث تزعم أنك متبع لنبينا عليه 

 .الصالة والسالم، وأنك على هديه، قاتل اهللا اجلنب واجلبناء
 

 وتلك خديعة الطبع اللئيم*** ى اجلبناء أن العجز حزم ير
 

 .فالكيس من دان نفسه، وعمل ملا بعد املوت
 

 :وهنا أذكر ببعض األحكام ومن أمهها وأخطرها
 
 حكم من ناصر الكفار على املسلمني: أوالً

 
فقد أمجع أهل العلم أن مناصرة الكفار على املسلمني، كفر أكرب خمرج من امللة، وهي 

دودة يف نواقض اإلسالم العشرة، سواء كان الكافر رومياً أو عربياً، حاكماً أو حمكوماً، مع
فمناصرة أمريكا أو حكومة عالوي املرتدة، أو حكومة كرزاي، أو حكومة حممود عباس 
وغريها من احلكومات املرتدة، يف قتاهلم ضد املسلمني، كفر أكرب خمرج من امللة، ويدخل 

كات، والعاملني الذين يقومون بنقل الوقود والذخائر واملواد يف ذلك أصحاب الشر
التموينية أو أي احتياجات أخرى، وإن كل من يناصرهم ويساعدهم بأي نوع من أنواع 

 .املساعدة، فقد ارتد عن الدين، وجيب قتاله
 

النصارى أَوِلياء بعضهم أَوِلياء يا أَيها الَِّذين آمنواْ الَ تتِخذُواْ الْيهود و{: وتدبروا قوله تعاىل
الظَّاِلِمني مِدي الْقَوهالَ ي ِإنَّ اللّه مهِمن هفَِإن نكُمم ملَّهوتن يمٍض وع٥١:املائدة [}ب[ ،

) التبيان يف كفر من أعان األمريكان(وراجعوا إن شئتم األدلة وأقوال العلماء يف كتاب 
 يوايل أولياء اهللا وإن كانوا عجماً، ويعادي أعداء اهللا وإن كانوا عرباً،  فاملسلم...

والعراقي الذي جياهد ضد الكفار األمريكيني أو حكومة عالوي املرتدة، فهو أخونا 
 .وولينا، وإن كان فارسيا أو كردياً أو تركمانياً
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دين املقاومني لالحتالل، والعراقي الذي ينضم إىل هذه احلكومة املرتدة، ويقاتل معها ااه
 .فقد ارتد وكفر، وإن كان عربياً من ربيعة أو مضر

 
وال يقول املسلم هذه حرب أهلية ال جيوز الدخول فيها، كال فإمنا أهلنا املسلمون، ونتربأ 
من الكافرين؛ وقد قاتل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عشريته وبين عمومته، من أجل ال 

 .إله إال اهللا
 

قَالَ يا نوح ِإنه لَيس ِمن أَهِلك ِإنه عملٌ غَير صاِلٍح فَالَ تسأَلِْن ما لَيس لَك {: اهللا تعاىلقال 
اِهِلنيالْج كُونَ ِمنأَن ت ي أَِعظُكِإن ٤٦:هود [}ِبِه ِعلْم[. 

 
ه، وبشر باجلنة وتدبروا قصة بالل احلبشي وأيب جهل القرشي، فباللٌ آمن فرضي اهللا عن

قاتله أبناء . وهو ولينا، وأبو جهل كفر، وغضب اهللا عليه، وهو من أهل النار، وهو عدونا
عمومته بأيديهم رضي اهللا عنهم، فإمنا االعتبار يف الروابط بني املؤمنني باإلميان، وما بعده 

قَد { اهللا تعاىل قال. له تبع، فإذا انتقض اإلميان فال اعتبار لرابطة النسب والعشرية والوطن
كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ ِفي ِإبراِهيم والَِّذين معه ِإذْ قَالُوا ِلقَوِمِهم ِإنا براء ِمنكُم وِمما 

 حتى تؤِمنوا ِباللَِّه تعبدونَ ِمن دوِن اللَِّه كَفَرنا ِبكُم وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ والْبغضاء أَبًدا
هدح٤:املمتحنة [}و.[ 

 
كعناصر اجليش، وأجهزة : فالذين يقتلون من العراقيني املنتمني حلكومة عالوي املرتدة

األمن واحلرس الوطين، هؤالء كأيب جهل العريب القرشي، دمهم هدر، كفار ال يصلى 
 .وال يدفنون يف مقابر املسلمنيعليهم، وال يرثون وال يورثون، وتطلق منهم زوجام، 

 
 اتقوا اهللا يف أنفسكم، ويف دينكم ويف أمتكم، واقلعوا عن مناصرة حكومة :وأقول هلؤالء

عالوي املرتدة، املعينة من قبل احملتل األمريكي، وليختِل كل واحد منكم بنفسه، وليسأهلا 
م تفلحوا، وترجع عالم يضيع دينه ودنياه، من أجل دراهم معدودة؟فارجعوا إىل دينك

 .أخوتنا، ونصل الرحم الذي بيننا
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حكم املشاركة يف االنتخابات املزمع إجراؤها، سواء يف العراق أو يف فلسطني : ثانياً
 .هابهوأفغانستان وما شا

 
 ال خيفى أن اختيار األمراء أو الرؤساء، هو حق لألمة، ولكن هذا احلق مقيد :ابتداًء

اركة يف اختيار األمري وإمنا جيب السعي لتنصيب أمري بشروط، إذا انتفت حرمت املش
أن يكون األمري مسلماً، وأن يكون الدين : مسلم حيكمنا بشرع اهللا، وأهم هذه الشروط

الذي سيطبق على الناس هو اإلسالم، وهذا يعين أن تكون مجيع األحكام والقوانني 
 .مصدرها الوحيد هو اإلسالم

 
ي فرضه احملتل األمريكي برمير، هو دستور وضعي جاهلي، و من املعلوم أن الدستور الذ

حيث أصر أن ال يكون اإلسالم هو املصدر الوحيد جلميع التشريعات، وبالتايل لو فرضنا 
من القوانني واألحكام مصدرها الشريعة اإلسالمية،  % ٩٠جدالً أن تسعني يف املائة 

ن هذا الدستور يعترب يف ميزان مصدرها التشريعات الوضعية، فإ % ١٠وعشرة يف املائة 
 .اإلسالم دستوراً كُفرياً

 
فاإلسالم منهج أنزله اهللا تعاىل، ليلتزم الناس به كله يف مجيع شؤون حيام، فاإلسالم كُلٌ 

واْ وقَاِتلُوهم حتى الَ تكُونَ ِفتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه ِللّه فَِإِن انته{: ال يتجزأ قال اهللا تعاىل
ِصريلُونَ بمعا يِبم ٣٩:األنفال [}فَِإنَّ اللّه[ 

 
فمن آمن ببعضه وكفر ببعضه فقد كفر وال تغين عنه صالته وال صيامه شيئا قال اهللا 

أَفَتؤِمنونَ ِببعِض الِْكتاِب وتكْفُرونَ ِببعٍض فَما جزاء من يفْعلُ ذَِلك ِمنكُم ِإالَّ {: تعاىل
لُونَِخزمعا تماِفٍل عِبغ ا اللّهمذَاِب والْع دونَ ِإلَى أَشدرِة يامالِْقي مويا ويناِة الديِفي الْح ي{ 

 .]٨٥:البقرة[
 

فلو التزم الناس جبميع أحكام اإلسالم، إال االلتزام بتحرمي الربا مثالً، وأباحوا البنوك 
ولة، يعترب دستوراً كُفرياً، ألن هذا التصرف يتضمن اعتقادهم الربوية؛ فإن دستور هذه الد

عدم كمال الشريعة، وكمال مرتهلا سبحانه وتعاىل، وال خيفى أن هذا كفر أكرب خمرج من 
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امللة، فضالً عن أن هذه االنتخابات جتري بأمر أمريكا، حتت ظل طائراا وقذائف 
 .اتهدبابا

 
ذه االنتخابات واليت سبق وصف حاهلا عن علم  إن كل من يشارك يف ه:وبناًء عليه

 .ورضا، يكون قد كفر باهللا تعاىل، وال حول وال قوة إال باهللا
 

وينبغي احلذر من الدجالني، الذين يتكلمون باسم األحزاب واجلماعات اإلسالمية، وحيثون 
ل الناس على املشاركة، يف هذه الردة اجلموح، ولو كانوا صادقني لكان مههم يف اللي

والنهار إخالص الدين هللا تعاىل و التربؤ من احلكومة املرتدة، و حتريض الناس على جهاد 
األمريكيني وحلفائهم فإن عجزوا فلينكروا بقلوم وليجتنبوا املشاركة يف برامج املرتدين 

 .أو القعود يف جمالس الردة
 

لبالد حتت االحتالل، وكل ما ذكرناه عن العراق، ينطبق متاماً على الوضع يف فلسطني، فا
ائي عميل بهودستور الدولة وضعي جاهلي، اإلسالم منه بريء، واملرشح حممود عباس 

كافر، وإمنا جاؤوا به بعد أن أضاع مع رفقائه، من عمر املسلمني يف فلسطني عشر سنني، 
 عرب مؤامرة اتفاقية أوسلو، فضالً عن غريها من املؤامرات جاءوا به ليدخل الناس يف تيه
جديد، وليقدم يف هذه اجلولة تنازالت جديدة، ولريوض االنتفاضة، ويقمع اجلهاد 

 .واملقاومة
 

فليتق اهللا املسلمون يف أنفسهم ويف دينهم، وليحذروا من املشاركة يف هذه االنتخابات 
املزمعة، فإن هذا أمر خطري، وليعلموا أنه ال فرق بني أن يعتقدوا صحة انتخاب أيب جهل 

 أو أبا جهل حممود عباس أو أبا جهل إياد عالويو بن هشام وبني أن ينتخبوا األول عمر
 أو أبا جهل فهد بن عبد العزيز أو أبا جهل حسين مبارك أو أبا جهل حامد كرزاي

غريهم من احلكام املرتدين فإن يكن األخري قد قام ببناء وتوسعة املسجد احلرام فإن أبا 
 بناء الكعبة املشرفة وكانوا يطوفون بالبيت العتيق جهل األول قد قام مع قريش بتجديد

وحيجون ويسقون احلجيج، ولكنهم يف ميزان اإلسالم مشركني ألم مل يستسلموا 



 

٢٦٤ 

استسالما مطلقا هللا تعاىل بل كان من كفرهم أن استسلموا لس دار الندوة التشريعي 
 النواب أو جملس األمة سمى مبجلسالس التشريعية اليوم أو ما يلمجالوضعي وهو شبيه با

أَجعلْتم ِسقَايةَ الْحاج وِعمارةَ الْمسِجِد الْحراِم كَمن آمن ِباللِّه {:  قال اهللا تعاىلالتشريعي
 }نيوالْيوِم اآلِخِر وجاهد ِفي سِبيِل اللِّه الَ يستوونَ ِعند اللِّه واللّه الَ يهِدي الْقَوم الظَّاِلِم

 .]١٩:التوبة[
 

 اهللا اإلميان واجلهاد مع النيب صلى اهللا عليه وسلم على ريفخ(: قال ابن كثري رمحه اهللا
 .)عمارة املشركني البيت وقيامهم على السقاية ومل يكن ينفعهم عند اهللا مع الشرك به

 
  أنه جيب على املسلمني أن حيذروا من مثل هذه:وخالصة القول يف هذه املسألة

 .االنتخابات وإمنا عليهم أن يلتفوا حول ااهدين ويقاوموا احملتلني
 

 أوصي نفسي وااهدين بتقوى اهللا يف السر والعلن، وبالذكر وقراءة القرآن، :وقبل اخلتام
وكثرة الدعاء والتضرع إىل اهللا تعاىل، كما أوصي نفسي وإياكم بالصرب، واجتناب الغدر، 

له يوم القيامة، واحلذر احلذر من الدماء احملرمة إال ما أباحه فإن لكل غادر لواء ينصب 
الشرع كمسألة التترس من غري توسع، واليت يقدرها فقهاء ااهدين، فإننا إمنا نتعرض 
لنصر اهللا بالتقرب إليه بالطاعات، والبعد عن املعاصي، مث إين أحثكم على ضرب خطوط 

ضاعفة، اليت ال تبقي جرحياً، واغتيال أصحاب اإلمداد، وخطوط النفط وزراعة األلغام امل
الشركات الذين ميدون العدو مبا حيتاج، سواء يف الرياض أو الكويت، أو األردن أو تركيا 

 .أو غريها
 

وعليكم باالجتهاد يف العمليات اإلستشهادية، تلك العمليات اليت كانت سببا عظيما 
ال خمططاته، وحتدت مجيع عدده وعدده بفضل اهللا يف إرعاب العدو، وإرباك حركته، وإفش

 .فهذه من أهم األعمال
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 وإن من أشدها أن تقتل أمريكا نساءنا وأطفالنا مث إننا قد خضنا احلروب وعرفنا ما فيها،
عن عمد، مث تنكر ذلك فإذا انفضح أمرها تزعم أن ذلك وقع خطأ، وهذا ما جرى علينا 

نا وأخواتنا وأطفالنا ومن ذلك أيضاً قتل يف أفغانستان، ومن ذلك قتل كثري من إخوان
 .زوجة الدكتور أمين الظواهري، وطفلته وابنه الوحيد عليهم رمحة اهللا

 
وهذا ما ميارسه شارون اليوم عليكم يف فلسطني، وميارسه عليكم جزار النساء واألطفال 

ها من يف البيت األبيض، يف الفلوجة والرمادي وبغداد وبعقوبة وسامراء، واملوصل وغري
املدن العراقية، وهو يلجأ إىل قتل األبرياء، عند عجزه عن إيقاف املقاومة، فاثبتوا واصربوا 
واحتسبوا فكل ما قدر الرمحن مفعول، ونرجو اهللا سبحانه وتعاىل أن يتقبلهم يف الشهداء، 

  .وأن مين على اجلرحى بالشفاء
 

يه الصالة والسالم، فاهللا اهللا وأذكركم بأنكم خط الدفاع األول، عن دين وأمة حممد عل
فيما ائتمنتم عليه، وإين ألرجو أن ال يؤتى املسلمون من قبلكم، واعلموا أن عدوك قد بان 
ضعفه، وظهر عجزه، وقد مسعتم أم اضطروا إىل ميزانية الطوارئ، وتكاثرت عليهم 

رهم يف املساوئ، ولديهم من املشاكل ما ال يعد وال حيصى، فاقتصادهم ينحدر، ودوال
هبوط مستمر، وعجوزاما املالية بلغت أرقاماً قياسية، وفوق ذلك وقع بوش قانونا 

مثانية و جبانبها إحدى [ $٨٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠القتراض مثامنئة ألف مليون دوالر 
 .]عشر صفراً

 
وأما عن عجزهم يف توفري اجلنود املدربني واملؤهلني خلوض هذه احلرب الضروس، فحدث 

من اجلنود هم من  % ٥٠ج، فالتقارير تتحدث عن أن مخسني يف املئة عنه وال حر
وحدات غري مؤهلة خلوض هذه احلرب كجنود احلرس الوطين األمريكي، فضال عن العجز 
يف توفري الفرق العسكرية البديلة، والذي تسبب يف إلغاء إجازات اجلنود، مما أدى إىل 

بية بينهم، وأصبحت العراق مقربة للمرتزقة زيادة ارتفاع نسبة االنتحار، واألمراض العص
 .األمريكيني، ولألوباش الذين جاءوا معهم فلله احلمد واملنة
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واعلموا أن الدائرة ملن اتقى وصرب، وساعة صٍرب يعقبها بإذن اهللا سرور دهر، وماال حيصى 
 .من األجر

 
شراستها واستعارها، وهذه احلرب الزبون الدائرة يف العراق وفلسطني، قلما يرى مثلها يف 

فقد متعمعت كمعمعة اإلباء احملرق، وال يثبت فيها إال سيف صارم، أو ليث ضبارم، فهنيئاً 
لكم الصرب والثبات، يف الدفاع عن الدين و احلرمات، واجتهدوا ملوعود اهللا، إما النصر أو 

  .الشهادة
 

بيونَ كَِثري فَما وهنواْ ِلما أَصابهم ِفي سِبيِل اللِّه وكَأَين من نِبي قَاتلَ معه ِر{: قال اهللا تعاىل
اِبِرينالص ِحبي اللّهواْ وكَانتا اسمفُواْ وعا ضم١٤٦:آل عمران [}و[ 

 
فالسعيد من شارك بنفسه وماله يف هذه احلرب لنصرة الدين، والسعيدة من شاركت 

اً بأن مصاريف تنظيم القاعدة يف بالد الرافدين تبلغ علمبأوالدها وسامهت بأمواهلا، 
، ناهيك عن مصاريف اجلماعات األخرى فصلوا اجلميع فال ئيت ألف يورو أسبوعياًام

يؤتى ااهدون من قبلكم واعلموا أن هذه حرب عظيمة هلا ما بعدها، أشبه ما تكون 
ما زالت أصداء تكبريات بغزوة بدر الكربى، يف نتائجها العظيمة، وآثارها العميمة، ف

الصحابة رضي اهللا عنهم، وقعقعة سيوفهم وصهيل خيوهلم يوم بدر، تبث يف األمة روح 
سأل جربيل رسولنا عليهما الصالة والسالم من حضر بدراً ”: ويف احلديث. العزة واجلهاد

 .“وكذلك من حضرها من املالئكة: خيارنا، فقال جربيل: من الصحابة؟ فقال
 

حسب أن ااهدين اليوم، الذين يقاومون الطائرات والدبابات األمريكية، وأنا ال أ
ويصلون بالقذائف يف فلسطني والعراق، إال أم خيار األمة اليوم، واملوفق من وفقه اهللا 
تعاىل للمشاركة يف بدر فلسطني، وبدر العراق وبدر أفغانستان وبدر الشيشان وغريها من 

ال تزال طائفة من أميت يقاتلون ” ولنا عليه الصالة والسالموقد قال رس. ساحات اجلهاد
 . رواه مسلم“على احلق ظاهرين إىل يوم القيامة
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 األخ الكرمي اجملاهد؛فاحرص أن تكون من هذه الطائفة، وكذلك ال أحسب أن األمري 
، واجلماعات اليت انضمت معه إال أم من هؤالء اخليار، ومن أبا مصعب الزرقاوي

  .طائفة املقاتلة على أمر اهللا أحسبهم واهللا حسيبهمهذه ال
 

ولقد سرتنا عمليام اجلريئة، ضد األمريكيني وحكومة عالوي املرتدة كما سرنا 
استجابتهم ألمر اهللا تعاىل وأمر رسوله عليه الصالة والسالم، بالوحدة واالجتماع 

اعتِصمواْ ِبحبِل اللِّه جِميًعا والَ و{واالعتصام حببل اهللا، قال اهللا تعاىل يف حمكم التنـزيل 
 ].١٠٣:آل عمران [}تفَرقُواْ

 
نرحب باحتادهم معنا ترحيباً كبرياً، وهذه خطوة عظيمة، يف : وإننا يف تنظيم القاعدة

، وإزهاق دولة الباطل، فنرجو اهللا أن إلقامة دولة احلقطريق توحيد جهود ااهدين، 
 .يتقبلها ويباركها

 
 هو أمري تنظيم القاعدة يف بالد الرافدين أبا مصعب الزرقاوي اجملاهدلم فإن األخ وللع

 وشتان شتان، بني وعلى اإلخوة يف اجلماعة هناك أن يسمعوا له ويطيعوا باملعروف،
الصادقني من أمراء ااهدين، أحسبهم واهللا حسيبهم، الذين يتنازلون عن اإلمارة من أجل 

وبني ملوك ورؤساء دول املنطقة الذين مل يقوموا . ة أمتهمدينهم حرصاً على مصلح
بتوحيد األمة، وإلغاء احلدود اليت رمسها الصليبيون، وإمنا كرسوا اخلالف والفرقة باسم 
الوطنية، وهم ليسوا مستعدين للتضحية بأمتهم ومصاحلها، من أجل بقائهم يف اإلمارة 

 سبيل الكرسي وما عزل حسن بن فحسب، بل يضحون بآبائهم وأبنائهم وإخوام، يف
طالل ومحزة بن احلسني، وما ميش عبد اهللا بن عبد العزيز من طرف آل فهد إال أمثلة 
على ذلك، فأي خري يرجتى من هؤالء لتوحيد األمة ورعاية مصاحلها، وسط التكتالت 

 .الدولية الكبرية، وهذه بعض أحواهلم
 

ة حتت كلمة التوحيد، هو أمر ليس من بأن توحيد الكلم: يناجملاهدمث إين أذكر 
 فينبغي أن يعطى حقه، وجيب على اجلماعات النوافل، بل إنه من أوجب الواجبات،
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ااهدة، التنسيق فيما بينها لتوحيد صفوفها، حتت راية واحدة، قال شيخ اإلسالم ابن 
وة والبغضاء فمىت ترك الناس بعض ما أمرهم اهللا به، وقعت بينهم العدا(تيمية رمحه اهللا 

وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا، وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا، فإن اجلماعة رمحة 
 . اهـ)والفرقة عذاب

 
وإن األمور تسري يف العراق بفضل اهللا، خبطوات واثقة وسريعة، وتتصاعد بوترية مبشرة، 

يع خططه، والعدو يتكبد اخلسائر الفادحة، يف األرواح واملعدات واألموال، وقد فشلت مج
فأين ذهبت عمليام ذات األمساء الرنانة؟ كالقبضة احلديدية، واملطرقة احلديدية واألفعى 

 .الضخمة، وإىل ما هنالك، لقد ذهبت كلها أدراج الرياح احلمد هللا
 

وهاهم ااهدون بفضل اهللا، ميتلكون اإلرادة والقوة الالزمتني لتنفيذ أكرب العمليات يف 
 .سط بغداد فضال عن غريهاوضح النهار، يف و

 
 -بوش ومن معه-واملقاومة بفضل اهللا تنمو وتزداد، ولننسني بإذن اهللا، أرطبونات الروم 

 . وإخوانهأيب مصعب الزرقاويوساوس الشيطان بأرطبونات املسلمني؛ 
 

 فقد جعلت ا أبراجه قطعاً*** فإن يكن ارطبون الروم قطعها 
  فقد بقى ا حبمد اهللا منتفعاً***وإن يكن أرطبون الروم قطعها 

 سمر الرماح إذا ما آنسوا فزعاً*** كتيبتان وأنصار أقيم م 
 

 إن أمر اجلهاد قد توجه، وقام على سوقه فلله احلمد واملنة فينبغي :فيا أيها املسلمون
عليكم أن تنفضوا غبار النوم واليأس، وأن تستشعروا اقتراب النصر بإذن اهللا، وتبذلوا ما 

 . وسعكم لنصرة دينكميف
 

 من رجع إىل اإلسالم وتاب وأصلح وبني تاب :وأما املنافقون واملرتدون، فإين أقول هلم
اهللا عليه، وذلك خري هلم يف دينهم ودنياهم، ومن أىب إال الطعن يف الدين، وتسمية اجلهاد 

سانه أو بقلمه، إرهاباً يف سياق الذم، ومناصرة احلكام املرتدين على املسلمني، بيده أو بل
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 فال حق له أن يعيش على أرض كفر خبالقها سبحانه وتعاىل، فليكتب وصيته، وال يلومن
إال نفسه، وعلى سرايا ااهدين أن يقتدوا مبحمد بن مسلمة رضي اهللا عنه، وأن يلحقوا 

 .هؤالء املرتدين بكعب بن األشرف
 

ونَ والَِّذين ِفي قُلُوِبِهم مرض والْمرِجفُونَ ِفي الْمِدينِة لَِئن لَّم ينتِه الْمناِفقُ{: قال اهللا تعاىل
 ]٦٠:األحزاب [}لَنغِرينك ِبِهم ثُم الَ يجاِورونك ِفيها ِإالَّ قَِليلًا

 
إن األمة هي صاحبة احلق يف اختيار والة أمرها، فردوا األمانات : وأقول للحكام املرتدين

ا خري لكم وإن موكلكم الطاغية يف العراق، قد ظهر تضعضعه، واتسعت إىل أهلها، فهذ
أصدعه، وأن األحداث واأليام تسري بسرعة، حنو تصفية احلساب معكم ومن أعانكم، 
فاغتنموا الفرصة قبل فوات األوان؛ فإن األمة قد استيقظت وأخرجت فلذات كبدها 

 .للجهاد يف سبيل اهللا، إلحقاق احلق، وإبطال الباطل
 

 فلله أوس قادمون وخزرج*** لئن شهد التاريخ أوسا وخزرجا 
 جماهدة رغم الزعازع خترج*** وإن بين اإلسالم أضحوا كتائبا 

 
 فأين عباد اهللا الصاحلون ؟

 أين أهل الصرب ؟
 أينُ  طالب األجر؟

 
 أين أصحاب سورة البقرة ؟

 أين املقتدون بأصحاب الشجرة ؟
 أين املبايعون على املوت ؟

 
 ين املبايعون على املوت ليمزقوا اجليوش األمريكية ويفتكوا بالكتائب الصهيونية؟أ

 أين فتيان عدنان وقحطان ؟



 

٢٧٠ 

 أين ربيعة الطعانون يف اهليجاء ؟
 

 أين فرسان مضر احلمراء ؟
 أين أحفاد سلمان الفارسي رضي اهللا عنه وليوث طارق بن زياد وأشاوس صالح الدين ؟

 تح وأبطال أرض الشام؟أين أحفاد حممد الفا
 

  أين غطارفة أرض الكنانة ؟
 أين أمداد اليمن وآالف عدن؟

 
فهذه حرب مصريية بني الكفر واإلسالم، بني جند حممٍد عليه الصالة والسالم جند 

 .اإلميان، وبني أهل الصلبان، ومن فاتته فاته األجر، وباء بالوزر، إىل أن تتم الكفاية
 

 و يا خيل اهللا اركيب وياا إىل جنة عرضها السماوات واألرض، فالبدار البدار، فسارعو
 .ريح اجلنة هيب

  
 أدعو اهللا تعاىل أن يتقبل األبطال، الذين قضوا حنبهم يف ساحات اجلهاد، يف :ويف اخلتام

كل مكان وخاصة أبطال العمليات اإلستشهادية، الذين مزقوا اجليوش الصهيونية 
ا، أسأل اهللا لنا وهلم الثبات، ولقد بهعوا أقدامهم يف ركاوالصليبية، كما أودع الذين وض

تشرفت مبعرفة بعض من مضوا رمحهم اهللا، ويعز علي أين مل أتشرف مبعرفة البعض األخر، 
ولكن مما يهون علي وجد فراقهم، أم شهدوا هذه املالحم العظام لنصرة اإلسالم، فأسأل 

أهلهم، وتكون أرواحهم يف أجواف طري خضر، اهللا أن يتقبلهم يف الشهداء، فيشفعوا يف 
تسرح من اجلنة حيث تشاء، مث تأوي إىل قناديل معلقة بعرش الرمحن، فنسأل اهللا أن يلهم 

 .أهلهم الصرب والسلوان، وأن يعوضهم خريا
 

فهنيئاً هلم إذ قدموا أنفسهم رخيصة من أجل ال إله إال اهللا، حنسبهم كذلك واهللا حسيبهم، 
ا، لكنه كما قيلفهؤالء الها باهدون األبطال، كل واحد منهم حيسبه أهل الدنيا غُر: 

 



 

٢٧١ 

 نفسه وهو وايف العقل والورع*** ختال فيه إن حاورته بلهاً عن 
 

باعوا الضاللة باهلدى، شأم شأن أهل الصدق والوفاء، فقاموا بتسليم العطاء للمعطي عز 
هوا املسالة وأيقنوا أن ما عند اهللا خري وأبقى، وجل، وسلموا املثمن ليستلموا الثمن، ففق
 :فودعوا األهل وذا القرىب، ومضوا يرددون

 
 نبتغي رفع اللواء*** يف سبيل اهللا منضي 

 و لترق منا الدماء*** فليقم للدين عز 
 

 :ويرددون
 

 حنن حطمنا الكؤوسا*** ال تقولوا اللهو عذب 
 احنن أرخصنا النفوس*** ال تقولوا الدرب صعب 

 
 :ذه األبياتبهوإين أودع هؤالء األبطال 

 
 لفقدك تدمع املقل*** وداعاً أيها البطل 

 لبعدك واشتكى الطلل*** بقاع األرض قد حزنت 
 ويف األخرى لنا األمل*** ففي الدنيا تالقينا 

 ويف األسحار نبتهل*** ونسأل ربنا املوىل 
 بدار ما ا ملل*** بأن نلقاك يف فرح 

 ا سادتنا الرسل*** جبنات ورضات 
 ا األار واحللل*** ا األحباب قاطبة 
 بصوت ماله مثل*** ا احلور تنادينا 
 ا شهداؤنا األول*** ا أبطال أمتنا 

 
 ...اللهم ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار 



 

٢٧٢ 

 
بك خاصما وإليك حاكمنا، اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا و

 ...فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا 
 

 ...أنت املقدم وأنت املؤخر ال إله إال أنت، وال حول وال قوة إال باهللا 
 

اللهم يا ذا اجلالل واإلكرام اللهم يا ذا اجلالل واإلكرام، خذ بقلوب شباب اإلسالم 
 ...ونواصيهم إىل اجلهاد يف سبيلك 

 
 ...اللهم اربط على أفئدم وثبت أقدامهم وسدد رميهم وألف بني قلوم 

 ...اللهم أنزل نصرك على عبادك ااهدين يف كل مكان 
 

اللهم فرج عن إخواننا األسرى يف سجون الطغاة يف كل مكان، يف سجون أمريكا 
ان ويف اهلند وفلسطني ويف بغداد والرياض ويف املغرب ومصر ويف أفغانستان والشيش

 ...وباكستان إنك على كل شيء قدير
 

 ...اللهم ربنا أفرغ علينا صرباً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين 
 
 ].٢١:يوسف [}واللَّه غَاِلب علَى أَمِرِه ولَِكن أَكْثَر الناِس لَا يعلَمونَ{
 

 ...أمجعني وصلى اللهم وسلم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه 
 .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

 
 أُسامةُ بن محمِد بِن الَِدنْ

  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٢٧٣ 

 و العشرونالرابع اخلطاب 
 

  ِإلَى الشعِب اَألمِريِكّيِإلَى الشعِب اَألمِريِكّي
  

 ))السِبيلُ إلَاِء احلَرِبالسِبيلُ إلَاِء احلَرِب((
 

  هـ١٤٢٦ ذو احلجة ٢٠
  م٢٠٠٦كانون الثاين / يناير٢٠

 
 ِبصوِت الشيخ
 )حِفظَه اهللا(أُسامة بن محمد بِن الَِدنْ 

 
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم،
 

 من أسامة بن حممد بن الدن إىل الشعب األمريكي؛
 

 .السالم على من اتبع اهلدى
 

رساليت هذه إليكم عن احلرب يف العراق وأفغانستان، وكيف السبيل إلائها، ومل أكن 
ألن هذا األمر حمسوم عندنا، وال يفل احلديد إال دثكم ذا اخلصوص؛ أنوى أن أح

 .احلديد، وأحوالنا بفضل اهللا من حسن إىل أحسن، وأحوالكم على العكس من ذلك



 

٢٧٤ 

 
ولكن استنهض مهيت للحديث مغالطات رئيسكم بوش املتكررة يف تعليقه على نتائج 

لعظمي منكم يرغبون بسحب القوات استطالعات الرأي عندكم، واليت أفادت أن الغالبية ا
من العراق، ولكنه اعترض على هذه الرغبة وقال إن سحب القوات يعطي رسالة خاطئة 

 .للخصوم وإنه من األفضل أن نقاتلهم على أرضهم خريا من أن يقاتلونا على أرضنا
 

إن احلرب يف العراق مستعرة بال هوادة : وبني يدي الرد على هذه املغالطات أقول
عمليات يف أفغانستان يف تصاعد مستمر لصاحلنا واحلمد هللا، و أن أرقام البنتاغون تشري وال

إىل تصاعد عدد قتالكم وجرحاكم، فضال عن اخلسائر املادية اهلائلة، ناهيك عن ايار 
 .معنويات اجلنود هناك وارتفاع نسبه االنتحار بينهم

 
 اجلندي وهو يلملم أشالء رفقائه بعد فلكم أن تتصوروا حالة االيار النفسي الذي يصيب

أن وطئوا األلغام فمزقتهم، وعقب هذا املوقف يصبح اجلندي بني نارين إن يرفض اخلروج 
يف الدوريات من ثكنته العسكرية حلقته عقوبات جزار فيتنام الصارمة، وإن خرج أكله 

رهيب؛ خوف غول األلغام؛ فهو بني أمرين أحالمها مر مما جيعله يقع حتت ضغط نفسي 
و وذل وقهر وشعبه غافل عنه، فال جيد أمامه حال إال أن ينتحر وهذا الذي تسمعون عنه، 

إن انتحاره رسالة قوية لكم كتبها بروحه ودمه واحلسرة واألمل يعتصرانه كي تنقذوا ما 
 .ميكن إنقاذه من هذا اجلحيم، إال أن احلل بأيديكم إن كان يهمكم أمرهم

 
فهي خمتلفة عما ينشره البنتاغون، إذ تشري إىل أن ما تناقلته : اجملاهدينأما أخبار إخواننا 

وسائل اإلعالم ال يتجاوز عشر احلقيقة مما هو واقع على األرض، ومما يعمق الشكوك يف 
معلومات إدارة البيت األبيض استهدافها لوسائل اإلعالم اليت تنقل بعض احلقائق من 

ق أن جزار احلرية يف العامل كان قد عزم على قصف الواقع، ولقد ظهر مؤخرا بالوثائ
وهي املكاتب الرئيسية لفضائية اجلزيرة يف دولة قطر بعد أن قصف مقرها يف كابل وبغداد 

 .على ِعالهتا صنيعة صنائعكم هناك



 

٢٧٥ 

 
 فإن اجلهاد مستمر وهللا الفضل واملنة رغم مجيع اإلجراءات القمعية اليت ومن جهة أخرى،
مريكي وعمالؤه، إىل درجة م يعد هناك فرق يذكر بني هذا اإلجرام يتخذها اجليش األ

وإجرام صدام؛ فقد وصل اإلجرام إىل اغتصاب النساء وأسرهن كرهائن بدل أزواجهن 
 .وال حول وال قوة إال باهللا

 
وأما تعذيب الرجال فقد وصل إىل استخدام األمحاض الكيميائية احلارقة واستخدام الثاقب 

يف مفاصلهم، وإذا يئسوا منهم وضعوه أحيانا على رؤوسهم حىت ) درلال(الكهربائي 
املوت، واقرؤوا إن شئتم التقارير اإلنسانية اليت تتحدث عن الفظائع يف سجن أبو غريب 

 .بغرام و وغونتانامو
 

، واجملاهدون بفضل برغم مجيع األساليب الوحشية فإا مل تكسر من حدة املقاومة: فأقول
 بل إن التقارير تشري إىل اهلزمية و الفشل الذريع ملشروع الرباعي د و قوة،اهللا يف ازديا

و إعالن هذه اهلزمية و العمل على ... املشؤوم؛ بوش و تشيين و رمسفيلد و ولفويتز
بوعي الشعب األمريكي حبجم هذه  إخراجها إمنا هو مسألة وقت، ترتبط إىل حد ما

 . ال ميلك خطة لتحقيق نصره املزعوم يف العراقو إن العقالء يعلمون أن بوش... املأساة
 

ولو قارنتم عدد القتلى القليل يوم أن أعلن بوش ذلك اإلعالن االستعراضي الزائف 
الكربى مع عشرات األضعاف السخيف من فوق حاملة الطائرات عن انتهاء العمليات 

ة ما أقول، وإن  لعلمتم حقيقمن عدد القتلى واجلرحى الذين قتلوا يف العمليات الصغرى
 .بوش وإدارته ال ميلكون الرغبة وال اإلرادة للخروج من العراق ألسبام اخلاصة املشبوهة

 
 إن نتيجة االستطالع ترضي العقالء وإن اعتراض بوش عليها :وعوداً على ذي بدء، أقول

مغلوط، والواقع يشهد أن احلرب ضد أمريكا وحلفائها مل تبق حمصورة يف العراق كما 
، ومن جهة أخرى بل أصحبت العراق نقطة جذب وجتديد للطاقات املؤهلةعم، يز



 

٢٧٦ 

استطاع ااهدون بفضل اهللا أن خيترقوا مجيع اإلجراءات األمنية اليت تتخذها دول 
التحالف الظاملة، مرة بعد أخرى، والدليل على ذلك ما رأيتم من تفجريات يف عواصم أهم 

 .عدواينالدول األوروبية يف هذا التحالف ال
 

وأما تأخر وقوع عمليات مشاة يف أمريكا مل يكن بسبب تعذر اختراق إجراءاتكم 
 .األمنية، فالعمليات حتت اإلعداد وستروا يف عقر داركم حال االنتهاء منها بإذن اهللا

 
وهو جوهر - يظهر بطالن مقولة بوش، ولكن القول الذي رب منه :وبناء على ما تقدم
 هو أنه من األفضل أن ال نقاتل املسلمني على - الرأي بسحب اجلنودنتائج استطالعات

وال مانع لدينا من إجابتكم إىل هدنة طويلة األمد، أرضهم وال يقاتلونا على أرضنا، 
بشروط عادلة نفي ا، فنحن أمة حرم اهللا علينا الغدر والكذب، لينعم يف هذه اهلدنة 

 وال عيب راق وأفغانستان اللتني دمرهتما احلرب،الطرفان باألمن واالستقرار، ولنبين الع
يف هذا احلل؛ لوال أنه حيول دون انسياب مئات املليارات إىل أصحاب النفوذ وجتار 
احلروب يف أمريكا، الذين دعموا محلة بوش االنتخابية مبليارات الدوالرات، ومن هنا 

 .نستطيع أن نفهم إصرار بوش وعصابته على استمرار احلرب
 

 وإن أىب بوش إال مواصلة صدقتم يف إرادتكم لألمن والصلح فها قد أجبناكم،فإن 
 : الذي جاء يف مقدمتهكتاب الدولة املارقة،الكذب والبغي فمن املفيد أن تقرؤوا 

 
 :لو كنت رئيسا سأوقف العمليات ضد الواليات املتحدة"
 
 ضوا للتعذيب،سأقدم اعتذاري لكل األرامل واليتامى واألشخاص الذين تعر: أوالً

 ."وبعد ذلك سأعلن أن التدخل األمريكي يف دول العامل قد انتهى وبشكل ائي
 

 إن احلرب إما لنا وإما لكم، فإن كانت األوىل فهي خسارتكم :وختاماً أقول لكم



 

٢٧٧ 

وخزيكم أبد الدهر ويف هذا االجتاه بفضل اهللا جتري الريح، وإن كانت األخرى فأقرؤوا 
ولن تذهب األيام والليايل  ننام على الضيم، ونطلب الثأر مدى العمر التاريخ فإننا قوم ال

، و بذا يظل ذهنكم مكدودا، وعيشكم حىت نثأر كيوم احلادي عشر من سبتمرب بإذن اهللا
والسابح يف البحر منكودا، ويصري األمر إىل ما تكرهون، وأما حنن فليس عندنا ما خنسره، 

، واعتديتم على أعراضنا وكرامتنا، وسفكتم دماءنا، ، فقد احتللتم أرضناال خيشى املطر
 .وسنعاملكم باملثلوبتم أموالنا، وهدمتم دورنا وشردمتونا، وعبثتم بأمننا، 

 
لقد حاولتم أن متنعونا احلياة الكرمية ولكن لن تستطيعوا أن متنعونا من املوت الكرمي، 

قتل عندنا ما كان حتت ظالل فالقعود عن اجلهاد املتعني يف ديننا إمث خموف، وخري ال
السيوف، وال تغرنكم قوتكم وأسلحتكم احلديثة، فهي تكسب بعض املعارك ولكنها 

 .ختسر احلرب، والصرب والثبات خري منها، والعربة باخلواتيم
 

ولقد صربنا يف قتال االحتاد السوفييت بأسلحة بسيطة عشر سنني، فاسترتفنا اقتصادهم 
ولنصربنَّ يف قتالكم بإذن اهللا حىت د عني، ولكم يف ذلك عربة، فصاروا بفضل اهللا أثرا بع

 .ميوت األعجل منا ولن نفر من الكفاح حىت يفر السالح
 

 ...أقسمت ال أموت إال حرا 
 ...وإن وجدت املوت طعما مرا 

 ...أخاف أن أُذل أو أُغرا 
 

 .والسالم على من اتبع اهلدى
 

 أُسامةُ بن محمِد بِن الَِدنْ
  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٢٧٨ 

 و العشرون اخلامساخلطاب 
 

  إىل األمِة اإلسالِميِةإىل األمِة اإلسالِميِة
  

 ))يا أهلَ اإلسالِميا أهلَ اإلسالِم((
 

  هـ١٤٢٧ ربيع األول ٢٦
  م٢٠٠٦ نيسان/أبريل ٢٤

 
 ِبصوِت الشيخ
 )حِفظَه اهللا(أُسامة بن محمد بِن الَِدنْ 

 
 

 ،بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

 ، رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنياحلمد هللا
 

 :أما بعد
 

 :فإىل األمة اإلسالمية عامة، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 



 

٢٧٩ 

 -صلى اهللا عليه وسلم- والتحريض لنصرة رسولنا حديثي هذا إليكم ملواصلة احلثِّ
ا بعض الصحفيني من الصليبيني أو من الزنادقة وملعاقبة أصحاب اجلرمية النكراء اليت ارتكبه

 .املرتدين باإلساءة إىل سيد األوليني واآلخرين نبينا حممد عليه أفضل الصالة وأمت التسليم
 

صلى -لقد جاءت اآليات الكرميات واألحاديث النبوية الشريفة مبينة ما جيب لرسول اهللا 
 . أذاهقد حرم اهللا تبارك وتعاىل من حمبة وتكرمي وإتباع وتعظيم ف-اهللا عليه وسلم

 
ِإنَّ الَِّذين يؤذُونَ اللَّه ورسولَه لَعنهم اللَّه ِفي الدنيا والْآِخرِة وأَعد {: فقال يف القرآن العظيم

 ].٥٧:األحزاب[ }لَهم عذَاباً مِهيناً
 

وا أَصواتكُم فَوق صوِت النِبي ولَا تجهروا لَه يا أَيها الَِّذين آمنوا لَا ترفَع{وقال تعاىل 
 ].٢:احلجرات[ }ِبالْقَوِل كَجهِر بعِضكُم ِلبعٍض أَن تحبطَ أَعمالُكُم وأَنتم لَا تشعرونَ

 
والذي نفسي بيده ال ” أنه قال -صلى اهللا عليه وسلم-وقد ثبت يف الصحيح عن نبينا 

 .“دكم حىت أكون أحب إليه من والده وولده والناس أمجعنييؤمن أح
 

 ابنوقد أمجعت األمة على ردة وقتل من تعرض له بالشتم أو التنقص، قال شيخ اإلسالم 
إن سب الرسل ـ صلى اهللا عليهم وسلم ـ والطعن فيهم ينبوع مجيع (: تيمية رمحه اهللا

 اهـ.)ه أنواع الكفر ومجاع مجيع الضالالت وكل كفر ففرع من
 

 بشيء على -صلى اهللا عليه وسلم-من شبه رسول اهللا (: وقال القاضي عياض رمحه اهللا
طريق السب له واالزدراء عليه أو التصغري لشأنه أو الغض منه أو العيب له فهو ساب 

 اهـ. )له واحلكم فيه حكم الّساب له
 

 أو انتقصه مسلماً -لمصلى اهللا عليه وس-من شتم النيب (: وقال اإلمام أمحد رمحه اهللا
 اهـ. )كان أو كافراً فعليه القتل
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صلى -فالزنادقة وامللحدون الذين يطعنون يف الدين ويغمزون ويسيئون إىل رسولنا الكرمي 

 ووضح أن جرمية ، قد وضح حاهلم وحكمهم اإلمام ابن القيم رمحه اهللا-اهللا عليه وسلم
وأنه يقتل  ،ظهر املسلمني من أعظم املفاسد وأن مفسدة بقائه بني أ،الزنديق أغلظ اجلرائم

 فلو قُبلت توبته لكان ،فإن الزنديق هذا دأبه دائماً(:  فكان مما قال،وال تقبل توبته
 وكلما قُِدر عليه أظهر اإلسالم وعاد إىل ،تسليطاً له على بقاء نفسه بالزندقة واإلحلاد

 فال يزعه خوفه من ؛سالم من القتل والسيما وقد علم أنه آِمن بإظهار اإل،ما كان عليه
 فال -صلى اهللا عليه وسلم-اجملاهرة بالزندقة والطعن يف الدين ومسبة اهللا ورسوله 

ينكف عدوانه عن اإلسالم إال بقتله، وأيضاً فإن من سب اهللا ورسوله فقد حارب اهللا 
القتل حداً،  وسعى يف األرض فساداً فجزاؤه -صلى اهللا عليه وسلم-ورسوله 

 اهـ. )واحلدود ال تسقط بالتوبة بعد القدرة اتفاقاً
 

وأذكر نفسي وإياكم بأفعال األطهار األبرار اجلنود األول لإلسالم الصحابة الكرام رضي 
، فقد روى أهل السنن وإن التشبه بالكرام فالح ، لنتشبه م يف نصرة الدين،اهللا عنهم

صلى اهللا - الذي نال به من رسولنا  األشرفعر كعب بنحادثة ِشوكذلك أهل السري 
من يل بكعب بن ” : قال-صلى اهللا عليه وسلم- فلما بلغ ذلك لرسولنا -عليه وسلم

 ،أنا يا رسول اهللا ”:، عند ذلك قام حممد بن مسلمة فقال“األشرف فقد آذى اهللا ورسوله
بتهم لنصرة اهللا ، اهللا أكرب، اهللا أكرب ما أسرع استجا“نعم ”:قال“  ؟أحتب أن أقتله
 .-صلى عليه اهللا وسلم-ونصرة رسوله 

 
 -رضي اهللا عنه-اهللا أكرب ما أعظم إميام ويقينهم وما أعلمهم وما أفقههم فقد كان عاملاً 

 ال كما يفعل الدعاة املنهزمون ،أن دواء من يؤذي اهللا ورسوله القتل بدون مقدمات
 أمثال هؤالء مييعون الدين وإمنا ذهبوا حماورين،اليوم الذين ما ذهبوا إىل الصليبيني مقاتلني 

صلى اهللا عليه - فمنهج رسول اهللا ،، نعم إن منهجهم خمالف للمنهج القوميفاحذروهم
- وحيب قتل كل من آذى اهللا تعاىل ورسوله ، أنه حيب قتل كعب بن األشرف-وسلم

 .-صلى اهللا عليه وسلم
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 وقد أمر اهللا ،-صلى اهللا عليه وسلم-وله إن قتل هؤالء أمر حيبه اهللا تعاىل ورس ،نعم

وِإن نكَثُواْ { : قال اهللا تعاىل،-صلى اهللا عليه وسلم- وحرض عليه رسوله ،تعاىل به
لَّهلَع مانَ لَهمالَ أَي مهةَ الْكُفِْر ِإنفَقَاِتلُواْ أَِئم واْ ِفي ِديِنكُمنطَعو ِدِهمهِد ععن بم مهانمأَي م

، فبالقتال ينتهون عن الطعن يف الدين، قال ابن القيم ـ رمحه اهللا ـ ]١٢:التوبة[ }ينتهونَ
 . أهـ)كل من طعن يف ديننا فهو إمام يف الكفر(عند هذه اآلية 

 
 !فكم من إمام للكفر اليوم يف بالد املسلمني

 !وكم من أتباع لكعب بن األشرف يف جزيرة العرب
 !صحف وممثلني ومذيعني يف وسائل اإلعالمكم منهم كُتاب يف ال

 
وهنا ينبغي التنبيه أنه ال جيوز للمسلم أن يستمع إىل أي برنامج فيه حوار مع الزنادقة 

 .أو إىل أي متثيل فيه استهزاء بالدين وباملتدينني فإن ذلك من أكرب الكبائر
 

 بالد احلرمني وكم من هؤالء الزنادقة وزراء ومن دوم وعلى رأسهم وزير العمل يف
 ومن يريد فتوى رمسية بكفره وردته فقد أفىت بذلك املفيت العام السابق ،غازي القصييب

 . الزنديق مشالن العيسى يف الكويتكما أفىت بكفر وردة ، ...الشيخ عبد العزيز بن باز
 

  وتركي احلمد يف بالد احلرمني،ومن هؤالء الزنادقة أمحد البغدادي يف الكويت أيضاً
 ... العقالء وغريهم كثري أفىت بردة األخري الشيخ محودوقد

 
، وكذا حذر الشيخ سعيد وقد حوى كتاب احلداثة يف ميزان اإلسالم أمساء كثري منهم

 .الغامدي منهم يف أشرطة مسجلة
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 فإن حممد بن مسلمة رضي اهللا عنه أخذ معه بعض األصحاب ،واآلن لنعد إلكمال قصتنا
 وقتلوا عدو اهللا كعب بن األشرف، فعند ذلك فزعت يهود  فذهبوا-رضي اهللا عنهم-

: فقالوا حني أصبحوا -صلى اهللا عليه وسلم- إىل النيب فجاءوا ،ومن معها من املشركني
قد طُرق صاحبنا الليلة وهو سيد من ساداتنا قُتل غيلة بال جرم وال حدث علمناه، فقال 

ا قر غريه ممن هو على مثل رأيه ما إنه لو قر كم”: -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 
 .“اغتيل ولكنه نال منا األذى وهجانا بالشعر ومل يفعل هذا أحد منكم إال كان للسيف

 
 يف كل من يهجوه ويف كل من -صلى اهللا عليه وسلم-هذا هو حكم رسولنا  ،نعم 

-سولنا  فيا شباب اإلسالم اتبعوا أمر اهللا تعاىل وأمر ريتنقص من الدين ويستهزئ به،
 -رضي اهللا عنهم- بقتل هؤالء واقتدوا مبحمد بن مسلمة وأصحابه -صلى اهللا عليه وسلم

صلى اهللا - فبطن األرض خري واهللا من ظهرها والزنادقة بيننا يستهزئون بديننا ونبينا
فاتقوا اهللا يف أنفسكم وارضوا ربكم وال تشاوروا أحداً يف قتل هؤالء  -عليه وسلم

 .وا على قضاء حوائجكم بالكتمانالزنادقة واستعين
 

 ؛وسنبدأ احلديث عن الطاعنني يف الدين من الكفار األصلينيهذا بشأن الزنادقة املرتدين 
 

لقد انتفض أبناء األمة اإلسالمية من مشرق األرض ألقصى املغرب مستنكرين تلك اجلرمية 
سأل اهللا أن يتقبل من ر لتلك األعمال الكفرية خري اجلزاء وننِكالكربى، فجزا اهللا كل م
 ونعاهد اهللا أن نثأر هلم من احلكومات اليت سفكت دماءهم، فقد ،قتل منهم يف الشهداء

تعالت بعض األصوات يف أمتنا مطالبة الظاملني الكافرين يف الغرب بأن يعتذروا اعتذاراً 
ثري من أن  واحلقيقة أن األمر أعظم وأخطر بكواضحاً صرحياً ليتم إاء األزمة كما قالوا،

 على افتراض أم سيعتذرون بل ال بد من معاقبة ارمني ومعاقبة ينتهي بتأسف أو اعتذار
 ...كل من آواهم أو تضامن معهم
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إن التعامل مع هذه اجلرمية منفردة جمتزأَة عن السياق العام يضر بالتصور الصحيح 
 ية اليت تشن ضد أمتنا،ملعرفة حجم العداء الذي يكنه الغرب لنا وحقيقة احلرب الصليب

وحيث إن احلكم على الشيء فرع عن تصوره لذا البد من وضع هذه اجلرمية يف السياق 
العدواين العام الذي ميارس على أمتنا خالل العقود والسنوات األخرية، و بذلك يسهل 

 .علينا معرفة حقيقة حجم هذا احلدث
 
ية  والسنوات القريبة يشاهد بوضوح إن املتأمل لألحداث اليت جرت خالل العقود املاض و

 ويف هذا السياق جاء احلدث وتتابعت تداعياته ،بشاعة صورة الغرب وعظم كرهه ألمتنا
 :وكان من أبرزها

 
 ،عتذار فضالً عن معاقبة ارمنيإصرار حكومة الدمنرك على عدم اال -
 وامتناعها عن اختاذ إجراءات متنع تكرار مثل هذه اجلرمية، -
 ريكا واإلحتاد األوريب معها،مث تضامن أم -
 

لكن هذه املرة ، هذه األحداث مع ما سبقها منذ غزوة منهاتن أكدت على حقائق سابقة
 فرغم الضجيج اإلعالمي والدعاية اهلائلة عن حقوق اإلنسان ،بوضوح وجالء شديدين

د والعدل واحلرية تبني من األحداث السابقة أن هذه املعاين اجلميلة سطحية اجلذور عن
 وإمنا هي كريشة يف مهب ،الغرب بل هي ال جذور هلا عندهم إذا تعلق األمر باملسلمني

 هروباً من الغرب حىت ال يقوم بامسها بشنق ،الريح تبحث هي لنفسها عن مكان تلجأ إليه
 .وسحق تلك املعاين

 
ولقد أكدت هذه األحداث مع ما سبقها أن الغرب عاجز عن االعتراف باآلخرين 

 فضالً عن احترام عقائدهم ومشاعرهم، وأن الغرب مازال يعيش عقدة التفوق ،وحقوقهم
 فهو ينظر إىل بقية الشعوب باستكباٍر من عٍل وأنه فوق واآلخرين دون، هذه ؛العنصري

 فظالل ورواسب القرون املاضية يوم أن كانت ،النظرة الدونية للشعوب مسيطرة عليهم
 حيث جيوشهم اجلشعة احملتلة للبلدان واملاصة ،الشمس ال تغيب عما يسمى مبستعمرام
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خلريات الشعوب واملستعبدة هلم، هذه الظالل والرواسب مازالت مسيطرة عليهم فالناس 
يف نظرهم بيض وهم السادة وملونون وهم العبيد، لذلك شرع يف إنشاء اهليئات 

ة األمم املتحدة هلذا والتشريعات اليت حتافظ على عقيدته االستعبادية هذه للناس، فأنشأ هيئ
وما حق الفيتو إال دليل صارخ على هذا األمر وما هو إال تكريس للدفاع عن  ،الغرض

هذه العقيدة املستبدة الظاملة اليت تعترب اجلهاد يف سبيل اهللا أو الدفاع عن النفس 
 فإن أمريكا وأوربا تعتربان اجلماعات ااهدة يف فلسطني والشيشان والوطن إرهاباً،

ر والتفاهم مع هؤالء بغري العراق وأفغانستان مجاعات إرهابية، فكيف ميكن احلواو
 !؟السالح

 
وإن حكام منطقتنا يعتربون أمريكا وأوربا أصدقاء وحلفاء ويعتربون اجلماعات ااهدة 

لتفاهم مع هؤالء ضد الصليبيني يف العراق وأفغانستان مجاعات إرهابية أيضاً، فكيف ميكن ا
 !؟ سالحأيضاً بغري

 
هؤالء وهؤالء الذين ينكرون علينا حقنا يف الدفاع عن ديننا وأنفسنا حاصل كالمهم مجيعاً 

 . وهذا حمال بإذن اهللا،أن خنضع وال جناهد ونرضى بالعبودية هلم
 

 فأي ظلم ،وإن من أعظم القضايا اليت تظهر هذه املعاين جلية واضحة قضية فلسطني
 التحالف الصلييب الصهيوين قراراً بتسليم فلسطني واعتداء وحقد أوضح من أن يتخذ

باملقابل   و،للصهاينة لتكون دولة هلم بعد أن قاموا باازر فيها حىت شردوا كثرياً من أهلها
جاؤوا باليهود من بالد شىت ليوطنوهم يف فلسطني، ومل يتوقف هذا الظلم والعدوان خالل 

وكل حماولة السترجاع حقوقنا واالنتصاف من العقود التسعة املاضية إىل يومنا احلايل، 
الظامل اإلسرائيلي فإن قيادة التحالف الصلييب الصهيوين حتول دون ذلك باستخدام ما 

ومما يظهر ذلك أيضا رفضهم حلركة محاس بعد أن فازت يف ، حبق الفيتويسمى 
خول يف االنتخابات، مع تأكيدنا على ما نبه عليه الشيخ أمين الظواهري من حرمة الد

 .أا حرب صليبية صهيونية ضد املسلمني إال أن رفضهم حلماس أكد اجملالس الشركية،
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مث إين أقول توضيحاً لسيطرم على جملس األمن، إن الصليبية العاملية مع البوذية الوثنية هم 
أصحاب املقاعد اخلمسة الدائمة  وهم أصحاب ما يسمى بامتياز حق الفيتو يف ما يسمى 

األمن فأمريكا وبريطانيا ميثلون النصارى الربوتستانت وروسيا متثل النصارى مبجلس 
 .األرثوذكس وفرنسا متثل النصارى الكاثوليك والصني متثل البوذيني والوثنيني يف العامل

 
وأما العامل اإلسالمي املتمثل بسبع ومخسني دولة ويشكلون مخس أهل األرض وهم أكثر 

وإن والية واحدة من واليات إحدى الدول اإلسالمية عدد من ربع دول األمم املتحدة 
 يف باكستان، بل إن "البنجاب"سكاا أكثر من عدد سكان فرنسا أو بريطانيا كوالية 

والية واحدةً من إحدى الدول اإلسالمية مساحتها أكرب من مساحة بريطانيا ومقاربة 
قعد هلم يف جملس األمن، وأنا ملساحة فرنسا كوالية دارفور يف السودان، ومع ذلك فال م

هنا ال أطالب بذلك فذلك ظلم وإمنا أصف واقع احلال، فتلك هيئة كفرية يكفر من رضي 
بقوانينها وهي أداة لتنفيذ القرارات الصليبية الصهيونية ومنها قرارات احلروب ضدنا 

 .إا حرب صليبية صهيونية ضد املسلمنيوتقسيم واحتالل أرضنا، 
 

 وتقسيمها إىل -على ِعالا-دم وإسقاط الدولة العثمانية بقية دولة اخلالفة وماذا يعين ه
عشرات الدول والدويالت واالستيالء عليها، مث عادت بريطانيا وفصلت السودان عن 
مصر، مث عطفت مرة أخرى على السودان تسعى لفصل جنوبه وكونت فيه جيشاً من أهل 

 ووجهتهم باملطالبة باالنفصال عن السودان، مث اجلنوب ودعمتهم باملال والسالح واخلربة
تبنت أمريكا هذا اجليش بالدعم املادي واملعنوي وعرب أدواا الدولية كاألمم املتحدة 
وضغطت على حكومة اخلرطوم بالتوقيع على اتفاقية ظاملة تسمح للجنوب باالنفصال بعد 

التفاق ال يساوي قيمة احلرب ست سنوات من توقيع االتفاق، وليعلم البشري وبوش أن هذا ا
الذي كتب به وال يلزمنا مبثقال ذرة وليس ألحد مهما كان أن يتنازل عن شرب من أرض 
اإلسالم، وسوف يبقى اجلنوب جزًءا ال يتجزأ من أرض اإلسالم بإذن اهللا ولو استمرت 

 .احلروب لعقود قادمة
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ارة فنت أخرى وكان من مث مل تكتف أمريكا بكل هذه الفنت واجلرائم، بل توجهت إلث
أكربها فتنة غرب السودان مستغلة بعض اخلالفات بني أبناء القبائل وأثارا حرباً شعواء 
فيما بينهم تأكل األخضر واليابس متهيداً إلرسال قوات صليبية الحتالل املنطقة وسرقة 

 .إا حرب صليبية صهيونية مستمرة ضد املسلمنينفطها حتت غطاء حفظ األمن هناك، 
 

وذا اخلصوص فإين أعزم على اجملاهدين وأنصارهم عموماً ويف السودان وما حوهلا مبا 
يف ذلك جزيرة العرب خصوصاً أن يعدوا كل ما يلزم إلدارة حرب طويلة املدى ضد 

 وهدفنا واضح وهو الدفاع عن اإلسالم وأهله اللصوص الصليبيني يف غرب السودان،
رطوم ـ وإن تقاطعت املصاحل ـ فخالفنا معها عظيم وأرضه ال دفاعاً عن حكومة اخل

وإين أحث اجملاهدين أن ويكفي أا تقاعست عن تطبيق الشريعة وفرطت يف اجلنوب 
 .يتعرفوا على أرض وقبائل والية دار فور وما حوهلا

 
 ، مع العلم أن املنطقة مقبلة على موسم)هالُ جاِهلت أرضت وقَ، أرضاً عاملهالَتقَ(وقد قيل 

تكثر فيه األمطار غالباً مما يعيق احلركة ويقطع الطرق الترابية وهذا من األسباب الرئيسة 
اليت أخرت االحتالل إىل ما بعد ستة أشهر قادمة، فينبغي السرعة واالستفادة من عامل 
الوقت بأقصى ما ميكن مع االهتمام بشكل خاص بتوفري كميات هائلة من األلغام 

 .جي يب ملضادة للدروع كاألروالقناصات واملدافع ا
 

مث ماذا يعين منع السالح عن العزل يف البوسنة وترك اجليش الصريب جيزر املسلمني جزراً 
إا ويسفك الدماء وينتهك األعراض لبضع سنوات حتت غطاء وستار األمم املتحدة، 

 .حرب صليبية صهيونية ضد املسلمني
 

دونيسيا إىل أن فصلوا عنها تيمور الشرقية خالل مث ماذا يعين ضغط الدول الصليبية على إن
إا حرب صليبية صهيونية ضد أربع وعشرين ساعة بتهديد من األمم املتحدة أيضا، 

 .املسلمني
 



 

٢٨٧ 

ويف املقابل يتم التعامي عن قرار األمم املتحدة الصادر قبل أكثر من نصف قرن  والذي 
الستقالل عن اهلند، ويتم التغاضي يعطي كشمري املسلمة احلرية يف اختيار ما تشاء وا

خالل هذه الفترة عن مذابح اهلندوس الفظيعة ملسلمي اهلند وكشمري، بل بلغ األمر أن 
بوش زعيم هذه احلملة الصليبية أعلن قبل أيام بأنه سيأمر برويز مشرف عميله املرتد أن 

ية صهيونية بأا حرب صليبيغلق معسكرات ااهدين الكشمرييني وبذلك يثبت ويؤكد 
 .هندوسية ضد املسلمني

 
وخبصوص باكستان فإن بعض املسلمني قد أحسنوا مبساعدة إخوام الذين تضرروا من 
الزلزال فجزاهم اهللا خري اجلزاء ولكن ينبغي كذلك مساعدة أبناء القبائل املسلمة البشتونية 

إرضاءاً ألمريكا، أسأل احلرة اليت دمر زلزال اجليش الباكستاين بيوم يف منطقة وزيرستان 
اهللا أن يتقبل قتالهم يف الشهداء ويشفي جرحاهم ويبارك هلم يف أنفسهم وذراريهم 
وأهلهم وأمواهلم، وأسأل اهللا الذي ال إله إال هو احلي القيوم أن يعاقب بوش وبرويز 
وجنودمها مبا يستحقون، وأن يسخر من أسد اإلسالم من يقتل غالم بوش يف باكستان، 

 }ِإنَّ ِفرعونَ وهامانَ وجنودهما كَانوا خاِطِئني{: يل ذلك والقادر عليه قال اهللا تعاىلإنه و
 .]٨:القصص[
 

مث ماذا يعين السكوت عن فظائع اجلرائم الروسية داخل الشيشان وسحل املسلمني ومتزيق 
رك ذلك كله بل أجسادهم بربطهم بني العربات ارترة، وما يدعى بالعامل املتحضر يبا

 .إا حرب صليبية صهيونيةويدعمون ذلك سراً 
 

وماذا يعين إذالل املسلمني يف الصومال وقتل ثالثة عشر ألف مسلم من إخواننا هناك، 
وظهور عظم حقدهم وحضارم وهم يشوون إخواننا على النار ـ وال حول وال قوة إال 

سلمني أن يتقوا اهللا يف أنفسهم وأحثهم ، وإين أذكر املإا حرب صليبية صهيونيةباهللا ـ 
على أن يتداركوا إخوام يف القرن األفريقي من ااعة اليت حلت م فهذا أقل ما يقدمونه 

 .هلم
 



 

٢٨٨ 

مث ماذا يعين تدمري البنية التحتية للعراق، وما أدراك ما العراق وما حصل فيها من مآسي، 
العراق لبضع سنني حىت مات خالهلا أكثر وماذا يعين استخدام اليورانيوم املنضب وحصار 

إا حرب من مليون طفل، مما أذهل وأفجع كل من زار العراق حىت من الغربيني أنفسهم، 
، مث ماذا يعين أن يعيد احتالل العراق خبدع وأكاذيب وفعل فيها األعاجيب صليبية حاقدة

عسكرية الضخمة من قصف ودمار وقتل وتشريد وسجن وتعذيب، وأنشأ فيها القواعد ال
 إا حرب صليبية صهيونية ،إلحكام سيطرته على املنطقة بأسرها فاعووا ما حياك لكم

 .ضد املسلمني
 

مث ماذا يعين مواصلة الغزو الثقايف اإلعالمي اخلبيث بإنشاء حمطات متلفزة وأخرى إذاعية 
حماربة موجهة إضافة لصوت أمريكا ولندن وغريها ملواصلة الغزو الفكري ضد أمتنا و

عقيدا وتغيري قيمها ونشر اخلنا والرذيلة، بل وصل م األمر إىل التدخل يف املناهج 
 .، إا حرب صليبية صهيونيةالدراسية وتغيريها وخاصة الدينية

 
وماذا ميكن أن نفسر موقف فرنسا من احلجاب ومنعه يف املدارس وقسوا املفرطة يف 

 على إنشاء حمطة تلفزة يف املغرب العريب لتحارب معاملة اجلاليات املسلمة، مث عزمها
 .، إا حرب صليبية صهيونيةالصحوة اإلسالمية هناك

 
و بعد أن كتب الزنديق سلمان رشدي كتابه الذي يعتدي فيه على املقدسات اإلسالمية 
قامت رئاسة الوزراء الربيطانية باستقباله متحدية مستهزئة لدين املسلمني ومشاعرهم، مث 

قبله الرئيس األمريكي األسبق يف البيت األبيض مع ما مسعتم من اإلهانة املتعمدة است
للمصحف الكرمي يف سجن غوانتنامو، فماذا ميكن أن نفسر تلك األفعال إال أنه تشجيع 

 وحتريض على كراهية أتباعه، وما -صلى اهللا عليه وسلم-على االستهزاء باإلسالم ونبيه 
رها اليوم إال مثرة من مثار هذا التوجه العدواين يف الغرب على أعلى الرسوم املسيئة اليت ننك

املستويات فضالً عما دوا، وإن ما ينشره عن الرسوم الكرتونية إمنا هو يعرب عن رأي 
 .إا حرب صليبية صهيونيةالشعب العام وما جيوش يف صدورهم، 

 



 

٢٨٩ 

ال منفرداً على حده يشري هذا غيض من فيض وقليل من كثري، وإن كل فعل من هذه األفع
 .ف باجتماعها واجتماع غريها علينا على أمتنا فكيأا حرب صليبية صهيونيةإىل 

 
وإن من االستخفاف بالناس واالزدراء م أن يهزأ مبقدسام مث تظهر تضامنك مع 

 . بعد ذلك تدعوا للحوار والتهدئة مث،املستهزئ
 

 أن تكون طائراتكم ودباباتكم تدمر البيوت وإن من االستهزاء بالناس واحتقارهم أيضاً
فوق رؤوس أهلنا وأطفالنا يف فلسطني والعراق وأفغانستان والشيشان وباكستان مث 

 وندعوا إىل ، وإمنا نعادي اإلرهابيني،تبتسموا يف وجوهنا وتقولون حنن ال نعادي اإلسالم
فساسة الغرب ال ؛مالتعايش السلمي واحلوار بدال من صراع احلضارات، والواقع يكذ 

يرغبون يف حوار إال من أجل احلوار الستغفالنا وختديرنا لكسب الوقت وال يريدون هدنة 
إال من طرفنا حنن فقط،  فقد علمتم ردنا مؤخراً على استطالعات الرأي عندهم بعرض 
هدنة بيننا وبينهم بعد انسحاب جيوشهم وكف أذاهم عنا، فرفضوا كل ذلك وهم 

 . بالدنا وب خرياتنا واستعبادناتمرار محالم الصليبية ضد أمتنا واحتاللمصرون على اس
 

فال تغرنكم أقواهلم أو أقوال املنافقني أو املرتدين من بين جلدتنا أو أقوال الفاسقني 
، فبعد أن األخريةاملخذلني املثبطني املرجفني الذين ارتفعت أصوام مجيعاً يف الفترة 

قاطعة بضائعهم وازداد العداء ة هذه اإلساءة وارتفعت األصوات ملانتفضت األمة مستنكر
 .هلم
 

 أعلن زعيم احلملة الصليبية بوش على املأل مطالبته لعمالئه يف املنطقة وخاصة ،فعند ذلك
 .لشعوب والتصدي لردود األفعال هذهاحلكام أن يبذلوا جهودهم لتهدئة ا

 
ن اإلعالميني وعلماء ودعاة السوء إال فما كان من حكام العرب ومن يدور يف فلكهم م

فقام املعروف مبفيت األمريكان وأعلن على  ،أن قاموا باالستجابة وسارعوا إىل التهدئة



 

٢٩٠ 

 رغم أن الكل يعلم أم مصرون املأل أن أسف الصحفي الدامنركي يعترب اعتذاراً كافياً،
 . ملنع تكرارهإجراء ومل يتخذوا أي ، ومل يعاقبوا هؤالء ارمني،على باطلهم

 
وبعد هذه الفتوة الضالة املضلة قام بعض دعاة السوء يروجون حلصر املقاطعة مع 
الدمنرك فقط، والكل يعلم أن مجيع أوربا وأمريكا قد نشرت كثري من صحفهم هذه 

يربر هؤالء الدعاة للحكام قعودهم وخذالم   واإلساءات وأم متضامنون مع الدمنرك،
 وأنه ال يلزمهم حىت الدعوة إىل مقاطعة بضائعهم -هللا عليه وسلمصلى ا-لرسول اهللا 

حبجج واهية كقوهلم إن هناك اتفاقات جتارية بينهم، وتناسى هؤالء أن حمبة اهللا تعاىل 
 . أعظم من حمبة األموال والتجارة واجلهاد يف سبيل اهللا-صلى اهللا عليه وسلم-ورسوله 

 
 وحكم عليه ، وحرمه اهلداية،ده اهللا تعاىل فقد توع،ومن مل يكن األمر عنده كذلك

قُلْ ِإن كَانَ آباؤكُم وأَبنآؤكُم وِإخوانكُم وأَزواجكُم وعِشريتكُم {: بالفسق، قال اهللا تعاىل
يكُم من اللِّه وأَموالٌ اقْترفْتموها وِتجارةٌ تخشونَ كَسادها ومساِكن ترضونها أَحب ِإلَ

الْفَاِسِقني مِدي الْقَوهالَ ي اللّهِرِه وِبأَم اللّه أِْتيى يتواْ حصبرِبيِلِه فَتاٍد ِفي سِجهوِلِه وسرو{ 
 .]٢٤:التوبة[
 

فقال يف حفل  ، كما زعم،مث بعد ذلك ظهر كبري حكام العرب ليهديهم سبيل الرشاد
 يف إشارة إىل محلة ة تتعرض هلجوم يستهدف شريعتها ورموزها،اجلنادرية بأن األم

 فشنف الناس آذام ينصتون مستمعني -صلى اهللا عليه وسلم-الرسوم املسيئة إىل رسولنا 
إىل الواجب الذي سيذكرهم به، وكان بعضهم يتوقع منه أن يعبئ األمة لنصرة دينها 

وف لصد هذه اهلجمة، لكن هؤالء  بكل ما منلك والوق-صلى اهللا عليه وسلم-ونبيها 
فام أن هذا يتعارض مع أوامر أمريكا وتعليماا اليت تنص على أن يقوم بنفس الدور 
الذي قام به قبل غزو العراق حني كذب على الناس ـ كما تذكرون ـ وقال ليس هناك 
ن حرب ليبث اخلنوع والذل واهلوان يف األمة واليوم العراق يذوق ويالت ذلك اخلذال

فقال  ،وويالت ذلك اخلداع والكذب واحلرب، فسار على نفس املنهج يف هذه املسألة



 

٢٩١ 

إنه جيب على أبناء األمة ومفكريها على وجه اخلصوص أن يربزوا الوجه : (باحلرف
 مث يعيد ويؤكد بشكل ال يقبل اللبس )احلقيقي لألمة وجه التسامح والعدالة والوسطية

بأنه  واالنتقام من مرتكيب تلك اجلرمية عندما قال أنه ضد كل عمل لصد هذا العدوان
يدين فكرة الصدام بني احلضارات ويدعو إىل أن حتل حملها فكرة التعايش السلمي 

 .البناء
 

 فالصدام قائم بني احلق والباطل إىل قيام الساعة، ،أقول إن هذه مغالطات كبرية وعظيمة
 .حضارهتم ضد حضارتنا ولكن من ،ومن ذلك الصدام القائم منذ تسعة عقود

 
 إال فماذا يعين بقاء فلسطني طوال هذه املدة حتت االحتالل الربيطاين مث اإلسرائيلي؟  و
 

مث يطالبنا هؤالء الذين خانوا اهللا ورسوله وخانوا أمانام وملتهم وأمتهم أن نتجنب 
تربأوا منهم ف ،-عليهم من اهللا ما يستحقون-الصدام مع الذين يصدموننا يف الليل والنهار 

 .واحذروا كل من يدور يف فلكهم، واحذروهم
 
 :ع الظلم إال باملقاتلة واملدافعةاعلموا أنه ال سبيل لدف و
 

ولَوالَ دفْع اللِّه الناس بعضهم ِببعٍض لَّفَسدِت اَألرض ولَـِكن اللّه ذُو {: قال اهللا تعاىل
الَِمنيلَى الْعٍل ع٢٥١:رةالبق[ }فَض[، 

 
 ،]١٢٠:البقرة [}ولَن ترضى عنك الْيهود والَ النصارى حتى تتِبع ِملَّتهم{: وقال تعاىل

 
 ،]٢١٧:البقرة [}والَ يزالُونَ يقَاِتلُونكُم حتى يردوكُم عن ِديِنكُم{: وقال تعاىل

 



 

٢٩٢ 

 الذين أساؤوا إليه يف ،-ليه الصالة والسالمع- من هؤالء املستهزئني بنبينا فموقفنا حنن
 طاملا ، لنحاكمهم بشرع اهللا تعاىل،أننا نطالب حكومتهم بتسليمهم لنا ،تلك الرسوم

املسؤولية تقع على  وإمنا ، عنهم"غري مسؤولة" وأن احلكومة ،"حرية تعبري"أم يقولون إا 
 .الصحيفة نفسها

 
 بأنكم عندما أعلنتم إن نسيتم ذكرناكمونقول هلم  ،وهذا طلبنا من باب املعاملة باملثل

أن أسامة بن الدن هو املتهم بضرب املصاحل األمريكية أصدرمت قراراً من جملس األمن متت 
 رغم أنه مل يكن هناك دليل على ذلك، ؛املوافقة عليه باإلمجاع بوجوب تسليم أسامة
ا كان املتهم مسلماً فال اعتبار أم أنه إذ ،وبالتايل سلمونا من ثبت ارتكابه هلذا العمل

لألخالق وال اعتبار للعقليات، وأما إذا كان املتهم أمريكي أو أوريب تلتمسون له 
 وأن لكم حق يف أخذ األعذار وتربرون تصرفاته املشينة بأا حرية تعبري وما شابه ذلك،

أخذ مواطنيكم مواطنني مسلمني لتحاكموهم يف بالدكم وال يكون لنا حق أن ن
 .لنحاكمهم يف بالدنا

 
وأن من حقكم أن  ، وفوق احملاسبة، فإمنا تؤكدون أنكم جنس آخر فوق البشر؛فإن أبيتم

 .تستعبدوا اآلخرين
 

 ، أنه بعد الغزوة املباركة لنيويورك أعلنت أمريكا أا ستهاجم أفغانستانونذكركم أيضاً
ت احلملة العسكرية الظاملة  وبدأ،“أريد أسامة حياً أو ميتاً”: وقال بوش يف ذلك احلني

فمن الذي  ،قبل أن يظهر أي دليل على قيامنا بذلك العمل ومل نكن قد صرحنا بعد بذلك
 ؟أعطاكم احلق باهلجوم على دولة ذات سيادة بدون دليل

 
وحني اشتدت وطأة احلملة اإلعالمية وقتها وبدأت البارجات بالتحرك سارع وزير 

 فما كان الرد إال أن قلتم ،الن عن استعداده لتسليم أسامةاخلارجية األفغاين متوكل باإلع
 .إنه حىت وإن سلمتمونا أسامة فإننا البد أن جم على أفغانستان



 

٢٩٣ 

 
أن اهلجوم مل يكن بسبب وجود القاعدة يف أفغانستان فقط، وإمنا هذا يدل جبالء فاضح 

بعتم مجيع قياداا  وتا،هو هجوم صارخ على اإلسالم وتدمري الدولة اإلسالمية الناشئة
أا حرب صليبية صهيونية ضد باملطاردة والقتل والسجن مما دل بشكل قاطع على 

 .املسلمني
 

ولئن وجد بوش وقتها من األسباب ما يربر ا لشعبه املستغفل غزو أفغانستان املسلمة 
عا أننا ما ضربناهم إال دفاحبكم أن بالده هي اليت ضربت، وتعلمون كما ذكرت سابقاً 

 فما دخل شعوب أوربا يف هذه عن أنفسنا ونصرة إلخواننا يف فلسطني ولبنان وغريها،
 فلم تنكر عليه ومل متنعه بل ازداد يف أفغانستان ،احلرب لتسارع باالنضمام حتت لواء بوش

 ؟فما شأن هؤالء، توااجلنود األوربيون من حلف الن
 

 من أملانيا أو فرنسا فهل كنتم مث لو افترضنا أن الذي كان وراء غزوة منهاتن فرد
 وهل كنتم ستنضمون مع بوش وزمرته إن ،ستوافقون على حماكمته قبل ظهور األدلة

اختذت موقفاً كموقفها يف احلرب من أفغانستان بضرب أملانيا أو فرنسا، بالتأكيد اجلواب 
بية ضد وأا حرب صليبالنفي وهذا يؤكد ازدواجية املعايري ويؤكد حقدكم على اإلسالم 

 . وهو املطلوب إثابتهاملسلمني
 

 واحلرب مستمرة ،مسؤولية تضامنية بني الشعوب واحلكومات إن احلرب :مث إين أقول
 وتواصل ، وترسل أبناءها إىل اجليوش لقتالنا،والشعوب جتدد الوالء حلكامها وساستها

الدعم املادي واملعنوي، وبالدنا تحرق وبيوتنا تيبايل بنا أحدقتل والقصف وشعوبنا ت ، 
ويكفيكم مثاالً على االنتهاكات الصارخة على ملتنا وعلى إخواننا وبلداننا ما قامت به 

 . حليفتكم إسرائيل من اقتحام وهدم لسجن أرحيا بتواطٍؤ مع أمريكا وبريطانيا
 

 ودينه وأمته -صلى اهللا عليه وسلم- فاحلرب قائمة للنيل من رسول اهللا :وخالصة القول
ن يكون استعداد املسلمني وجهادهم وأعماهلم على مستوى هذه األحداث، فما فيجب أ



 

٢٩٤ 

أقول إن الواجب على أمتنا جتاه هذه احلملة الصليبية اجلديدة الشرسة املتعددة احملاور، 
 ودينه وأمته بكل ما -صلى اهللا عليه وسلم-الواجب يكون باالجتهاد لنصرة الرسول 

 الصليبية والصهيونية على أمتنا كثرة اهلجمات فرغم ،ةأوتينا من قوة وعلى مجيع األصعد
إال أن أمهها وأخطرها على فهجمات عسكرية وثانية اقتصادية وثالثة ثقافية وأخالقية 

 .اإلطالق هجماهتم على نبينا وديننا ومنهج شريعتنا
 

 وهم يقولون وإن قطب رحى هذه احلروب واهلجمات قائمة يف بغداد دار اخلالفة
 لذا إن النجاح يف بغداد جناح ألمريكا وإن فشلهم يف العراق فشل ألمريكا،ويكررون 

فإن كسر رحاهم هناك هو كسر جلميع حروم وهجمام املتنوعة ضد أمتنا بإذن اهللا 
وبداية جزر ملدهم الصلييب الصهيوين علينا، وإن أبناءكم وإخوانكم ااهدين يف العراق 

 .فاءها دروساً لن ينسوهامريكا وحلبفضل اهللا قد لقنوا أ
 
 وإخوانكم هناك ثابتون مصابرون ،هي السنة الرابعة قد أطلت منذ بداية الغزو الصلييب وها

 ويف كل يوم ينكئون جراح العدو وحيصدون جنوده بني قتيل وجريح، وقد ،مرابطون
خطواهتم حنوا وحاهلم بفضل اهللا من حسن إىل أحسن وأربكوا خطواته وعوقوا خمططاته 

 وقد ، اهللا تعاىل أن يبارك فيهم وفيهاد حتت كلمة التوحيد مستمرة فنرجوتوحيد اجلهو
 .رفعوا راية اإلسالم عالياً فجزاهم اهللا خري اجلزاء وأجزل هلم املثوبة والعطاء

 
فيجب على األمة بكل فئاهتا وشرائحها رجاهلا ونسائها شباا وشيبها أن يقدموا من 

م ومجيع أنواع الدعم املادي واملعنوي ما يكفي لقيام اجلهاد يف أنفسهم وأمواهلم وخرباهت
ساحات اجلهاد وخاصة يف العراق وفلسطني وأفغانستان والسودان وكشمري 
والشيشان، وعلم اهللا أن اجلهاد اليوم فرض عني وهو واجب على كل مسلم واألمة 

نائنا وأموالنا وخرباتنا إن آمثة إن مل تقدم ما تتم به الكفاية والكفاية تتم باليسري من أب
 .اتقينا اهللا تعاىل

 



 

٢٩٥ 

 ال يهولنكم العدو وكثرة عدده وعدده فإمنا النصر من عند اهللا، والعدو ؛فيا أهل اإلسالم
بفضل اهللا يف مأزق شديد، وإن منازلة أبنائكم ااهدين للعدو األمريكي يف أفغانستان 

 وأرغم أنفه مما جعله يتلكأ ويتخبط والعراق قد كسر هيبته وأضعف قوته واسترتف طاقته
يف اختاذ أي قرار ذي شأن يف االعتداء على الدول اليت تتحرر من هيمنته وسلطانه وأصبح 

 .كصاحب دبابة انتهت ذخريا ال ختيف إال احلمقى بزجمرا
 

 اصربوا وصابروا ورابطوا، فالسعيد من وقف يذود -صلى اهللا عليه وسلم-فيا أتباع حممد 
ية التوحيد والسعيد من ترس بنفسه وحنره يدافع عن دين اهللا تعاىل، فاحرصوا أن عن را

ِإنَّ اللَّه يِحب الَِّذين يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِلِه صفّاً {يراكم اهللا تعاىل حيث حيب، قال اهللا تعاىل 
 وصصرانٌ منيم به٤:الصف[ }كَأَن[. 

 
جلهاد بنفسه فال يبخل على نفسه باجلهاد مباله وقلمه  من عجز عن ا؛فيا أيها املسلمون

 سيدنا -صلى اهللا عليه وسلم-ولسانه، وإن هذه احلرب هلا ما بعدها وهذا رسول اهللا 
وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا يتعرض لألذى من الصليبيني واملرتدين وأنتم ترون وتسمعون وقد 

أن تشمل دول أمريكا وأوربا والدول خذلته الدول واحلكام أمجعون، وإن املقاطعة ينبغي 
املتضامنة معها الذين تضامنوا مجيعا مع الدمنرك وينبغي أن تتواصل، إال أن ذلك وحده ال 

 .يكفي كما ذكرنا
 

واعلموا أن الدنيا دار اختبار وابتالء واهللا خمتربكم ذه األحداث أتواصلون الذود عن دينه 
ن لِّيهِلك من هلَك عن بينٍة ويحيى من حي عن أم تقعدو{ -صلى اهللا عليه وسلم-ونبيه 

ِليمع ِميعلَس ِإنَّ اللّهٍة ونيفالناس جتاه هذا احلدث ثالث طوائف، ]٤٢:األنفال[ }ب: 
 

 وتضامنت -صلى اهللا عليه وسلم-فطائفة آوت احملدث املسيء إىل رسول اهللا  :األوىل
 . ومن سار يف ركاممعهم وهم أوربا وأمريكا

 



 

٢٩٦ 

 -صلى اهللا عليه وسلم-وطائفة أخرى قعدت مع القاعدين فخذلت رسول اهللا  :الثانية
 .واهللا مطلع علينا فينبغي للمسلم أن ينظر من أي طائفة يكون

 
 كل حبسبه وأفضلهم -صلى اهللا عليه وسلم-وطائفة ثالثة قامت تناصر رسول اهللا  :الثالثة

 .وقلمه وسنانه ولسانهمن ناصره بنفسه وماله 
 

 أعدوا اجلواب ليوم احلساب فاليوم عمل وال حساب وغداً حساب وال ؛فيا عباد اهللا
 .عمل

 
 -صلى اهللا عليه وسلم- فإننا بعون اهللا نعاهده على نصرته ونصرة رسوله ؛أما اجملاهدون

 .ودينه وأمته حىت يتم النصر أو لك دونه
 

صلى اهللا عليه - فال يؤتى رسول اهللا -لى اهللا عليه وسلمص-فاهللا اهللا يف نصرة رسول اهللا 
 . ودينه من قبلكم فإياكم إياكم-وسلم

 
 ودينه من قبلكم  -صلى اهللا عليه وسلم-وال يؤتى ااهدون الذين ينصرون رسول اهللا 

 .فإياكم  إياكم
 

صور الشامي وقبل اخلتام أحرض نفس وإخواين ااهدين ذه األبيات للشيخ ااهد أيب من
 :اليت يقول فيها

 
  وذل الوجه ميحوه السالح***سواد الليل جيلوه الصباح 

  تؤدبه الصوارم والرماح***ومن يرتع مبرعى الظلم يوماً 
  وإن غارت بلبته اجلراح***وللمظلوم حق يقتضيه 

 
  لدين اهللا بادرهم كفاح***ومهما حاول الطاغوت كيداً 
  يظن الروم أنا نستباح***ورام الروم لإلسالم كيداً 



 

٢٩٧ 

  وأن األسد يفزعها نباح***يظنون الفوارس يف سبات 
 
  تنازعكم نسور والسراح***تركناكم على الريموك صرعى 

  ويف حطني حطمكم صالح***ومعتصم وهارونٌ غزاكم 
  فإن االتعاظ م يباح***ويف الروس اجلبابر خري وعظ 
 

 يها الرياح كأعشاب تذّر***فمزقنا أواصرهم فصاروا 
  أأنكرمت وهل ختفى براح***وقوضنا بأمريكا صروحاً 
  ومل خيطر ببالكم الطالح***غزوناكم بأجنحة املنايا 

 
  ترى أن اعتناق املوت راح***على صهواهتا فرسان عز 

  فخرت إذ أمل ا اجلالح***فعانقت الصروح عناق غيٍظ 
 راح ودب القتل فيكم واجل***دككناها بفضل اهللا دكاً 

 
  كسرنا أنفكم وهوى الطماح***ومعقد حربكم أضحى ركاماً 
  إليه الرعب واخلزي الصراح***فلو عاينت بوشاًحني ينمى 

  فخابت إن تواجهه الرياح***لقد واجهت إعصاراً شديداً 
 

  بلندن بأسنا وعال النواح***وأما احلية الرقطا فذاقت 
 النجاح ببغداد فخانكم ***ونازلنا مجوعكم كفاحاً 

  تسترمت فخزيكم بواح***حصدنا منكم اآلالف مهما 
 

  فأسد اهللا ديدا الكفاح***وإن تأتوا إىل السودان يوماً 
  وتعلو فوق هامكم الصفاح***سنحصدكم بألغام وقنص 

 وعاقبة املضحني الفالح***وعقىب الكفر خسر مث نار  
 



 

٢٩٨ 

اللهم أرنا احلق حقاً  قنا عذاب النار،اللهم ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة و
  وأرنا الباطل باطال وارزقنا اجتنابه،،إتباعهوارزقنا 

 
 واجرب ، وارحم ضعفهم، ووحد صفوفهم، وامجع مشلهم،اللهم ألف بني قلوب املسلمني

،  ويذل فيه أهل معصيتك، يعز فيه أهل طاعتك؛اللهم أبرم ألمتنا أمر رشد كسرهم،
  وينهى فيه عن املنكر،ويؤمر فيه باملعروف

 
  وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان،، وزينه يف قلوبنا،اللهم حبب إلينا اإلميان

  وارزقنا اهلدى والتقى والعفاف والغىن،،اللهم اشرح صدور شبابنا وفتياتنا لاللتزام بدينك
 

 ،اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل األقدام
 

 وبالد ، والسودان، والعراق، والسيما يف فلسطني؛كاناللهم ثبتنا وثبت ااهدين يف كل م
  وأفغانستان،، وإندونيسيا، ونيجرييا، والشيشان، وكشمري،احلرمني

 
 وانصرهم على عدوك ، ومدهم مبدد من عندك، واربط على قلوم،اللهم سدد رميهم

  فإنه ال ناصر لنا وهلم إال أنت يا قوي يا عزيز،،وعدوهم
 
}غَاِلب اللَّهونَولَمعاِس لَا يالن أَكْثَر لَِكنِرِه ولَى أَم٢١:يوسف [} ع.[ 
 

وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبة  وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني،
 .أمجعني

 
 أُسامةُ بن محمِد بِن الَِدنْ

  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٢٩٩ 

 و العشرون السادساخلطاب 
 

  ى الشعِب اَألمِريِكّيى الشعِب اَألمِريِكّيِإلَِإلَ
  

  ))شهادةُ حقٍّشهادةُ حقٍّ((
 

  هـ١٤٢٧ ربيع الثاين ٢٦
  م٢٠٠٦ أيار/مايو ٢٤

 
 ِبصوِت الشيخ
 )حِفظَه اهللا(أُسامة بن محمد بِن الَِدنْ 

 
 

 ، الرحيمنبسم اهللا الرمح
 

 :بعدأما ،  والسالم على األنبياء واملرسلنياحلمد هللا رب العاملني والصالة
 

 ؛من أسامة بن حممد بن الدن إىل الشعب األمريكي
 

  ...السالم على من اتبع اهلدى
 

 سأحتدث فيها عن ،موضوعها شهاديت ألسرى املسلمني لديكمفهذه رسالة خمتصرة 
 .احلقيقة بشأم وهو األمر الذي تكرهه إدارة بوش وتعاديه



 

٣٠٠ 

 
ال صلة له البتة بأحداث أن  فاحلقيقة ؛ زكريا املوسوياألخ الكرميأبدأ باحلديث عن 

فأنا املسئول عن تكليف اإلخوة ، وأنا على يقني مما أقول احلادي عشر من سبتمرب
 بأن يكون معهم يف تلك  ومل أكلف األخ زكرياالتسعة عشر رمحهم اهللا بتلك الغزوات،

املهمة، وأن اعترافه بأنه كان مكلفا باملشاركة يف تلك الغزوات اعتراف باطل ال يشك 
عاقل أنه نتيجة للضغوط اليت مورست عليه خالل أربع سنوات ونصف مضت، فلو 

 .رفعت عنه وعاد إىل وضعه الطبيعي فسيذكر احلقيقة اليت ذكرا
 

 : أن أعضاء احلادي عشر من سبتمرب كانوا على قسمني؛ومما يؤكد هذه احلقيقة
 
 ،طيارون -
 وجمموعات مساعدة لكل طيار للسيطرة على الطائرة، -
 
 فبالتايل هو ليس العنصر رقم عشرين من ، املوسوي كان يتعلم الطريانا أن زكرياومب

اموعات املساعدة على السيطرة على الطائرة كما ادعت حكومتكم سابقا، وهي تعلم 
هذه احلقيقة علم اليقني، ومبا أن املوسوي الذي كان يتعلم الطريان ليصبح قائدا إلحدى 

 فلن يستطيع ذكر ،ء اموعة املساعدة له يف السيطرة عليهاالطائرات فليذكر لنا أمسا
 .أمسائهم لسبب بسيط ألنه ال وجود هلم  يف احلقيقة

 
 ،هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن األخ املوسوي قد مت اعتقاله قبل األحداث بأسبوعني

مد عطا فلو كان يعلم شيئا ولو يسريا عن جمموعة احلادي عشر لكنا أبلغنا األخ األمري حم
 مبغادرة أمريكا فورا قبل أن ينكشف أمرهم، وبذا يتضح للمحقق - رمحهم اهللا -وإخوانه 

 .املبتدئ فضال عن املتمرس بأنه ال صلة له بأحداث احلادي عشر من سبتمرب
 

 ذاكرا احلقيقة وأنا - فرج اهللا عنهم مجيعا-مث إين أذكر بإخواين األسرى يف غوانتنامو 
 ٢٠٠١أن مجيع أسرى غوانتنامو والذين أسروا عام  أقول، وهي على يقني أيضا مما



 

٣٠١ 

 والذين بلغ عددهم املئات بأم ال صلة هلم البتة ٢٠٠٢والنصف األول من عام 
أن الكثري منهم ال صلة هلم بالقاعدة ، بل واألغرب بأحداث احلادي عشر من سبتمرب

لدعوة حملاربة أمريكا، هذا ، واألعجب من ذلك أن بعضهم خيالف منهج القاعدة يف اأصال
 أو يعمل يف كعبد العزيز املطريففضال عن اعتقال من كان يعمل يف هيئات اإلغاثة 

 .  الذي أسر بتحريض من اإلدارة األمريكيةتيسري العلوين  أوكسامي احلاجاإلعالم 
 

 إن مجيع األسرى إىل تاريخ اليوم ال صلة هلم بأحداث احلادي عشر ؛وخالصة القول
بتمرب ومل يكونوا يعلمون عنها باستثناء اثنني من اإلخوة فقط فرج اهللا عن من س
، هذه احلقيقة يعرفها بوش وإدارته ولكنهم يتجنبون ذكرها ألسباب ال ختفى على اجلميع

العقالء، فمنها أنه ال بد من إجياد مربرات لإلنفاق اهلائل مبئات املليارات على وزارة 
 . حرا على ااهدينالدفاع واألجهزة األخرى يف

 
ذكري هلذه احلقائق ليس طمعا يف أن ينصف بوش وحزبه إخواننا يف قضيتهم، فهذا ما ال 
يرجوه عاقل، وإمنا إلظهار ظلم وبغي وتعسف إدارتكم يف استخدام القوة وما يترتب على 

 .ذلك من ردود أفعال
 

ألمريكيني من يرغب يف هذا من جهة ومن جهة أخرى فلعله يأيت يف يوم من األيام من ا
 .العدل واإلنصاف فذلك هو طريق األمن واألمان إن رغبتم به

 
  .هذا ما لزم بيانه والسالم على من اتبع اهلدى

 
 أُسامةُ بن محمِد بِن الَِدنْ

  خراسانَ–أَفْغانستانَ 



 

٣٠٢ 

 و العشرونالسابع اخلطاب 
 

  ِرثَاُء شِهيِد اُألمِةِرثَاُء شِهيِد اُألمِة
  سِتشهاِدّيِينسِتشهاِدّيِينو أَِمري االو أَِمري اال

  

 ))أَِبي مصعب الزرقَاِوّي رِحمه اهللاأَِبي مصعب الزرقَاِوّي رِحمه اهللا((
 

  هـ١٤٢٧ مجادى الثاين ٤
  م٢٠٠٦ حزيران/يونيو ٣٠

 
 ِبصوِت الشيخ
 )حِفظَه اهللا(أُسامة بن محمد بِن الَِدنْ 

 
 

 :احلمد هللا، مث احلمد هللا، احلمد هللا القائل
فَِرِحني ِبما * ِتلُواْ ِفي سِبيِل اللِّه أَمواتاً بلْ أَحياٌء ِعند ربِهم يرزقُونَ والَ تحسبن الَِّذين قُ{

آتاهم اللّه ِمن فَضِلِه ويستبِشرونَ ِبالَِّذين لَم يلْحقُواْ ِبِهم من خلِْفِهم أَالَّ خوف علَيِهم والَ 
 ].١٧٠-١٦٩:آل عمران[} هم يحزنونَ

 
 :والصالة والسالم على نبينا حممد، القائل



 

٣٠٣ 

والذي نفس حممد بيده، لوددت أن أغزو يف سبيل اهللا فأقتل، مث أغزو فأقتل، مث أغزو (
 .)فأقتل

 
 أما بعد؛

 
 أيب فلقد فُجعت أمتنا اإلسالمية بفارسها املقدام، أسد اجلهاد، ورجل احلزم والسداد؛

إنا هللا وإنا إليه راجعون، ، إثر مقتله بغارة أمريكية آمثة، فةمصعب الزرقاوي أمحد اخلاليل
 اهللا أن يكرمه مبا متىن فيتقبله يف الشهداء، وجيزل له املثوبة والعطاء، وحيسن ألهله و فنرجو

 .ذويه العزاء
 

 إن املصاب جلل، واخلطب عظيم، ونحثُكُم على اجلميل؛ وهو الصرب، أيها املسلمون؛
 .اجلزيل؛ وهو األجرونرِغبكُم يف 

 
 فليس لعني مل يفض ماؤها عذر*** كذا فليجل اخلطب وليفدح األمر 
 تقوم مقام النصر إذ فاته النصر*** فىت مات بني الضرب والطعن ميتة 

 
 إلن أحزننا فراق األحبة، أيب مصعب وصحبه، فقد سرنا أن أمتنا اإلسالمية الغالية؛

ام وهم يذودون عن شريعة اإلسالم، وألن أُِصبنا أنفسهم سالت يف هذه املالحم العظ
ِبفاِرٍس من أعظم فُرساِننا و أمٍري ِمن خريِة أُمراِئنا، فقد سرنا أننا وجدنا فيه رمزاً وقدوةً 
خالدةً ألجيال أمتنا املاجدة، وسيذكُره ااهدون ويدعون له، ويثنون عليه ِشعًرا ونثًرا، 

 . مبا عِلمناِسًرا وجهًرا، سنثين عليه
 

 و إن آنس الناس فزعاً كر غري مذمِم*** فقد كان سِمح املُخالطِة ما مل يظلَِم 
 

مضى أبو مصعٍب رافع الرأِس، عزيز النفِس، حراً أبياً، كرمياً وفياً، مل يعطي يف دينه الدنية، 
ى الكافرين، رحيماً باملؤمنني، ومل ينم على الضيم أبداً، ومل يداهن يف احلِق أحداً، عزيزاً عل

 .محرضاً على القتال، و جماهداً يف سبيل الدين



 

٣٠٤ 

 
فال خري يف عيٍش تنتهك فيه أعراضنا، و تداس فيه كرامة (: و ِمن أقواله رمحه اهللا

 .)أخواِتنا، وحيكُمنا فيه عّباد الصليب
 

دس، الذي ال يسترد إال بقُرآٍن يهدي و نقاِتلُ يف الِعراق و عيوننا على بيِت املق(: وقوله
 .)ِسيٍف ينصر

 
وكان رمحه اهللا حمِلَ حمبة أصدقائه، وتقدير أعدائه، فاملنصفون منهم شهدوا له ومدحوه، 

 .وال عجب
 

 غداة ثوى إال اشتهت أا قرب*** مضى طاهر األثواب مل تبقى روضة 
  احلُر ليس له عمررأيت الكرمي*** عليك سالم اهللا دوماً فإنين 

 
اقتدى أبو مصعب بنبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم، واقتدى مبن مضى قبله بساداتنا؛ 
مبصعٍب وعمر وعلي وجعفر، رضي اهللا عنهم أمجعني، فخاض ِغمار احلرب مبتسماً، فرفع 

 .اهللا شأنه، وأعلى ذكره، وصار أُسوةً ملن بعده
 

 وحب الشجاع احلرب أورده احلرب*** حب اجلبان النفس أورده البقا 
 إذا حِذر احملذور واستصعب الصعب*** وما الفرق ما بني األنام وبينه 

 
مضى أبو مصعب عليه رمحة اهللا وقد فتح اهللا عليه؛ فأسس قاعدة للدفاع عن الدين، 

يكيني والسترجاع فلسطني بإذن اهللا، وأخذ بثأٍر للمستضعفني هناك، حيث أثخن يف األمر
حلفاء اليهود ودوخهم؛ فقتل ِرجاهلم، وصدع بنيام، واسترتف أمواهلم، وشتت مشلهم، 
وأذل كربيائهم، حىت جترأ عليهم الداين والقاصي، والطائع والعاصي، فدخل التاريخ من 

فه، بإصراٍر وحزٍم وإباء، فخفه، وأخذ بيد العامل إىل طريق العزة فعرت أوسع أبوابه فَشرِلد
 .سريته مع سري أعالم النبالء

 



 

٣٠٥ 

 شجاعاً يف احلروب الثائرات*** وال تـبكني إال ليـث غاب 
 فموت العز خري من حيايت*** دعوين يف احلروب أمت عزيزاً 

 
إن أبا مصعب علَّم البشرية دروساً عملية يف كيفية انتزاع احلرية، فاحلرية ال توهب 

 وعلَّم البشرية التمرد على الطغاة، يف زمن إستبد فيه للخانعني حتت قباب الدميقراطية،
الطاغوت األكرب فرعون العصر، بوش وصحبه، وداسوا على مجيع القيم واملواثيق، ولكم 
يف غزو العراق وسجن غوانتنامو ِعربة، فأرهبوا الناس، واستذلوهم بالنار واحلديد، وعاملوا 

 .الرؤساء معاملة العبيد
 

ال : (لعصر إىل العراق ال يبايل برفض ومظاهرات البشر، الذين قالوا لهلقد جاء فرعون ا
، ولكنه احتقر العامل أمجع، وتقدم إىل العراق )لسفك الدم األمحر من أجل النفط األسود

مستكِبراً، متغطِرساً جبنده وعتاده، متصوراً أن أسد الشرى قد مِسخوا، وأن رجال 
أن قدم له حكام العرب ِمن ملوٍك ورؤساء آيات الطاعة والوالء، اإلسالم قد خنسوا، بعد 

 .واملذلة واالستخذاء، وكلٌ منهم يحِسس على رأسه؛ مىت يكون دوره ِليوضع يف رمِسه
 

هجم العدو على الِعراق فجعل يعسف بالناس عسفاً، و ينِسف القرى نسفاً، وأزيز 
 الطائرات قد مأل اآلفاق، وصم احلُتوف، وأزكَم رشالباروِد قد ن اآلذان، و إنفجار

اُألنوف، وكانت اجلبالُ تز ومتيد من شدة القصف، فبلغت القلوب احلناجر، والذ أولو 
البأِس والنهى بأحالِس بيوم، ومل حيرضوا ِبقول، ومل حتملهم أقدامهم من شدة اهلول، 

ود، ووقفوا يف خندق النصارى واليهود، وصار واشرأب الباطل، ونقَض املنافقون العه
 .املسلمون كالغنم الشاتية، يف ليلة مطرية بأرض مسبعة

 
ويف ظل تلك األجواء الرهيبِة الكئيبة، اليت ترى فيها أشباه زعماء وال زعماء، وأشباه 

يف تلك الظروف العصيبة علماء وال علماء، وأشباه رجال وال رجال، إال من رحم اهللا، 
 .ملزلزلة ظهر فارس اإلسالم أبو مصعب الزرقاويا

 



 

٣٠٦ 

 جريُء الصدِر رئباالً ِسبطر*** كمثَِل الليث مفتِرشاً يديه 
 

، وليسوا سبعة عشر جيشاً، فتواثقوا  كانوا سبعة عشر رجالًظهر ومعه ثلة من املؤمنني،
 . و الِرجالُ قليلُوتعاهدوا، وعاهدوا اهللا تعاىل أن ينصروا دينه، أو يهلكوا دونه، ِرجالٌ

 
 و واحٍد كاأللِف إن أمر عنا*** والناس ألف منهم كواحٍد 

 
كال، إا أمواج ! كال، أو حىت عشرة أمثاهلم؟! ومن سيقاتلون؛ مثلهم يف العدد أو مثليهم؟

كأمواِج البحِر من العتاِد وجنود الشر، ولكن من عظُم حق اهللا يف قلبه و رِزق التوحيد 
جلبال الرواسي وال مييد، فترجل فاِرسنا حامالً الراية، وعزم على القتاِل إىل النهاية، تميد ا

 .فإما يذوق ما ذاق جعفر أو يذوق النصر
 

 ستنقِع املوِت ِرجلَهيف م تفأثب ***ِك احلشروقال هلا ِمن حتِت أمخص 
 

لكالشنات، وعدٍد يسري فخاضوا غمار احلرب، وبدءوا الضرب، وذلك بعدٍد يسري من ا
من ألغام الدبابات، وعدٍد يسري من مدافع البازوكا، وكان أبو مصعب قد جاء مع بعض 
 إخوانه يف الفترة املاضية إىل اجلهاد ضد الروس، فسابق إخوانه حىت سبق املتقدمني، ونطَق

لقوى فَبز الناطقني، ومبجيئه وإخوانه إىل أرض أفغانستان أخذوا تطعيم معركة ضد ا
الكربى، وزالت من أذهام أسطورة الدول العظمى، ونقلوا اجلُرأة الكبرية املتوثبة، 
واملعنويات اهلائلة، من أفغانستان إىل بغداد، وأشعلوا فتيل اجلهاد، وتفجرت طاقات 

 .الشباب يف كل مكان، من أعلى الفرات إىل أسفله، وهللا احلمد واملنة
 

 قام بكل ذلك بعد توفيق اهللا له؛ بإمكانيات ذاتية هذا هو فارسنا الذي نتحدث عنه،
بسيطة، ومل يكن وراءه حلف دويل، وال حتالف إقليمي، وال تنظيم عاملي، وذلك فضل اهللا 

 .يؤتيه من يشاء، واهللا واسع عليم
 

 وعلمته الكر واإلقدام*** نفس ِعصاٍم سّودت ِعصاماً 



 

٣٠٧ 

 
عنه، والذي قام يف وجه فرعون العصر، يف وجه نعم هذا هو فارس اإلسالم الذي نتحدث 

اإلمربيالية األمريكية، بعد أن فشلت املنظمات الدولية، والتجمعات اإلقليمية، بعد أن فشل 
 .العامل أمجع يف إيقاف ذلك العدوان الغاشم الظَلوم

 
 خفيف إذا ما أثقل الفرس اللبد*** ضروب هلام الضارب اهلام يف الوغى 

 ولو خبأته بني أنياا األسد*** حلَمِد من كل موضٍع بصري بأخذ ا
 

وهنا ندعو اهللا أن جيزي خري اجلزاء فارسنا املقدام، وأن جيزي خري اجلزاء كل من عزانا 
  املؤمنني املال حممد عمر، فنرجووواسانا يف فارسنا العظيم رمحه اهللا، وخنص بالِذكر أمري

 .ن على الكافريناهللا تعاىل أن ينصره وإخوانه ااهدي
 

 إذا مث إنين أقول ملن يتهم فارس أمتنا بأنه يقتل بعض فئات الشعب العراقي، أقول له؛
جاءك من يدِعي أن رجالً فقأ عينه فتريث حىت ترى املُدعى عليه، فلعل املُدِعي قد فقأ 

 !عينيه
 

 الدائن عن وهذا ما بدأ يزداد وضوحاً يف األسابيع األخرية، حيث حتدث النائب حممد
حجم الظلم والتعذيب الذي يمارس ضد املسلمني يف السجون العراقية، كما حتدث 
كذلك من قبل قادة هيئة علماء املسلمني عن حرب إبادة يتعرض هلا أبناء اإلسالم يف 

 .العراق
 

وإن أبا مصعب، عليه رمحة اهللا، كانت لديه تعليمات واضحة؛ بأن يركز قتاله على الغزاة 
 وأما من أىب إال أن ني وعلى رأسهم األمريكيني، وأن يحيد كل من رِغب يف احلياد،احملتل

يقف يقاتل يف خندق الصليبيني ضد املسلمني، فليقتله كائناً من كان، بغض النظر عن 
 فمناصرة الكفار على املسلمني ناقض من نواقض اإلسالم العشرة، كما مذهبه وعشريته،

 .مهو مقرر عند أهل العل
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جيب عليكم تسليم جثمان البطل ألهله، وال تكِثروا الفرح، فالراية مل مث إين أقول لبوش؛ 
تسقط حبمد اهللا، وإمنا انتقلت من أسٍد إىل أسد ِمن أُسِد اإلسالم، وسنواصل بإذن اهللا 
قتالكم وحلفاءكم يف كل مكان، يف العراق وأفغانستان، والصومال والسودان، حىت 

م، ونقتل رجالكم، وترِجعوا مهزومني بإذن اهللا إىل بالدكم، كما نسترتف أموالك
 .هزمناكم من قبل بفضل اهللا يف الصومال

 
 كفاك استبداداً، فقد منعت أبا مصعب الدخول إىل موطنه كما أقول لوكيلك يف األردن؛

 وأوىل الناس باخلروج من األردن هو أنت؛ إىل حياً، فال تحل بينه وبني ذلك اآلن،
جاز فتلك بالدك و بالد آبائك قبل أن تنِصب بريطانيا جدك عبد اهللا األول عميالً احل

، وما يخيفُك من الزرقاوي عليه رمحة اهللا بعد أن فارق احلياة، إال ألنك هلا على األردن
تعلم أن جنازته إن تِرك املسلمون وشأم فيها فستكون بإذن اهللا جنازةً كبرية، تظِهر مدى 

 .طف املسلمني مع أبنائهم ااهدينتعا
 

ويف اخلتام أقول؛ إن أبا مصعب عليه رمحة اهللا ال يشرف قبيلته ووطنه وأمته فحسب؛ 
 .بل يشرف البشرية مجعاء

 
فقد جسد هلا معاين العزة واإلباء، والتضحية والفداء، وإن سريته مادةٌ قيمة لنموذٍج 

لعطرة تعلَّم أبناؤها كيف يصنع اإلميان باهللا الرجال، معاصر، فإن درست الدنيا سريته ا
ليقاوموا أهل الظلم والضالل، وحري بكل مريب وكاتٍب وروائي أن يقتِبس من سريته ما 
 ضر أن يقربكل شاعر ح ريحيي به األجيال الناشئة واألجيال القادمة، كما أنه حي

لشعر ألكثرت القوايف يف ِرثائه، ولنافست الِشعر يف هذا الصقر، ولو كنت من فرسان ا
بذلك متاضر يف رثاء صخر، ولكن ال حرج أن أستعري أبياتاً من ِشعر شاِعر الدعوة 

 :اإلسالمية املعاصرة؛ الشيخ يوسف أبو هاللة
 

 غص الثرى بدم األضاحي وتلهبت سوح الكفاح
 ومن الِقفار اجلرد تبزغ نبعة املاء القُراح



 

٣٠٩ 

 قيدة والبطوالت الِصحاِحتزهو بألوية الع
 وتقول إن شح العطاء فنحن للدين األضاحي

*** 
 والفوز فوز اخلاضبني جسومهم بدِم اِجلراح
 الرافضني بأن تباع ديارهم بيع السماح
 والعائفني العيش عيش املستذل املستباح

*** 
 بضع من اللحظات يهزم روعها هوج الرياح

 جلناحيهوي ا محدان مثل الصقر مقصوص ا
 من بعد ما اقتحم الردى والقصف قد غمر النواحي

*** 
 فحنوت ألثم جرحه الرعاف فانتكأت جراحي

 ومهت على خدي الدموع فقلت يا روحي وراحي
 هال رمحت قلوبنا وعدلت عن هذا الرواحي

*** 
 فأجابين البطل املسجى هازئ يب باقتراحي

 كفكف دموعك ليس يف عرباتك احلرة ارتياحي
 ل إن صدقت حمبته فامحل سالحيهذا سبي

 
وآخر ...  محل السالح للجهاد يف سبيل اهللارحم اهللا أبا مصعب، ورحم اهللا كل من

دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه 
  .أمجعني

 
 أُسامةُ بن محمِد بِن الَِدنْ

 نَ خراسا–أَفْغانستانَ 



 

٣١٠ 

 و العشرون الثامن اخلطاب
 

  رِِسالَةٌ ِلُألمِة اإلسالِميِة عامةًرِِسالَةٌ ِلُألمِة اإلسالِميِة عامةً
  و أهِل الِعراِق و الصوماِل خاصةُو أهِل الِعراِق و الصوماِل خاصةُ

  

 ))ِجلهاِدِجلهاِد ا ايا أهلَيا أهلَ((
 

  هـ١٤٢٧ مجادى الثاين ٥
  م٢٠٠٦ متوز/يوليو ١

 
 ِبصوِت الشيخ
 )حِفظَه اهللا(أُسامة بن محمد بِن الَِدنْ 

 
 
ن احلمد هللا، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، ومن سيئات إ

أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا 
 .وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله

 
 أما بعد؛

 



 

٣١١ 

 وإخواننا اجملاهدين يف العراق والصومال حديثي هذا لألمة اإلسالمية عامة، وإىل أهلنا
 .خاصة

 
 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 
 فإىل إخواننا اجملاهدين يف بغداد دار اخلالفة وما حوهلا؛

 
إن تواصل عملياتكم اجلريئة ضد األمريكيني وأعوام قد زادت املسلمني فرحاً وسرواً، 

مني عالياً ِبحسِن فعالكم، اليت تفِرح احملزون، وابتهاجاً وحبوراً، ولقد رفعتم رؤوس املسل
 .وتضِحك الثكلى؛ فجزاكم اهللا خري اجلزاء

 
 تلهج بالدعاء لكم، تفرح ألسنتهاوإن أمتكم اإلسالمية كلها أنظارها شاخصة إليكم، 

لفرحكم وتترح لترحكم، وآماهلا بعد اهللا معلقة عليكم، وهي حتسبكم جند اهللا املخلصني، 
 انتصاركم انتصاراً لدينها وعزها وكرامتها، وبانتصاركم بإذن اهللا تتحرر من وتعتقد أن

العبودية والتبعية للصليبيني وعمالئهم يف بالدنا، فتقضوا على الذل واخلوف، والبغي 
والظلم، وتقيموا احلق والعدل، وتنشروا الرخاء واألمن، وتنفقوا كنوز األرض على أهلها 

د وقضاء حوائج العباد؛ بدل من أن يذهب جلها إىل الصليبيني ومستحقيها يف إعمار البال
 .وعمالئهم

 
 إن املتأمل هلذه املصائب العظام اليت حلت بأرض الرافدين جيد مث إين أقول ألهل العراق؛

أن املتسبب الرئيسي فيها هو دخول الصليبيني البالد واحتالهلا، بتواطؤ مع قادة األحزاب 
لعراق، ودعوا أتباعهم لالخنراط يف أجهزة احلكومات املرتدة الذين شجعوها على غزو ا

اليت نصبتها أمريكا؛ كحكومة عالوي واجلعفري واملالكي، ليقوموا بقتال أبناء عمهم يف 
 واألنبار، الذين رفضوا اخلضوع للمحتل الصلييب، كما مسوا املقاتلني داد واملوصل ودياىلبغ

ف بيوم، ومن هنا كانت ردة الفعل على العشائر األحرار إرهابيني، فقاموا بقتلهم وقص
 .واألحزاب الذين ارتضوا اخليانة وصاروا أعواناً ألمريكا الصليبية

 



 

٣١٢ 

 : إن أول خطوة مطلوبة الستقرار العراق هيفأقول لكم؛
 
 . إخراج اجليوش الصليبية بالقتال-
امشي، الذين  مث معاقبة قادة األحزاب؛ كحزب اجلعفري واحلكيم وعالوي وطارق اهل-

كذبوا على الناس وقالوا هلم إن سبيل إخراج احملتلني إمنا هو يف املشاركة يف العملية 
 .السياسية

 
 ..وها قد مضت حكومة عالوي ومل خيرج احملتل

 ..مث حكومة اجلعفري أيضاً ومل خيرج احملتل
ا وجه وها هي حكومة املالكي اخلائنة املرتدة تسري على نفس خطى حكومة اجلعفري أل

 ..آخر من وجوهها
 

 فإنه ال ميكن أن يشارك كثري من أبناء اجلنوب مع أمريكا وحلفائها يف وخالصة القول؛
استباحة الفلوجة والرمادي وبعقوبة واملوصل وسامراء والقائم وغريها من املدن والقرى و 

 .تسلَم يف املقابل مناطقهم من ردة الفعل واألذى
 

 برغم العمليات البطولية اليت يقوم ا ااهدون ضد إلسالمية؛مث أين أقول ألمتنا ا
األمريكيني وعمالئهم املرتدين، واليت قتلت رجاله، وبددت أمواله، وأثخنت جراحه، 
وشتتت حلفاءه، وكسرت هيبته، وأظهرت ذلته، حىت رضي من الغنيمة باإلياب، ومع 

افدين يتعرضون حلمالت إبادة على فإن العزلَ من أهل اإلسالم يف أرض الرذلك كله؛ 
 اليت كانت منتشرة يف مجيع األماكن احلساسة يف حكومة أيدي عصابات احلقد والغدر،

اجلعفري السابقة، وهي موجودة اليوم كذلك يف حكومة املالكي احلالية، لذا فقد حذَرت 
 هول وشدة أهل اإلسالم منقيادات من هيئة علماء املسلمني يف العراق، وناشدت إغاثة 

بادة اليت يتعرضون هلا، وكان من أبرزهم الشيخ بشار الفيضي والشيخ عبد السالم اإلمحلة 
الكبيسي والشيخ حارث الضاري، حيث ذَكَر قبل فترة وجيزة بصريح العبارة بأم 



 

٣١٣ 

 وأنه قد خِطف وعِذب وقُِتلَ أكثر من أربعني ألفاً على يد القوات يتعرضون لإلبادة،
 . فإنا هللا وإنا إليه راجعونقوات اجلعفري املرتدة، ة والصليبي

 
لذا؛ جيب على املسلمني أن يدركوا ويغيثوا إخوام يف أرض الرافدين باملال والرجال، 

 .حىت يكفوا عنهم عادية املعتدين من الصليبيني واملرتدين
 

قني أنه ال مداهنة مع  بأنه ينبغي أن يعلموا علم اليوأُأَِكد على أهلنا املسلمني يف العراق؛
الصليبيني واملرتدين، وال أنصاف حلول، وال سبيل  هلم للنجاة إال باالعتصام حببل اهللا، 

 .وأن حيرصوا على االجتماع، وأن حيذروا الفرقة والرتاع، ويلتزموا اجلهاد
 

 سيوفكم حصونكم، واحذروا االغترار باألحزاب واجلماعات اليت دخلت وأقول هلم؛
هذه احلكومات، فإن األمر خطري، وما هذه احلكومات واملشاركات وشاركت يف 

السياسية إال خمادعات لكم، فسيوف القوم تقطر من دمائكم يومياً، وال يفل احلديد إال 
 .احلديد

 
ومن يأمل أن يقنع هؤالء املرتدين بغري سالح بالكف عن قتال أهل اإلسالم يف بغداد 

 الذئاب بالكف عن افتراس الغنم، وهذا ال يكون وما حوهلا؛ فهو كأمحق حياول إقناع
 ..فال يكف بأس هؤالء الكفار الصليبيني واملرتدين إال بالقتال

 
فَقَاِتلْ ِفي {: فإن تركتم أمر ربكم لكم بقتاهلم فقد خذَلتم وهلَكتم وعصيتم، قال اهللا تعاىل

 الْمؤِمِنني عسى اللّه أَن يكُف بأْس الَِّذين كَفَرواْ سِبيِل اللِّه الَ تكَلَّف ِإالَّ نفْسك وحرِض
 ].٨٤:النساء[} واللّه أَشد بأْساً وأَشد تنِكيالً

 
 .فالزموا اجلهاد واخنرطوا يف صفوف اجملاهدين وعليكم باجلماعة والسمع والطاعة

 
 مث إين أوجه خطايب إىل أهلنا يف الصومال، فأقول هلم؛

 



 

٣١٤ 

قد اجتمع الصومال على دين اإلسالم، فَنِعم باهلداية والنور، واألمن والسالم، مث تفَرق ل
يوم أن رفض زياد بري اإلسالم، والتزم الشيوعية، وحرق العلماء الِكرام يف امليدان العام، 

 .عليهم رمحة اهللا
 

احدة مع احملاكم وال سبيل لكم للنجاة إال بالتزامكم باإلسالم، وأن تكونوا يداً و
 .الشرعية، اليت تسعى إلقامة الدولة اإلسالمية

 
وجيب أن تعلموا أن العصابة اليت كوا اجلنرال العميل عبد اهللا يوسف؛ هي عصابة خائنة 

 وإن ويكفي للتدليل على عمالتها استدعاؤهم القوات الدولية الحتالل البالد،عميلة، 
ا مبعفيني من املسؤولية، إال أن يتوبوا ويستقيلوا من النواب الذين عارضوا هذا القرار ليسو

 .هذه العصابة الظاملة، ويتربءوا منها
 

 أن أي مساعدة للمرتد عبد اهللا يوسف وجيب على كل مسلم يف الصومال أن يعلم؛
 والقوات الدولية الغازية يعتبر ا كافراً، كفراً أكرب خمرجاً من امللة؛

 
 ! فال يصلى عليه-
 ! يدفن يف مقابر املسلمني وال-
 ! وتطْلُق منه زوجته-
 ! وال يرث-
 

 وأسأل اهللا أن يثبت أقدامكم، ويسدد رميكم،  مث أين أحيي اجملاهدين يف الصومال؛
واحذروا مكائد الكفار فهي كثرية وملتوية، ومن ذلك؛ دعوة وينصركم على عدوكم، 

 . فهو عميل أمريكي مطيععلي عبد اهللا صاحل لكم وخلصومكم للحوار يف صنعاء،
 

أفال تذكرون أنه ضِبطَ متلبساً بتزويد املدمرة األمريكية كول؛ املتوجهة حلصار الشعب 
 .العراقي، بالوقود من عدن

 



 

٣١٥ 

كما تعاون مع األمريكيني، ومسح هلم أن يقصفوا بطائرام ااهدين أبا علي احلارثي 
ن غريها، من نواقض اإلسالم، مث يزعم وإخوانه على أرض اليمن، وهذه األعمال، فضالً ع

من أضلهم اهللا على ِعلم من علماء السوء، وبعض زعماء العمل اإلسالمي هناك؛ أنه 
 .حاكم مسلم، وقد كذبوا يف ذلك وضلوا وأضلوا خلقاً كثرياً، واهللا حسيبنا عليهم

 
م فال حوار مع عبد اهللا يوسف وأعوانه إال بالسيف، فال يضيع الوقت فعاجلوه

 . أن يفر منكم كما فر من قبل، واملؤمن ال يلدغ من جحر مرتنيوإياكمبالقتال، 
 

 فأمرها يسري بأذن اهللا، فجنودهم يفتقدون للعقيدة القتالية، وليس وأما القوات الدولية؛
عندهم قضية يقاتلون من أجلها، فاستعينوا باهللا واعدوا من األسباب ما يلزم، وخاصة 

ر يب جيه ضد الدروع، واصربوا كصرب إخوانكم يف العراق ألغام الدبابات، واآل
وأفغانستان يف هذه احلرب الصليبية العاملية ضد أمتنا اإلسالمية، ولقد رأيتم قبل سنني 

 . وحلفائها على أرضكم، ويف هذه املرة يكون النصر أيسر بإذن اهللا تعاىلأمريكاهزمية 
 

نا دولة اخلالفة، وتفرق مشلها، ووقعت حتت  إننا قد فقدمث أين أقول ألمتنا اإلسالمية؛
االحتالل الصلييب منذ قرن من الزمان تقريباً، ومنذ ذلك الوقت حيول الصليبيون بيننا وبني 
إرجاع دولة اخلالفة، أو حىت إقامة أي دولة إسالمية؛ ومن هذا الباب كان غزوهم األخري 

 .إقامة دولة إسالميةألفغانستان، وضغوطهم على السودان، إىل أن تراجعت عن 
 

و يف هذا السياق يأيت االستعداد إلرسال قوات عسكرية إىل الصومال، بإيعاز من أمريكا، 
زاعمني أن ذلك مساعدة ألهلها، وبسط لألمن هناك، و هم يكذبون يف ذلك؛ فالصومال 

قل  القبلي منذ هزمية أمريكا فيه قبل بضعة عشرة عاماً، فهل يصدق عااالقتتاليعاين من 
 !أم اكتشفوا هذه املأساة اليوم

 
أم أن السبب احلقيقي هو أن احملاكم الشرعية قد استولت على العاصمة، وبسطت 

 .نفوذها على معظم املناطق املهمة، وهي تسعى إلقامة دولة إسالمية
 



 

٣١٦ 

فال ميكن أن نفهم حبال سبب جميء أي قوات عسكرية إىل الصومال، من أي دولة كانت، 
ِعما إسالمية؛ إال أنه استمرار للحملة الصليبية ضد العامل اإلسالميولو زأ . 

 
وحنن حنذر دول العامل أمجع من االستجابة ألمريكا وإرسال قوات دولية إىل الصومال، 

 سوف نقاتل جنودها على أرض الصومال بعونه بأنناونعاهد اهللا سبحانه وتعاىل 
 على أرضها، ويف كل مكان متاح، يف الوقت وقدرته، كما أننا سنحتفظ حبقنا مبعاقبتها

 .املناسب وبالطريقة املناسبة
 

 على بذل  الغايل والنفيس، وتوفري مجيع كما وإين أحرض شباب املسلمني وجتارهم؛
احتياجات ااهدين، عرب الوسطاء الثقات، والسيما يف فلسطني والعراق والصومال 

 .وأفغانستان والسودان
 

لوضع يف العراق خطري، فاتقوا اهللا يف أنفسكم، واتقوا اهللا يف إخوانكم،  إىل أن اوتنبهوا؛
فإن تركتم بغداد اليوم فغداً دمشق، وعمان، واخلليج، والرياض، فاألمر جد ال هزلَ فيه، 

 .واملنطقة كلها يهددها اخلطر، ومن تدبر التاريخ ِاعتبر
 

 من أمريء خيذل امرئ مسلماً يف موطن ما(: وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إال خذله اهللا تعاىل يف موطن حيب فيه 
نصرته، وما من أحٍد ينصر مسلماً يف موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته 

 .)إال نصره اهللا يف موطن حيب فيه نصرته
 

صل من بعض املسلمني عندما تأخروا عن نصرة  كما حواحذروا االنتظار والتأخر؛
 فهذه فرصة مثينة وواجب عيين على كل مستطيع اإلمارة اإلسالمية يف أفغانستان،

 .فيجب أن ال تضيعوها إلقامة النواة األوىل لدولة اخلالفة بإذن اهللا
 

 ويف اخلتام؛
 



 

٣١٧ 

 أبا محزة الكرميفقد بلغنا أن اإلخوة اجملاهدين يف تنظيم القاعدة، قد اختاروا األخ 
 رمحه اهللا، فأرجو اهللا تعاىل أن أيب مصعب الزرقاوي أمرياً عليهم، خلفاً لألمري املهاجر

لَفلٍَف ِلخِري سجيعله خري خ. 
 

 بالصرب والتقوى، ومواصلة اجلهاد، لتكون كلمة اهللا هي العليا، وأن وإياهوأوصي نفسي 
له، واجلماعة رمحة،  كُ، فاخلالف شراهدينجملس شورى اجمليعض بالنواجذ على بقائه يف 

 .والفرقة عذاب
 

كما أوصيه بأن يركز قتاله على األمريكيني، ومن ناصرهم، ومن ظاهرهم، يف حرم 
 .على أهل اإلسالم يف العراق

 
وأدعو اهللا أن يبارك يف جهاده، وجهاد ااهدين عامة يف العراق، وأن يفتح عليهم لتحرير 

 .ويقيموا دولة اإلسالم بإذن اهللا تعاىل الصليبيني واملنافقني، أرض الرافدين من
 

 اللهم ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم،
 .، وأرنا الباطل باطالً وارزقنا اجتنابهإتباعهأرنا احلق حقاً وارزقنا 

 
 اللهم ألف بني قلوب املسلمني، وامجع مشلهم، ووحد صفوفهم،

 .وارحم ضعفهم، واجرب كسرهم
 

  اللهم أبرم ألمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذَلُّ فيه أهل معصيتك،
 .ويأمر فيه باملعروف، وينهى فيه عن املنكر

 
 اللهم حِبب إلينا اإلميان وزينه يف قلوبنا، وكِره إلينا الكفر والفسوق والعصيان،

 .نا لاللتزام بدينك وارزقنا اهلدى والتقى والعفاف والغىناللهم اشرح صدور شبابنا وفتيات
 



 

٣١٨ 

اهدين يف كل مكان، وال سيِزلُ األقدام، اللهم ثبتنا وثبت اما يف اللهم ثبت أقدامنا يوم ت
 .فلسطني والعراق وكشمري والشيشان وأفغانستان والصومال واجلزائر وبالد احلرمني

 
 ، ومدهم مبدد من عندك،اللهم سدد رميهم، واربط على قلوم

 .وانصرهم على عدوك وعدوهم فإنه ال ناصر لنا وهلم إال أنت يا قوي يا عزيز
 
 .]٢١:يوسف[} واللَّه غَاِلب علَى أَمِرِه ولَِكن أَكْثَر الناِس الَ يعلَمونَ{
 

لى آله وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد، وع
  .وصحبه أمجعني

 
 أُسامةُ بن محمِد بِن الَِدنْ

  خراسانَ–أَفْغانستانَ 
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 و العشرون التاسع اخلطاب
 

اِتنهنِة موزةُ ِلغِة اخلَاِمسِوينى السالذِّكْراِتنهنِة موزةُ ِلغِة اخلَاِمسِوينى السالذِّكْر  
  

 ))الِعلْم ِللْعمِلالِعلْم ِللْعمِل((
 

  هـ١٤٢٧ شعبان ١٧
  م٢٠٠٦ أيلول/سبتمرب ١٠

 
 رِة الشيخِبصوِت و صو

 )حِفظَه اهللا(أُسامة بن محمد بِن الَِدنْ 
 
 
غزوة منهاتن؛  ( يف الشريط املرئيتما جاءكلمات الشيخ أسامة بن الدن حفظه اهللا، ك[

 ]جبزيئه األول و الثاين) العلم للعمل
 
 ] حال األمة–الشيخ أسامة متحدثاً يف شريط مرئي سابق [

 األمة يف هذا الزمان من تيٍه و ضياع، ها قد مرت عشرة سنوات و إن ما وصلت إليه... 
منذ دخول األمريكيني لبالد احلرمني، و مر أكثر من سبعة عقود منذ سقوط مسرى نبينا 

 .عليه السالم
 
 ] الشريط أ–الشيخ أسامة متحدثاً يف شريط مرئي سابق [



 

٣٢٠ 

رول طيلة العشرة سنوات فالبالد محتلة بكل ما حتمل الكلمة من معىن؛ يأخذون البت
 و ثالثني دوالر املاضية مبتوسط تسعة دوالر للربميل، يباع الربميل مكرراً يف أوروبا مبائتني

للربميل، و حنن يأخذوه منا بتسعة دوالر، و التسعة دوالر هذه إذا أخذت منها تكاليف 
ام القدمية اخلردة التشغيل و اإلخراج و الصيانة ما يبقى شيء، و الباقي هذا جييبوا طائر

سم طال : "، و هو يقول"تشتري هذه السبعني طائرة عليك بكذا! أنت يا فهد: "يقولوا
 ".عمرك

 
 ] هوامش على منت انتفاضة األقصى–الشيخ أسامة متحدثاً يف شريط مرئي سابق [

و هذه املذلة، و هذا الكفر الذي قد طغى و عم على أرض اإلسالم، ال سبيل لدكه إال 
 .اجلهاد، و إال بالرصاص، و إال بالعمليات اإلستشهاديةب

 
 جذر املذلة ال تدك بغري زخات الرصاص
 و احلر ال يلقى القيادة لكل كفار و عاصي

 و بغري نضح الدم ال يمحى اهلوان عن النواصي
 
 ] الشريط ب–الشيخ أسامة متحدثاً يف شريط مرئي سابق [

م أذنوا لنا باإلعداد و التدريب بالرغم من الضغط ظاهر، أل) طالبان(فعنوان الطلبة 
العاملي، و حنن نعد كما ال خيفى لضرب هبل العصر، أكرب قوة يف العامل اليوم القوة 

ال إله األمريكية و حلف الناتو، فهذا مؤشر واضح على منهجهم يف االنتشار لنشر كلمة 
 .اً أقول إن هذا أيضاً دليل على ذلك يف العامل، هم صرحوا بذلك و لكن أنا أيضإال اهللا

 
 ] الشريط ب–الشيخ أسامة متحدثاً يف شريط مرئي سابق [

و قد ضربت هيبة أمريكا بفضل اهللا، إذ وفق شباباً كانوا يف مثل هذه املعسكرات يف 
 ...أفغانستان

 



 

٣٢١ 

لوا يف فتح اهللا عليهم و حطموا هيبة القوى العظمى، و ليس العرب بعدد القتلى الذين قُت
نريويب يف السفارة األمريكية أو يف دار السالم، و إمنا العربة يف الرسائل القوية اليت محلتها 
موجات االنفجار إىل البيت األبيض و إىل الشعب األمريكي أمجع؛ أن أهل اإلميان لن 

و لن ، ال إله إال اهللايعطوا الدنيةَ يف دينهم، و أم سيبذلون النفس و النفيس من أجل 
لن حتلم باألمن  إذا مل نعشه واقعاً حياً يف فلسطني و يف بالد ... حتلم أمريكا جمرد حلم

 .احلرمني، و يف مجيع ديار اإلسالم بإذن اهللا سبحانه و تعاىل
 

ثُم فتح اهللا عليهم يف الصومال من قبل، ِمما أضطر القوات األمريكية أن خترج ذليلة 
 .ى شيءمنهزمة رغم أنفها ال تلوي عل

 
 ] الشريط ب–الشيخ أسامة متحدثاً يف شريط مرئي سابق [

 يف عدن قبل تسعة -نرجو اهللا سبحانه و تعاىل أن يتقبلهم مجيعاً-و فتح اهللا على إخوانكم 
أشهر، ضربوا صميم اهليبة األمريكية، هذا اإلله املزعوم، هبل العصر، الذي جعل من نفسه 

للناس كما يشاء، و يعبث بدماء املسلمني و أمواهلم و إله يعبد من دون اهللا، يشرع 
بتوفيٍق من اهللا سبحانه و - ]املدمرة األمريكية[أعراضهم كما يشاء؛ فجاءت ضربة كول 

 يف القوة العسكرية األمريكية، بل يف أحدث قطعة حربية يف العامل جتري -تعاىل و فضله
ا تستطيع أن ترد أعداداً كبرية من فوق البحر، و قد مسعتم ماذا وصفوها من أوصاف؛ أ

حماور شىت، برية و حبرية و جوية، فيسر اهللا سبحانه و تعاىل ضرا بشابني آمنوا أن ما عند 
 .اهللا سبحانه و تعاىل خري و أبقى

 
 ] الشريط أ–الشيخ أسامة متحدثاً يف شريط مرئي سابق [

تقول باهلجرة، فهل : "جداً، فيقولونو هنا إشكال يثريه من تعلق باألسباب تعلُقاً رهيباً 
، أقول فإن الرسول عليه "خيرج مجيع الناس و يتركون البالد للفسقة و الظلمة و كذا؟

الصالة و السالم عندما أمر باهلجرة و كانت فرض عني على الصحابة رضي اهللا عنهم، ما 
، هذه عِلل اآلن !"كيف نترك مكة أليب جهل: "أحد منهم تعلل ذه الِعلل الواهية و قال



 

٣٢٢ 

 -الذي أمر اهللا سبحانه و تعاىل به-خترج من الناس نظراً لبعدهم عن اليقني و التوكل 
 .كما ينبغي

 
ثُم عندما تتم الكفاية، إذا خرج بضعة عشر ألفاً، من الشباب اجليدين املُعافني املُنضبطني 

متت ! يا مسلمني! يا عرب: "الذين حيبون اهللا و رسوله، فنحن نصيح قبل غرينا؛ نقول
، أتعلمون كم العدد الذي  نريده، نسبة العدد الذي نريده  من نسبة املسلمني، "الكفاية

كم يف املئة؟ نريد من كل مئة ألف مسلم رجال واحد؛ نريد رجل واحد، و هنالك 
، يا "أسامة يريد أن يفرغ البالد للظلمة و الكفرة و الطواغيت"يصيحون و يشنعون علينا 

نريد رجل من كل مئة ألف، ويش يضره، كم يف اليوم ميوت من !  اهللا اتقوا اهللاعباد
 .نرجو اهللا أن يردنا و إياهم رداً مجيال! املسلمني

 
 ] الشريط ب–الشيخ أسامة متحدثاً يف شريط مرئي سابق [

فأمريكا و إسرائيل وجهان لعملة واحدة، فإذا شفت خصمك مسك إذنه اليمني و عملها 
 شديدة جداً جداً، فما تضيع وقتك إال تضرب اإلذن اليمني، اقطع اليسار هو حتصينات

ميوت؛ فاحملصلة واحدة، فاألمريكان منتشرين يف األرض، و ليس عندهم عقيدة مثل اليهود 
يف أن يبقوا يف فلسطني، و هم ظهري لليهود، و بعد أن ضربوا يف اخلرب، جاءت اهليئة 

 و عملت لقاء مع زمالء القتلى و الذين كانوا يف احلادث، CNNاإلعالمية الفضائية الـ 
فالن بن : "، قلوا"أيش امسك؟: "فإذا م يبكون، سأله املذيع، يسأل هذا األمريكي، قلوا

، هذه "أن أرجع إىل بلدي: "، قال"ما هي أمنيتك؟: "، قال"بوش بن بوش ... فالن
رجل قدام و رجل [ يطالع ورا أمنيتهم فأقل ضرب هذا هو رجل حاطه عندك و رجل ورا

 .]ورا
 

أنا أنظر و أتفرس يف وجوه القوم، فالذي : ماذا تفعل حىت الناس ابك؟ قال: سِئل عنترة
أشوفه ضعيف نفس أشد عليه، أُطري رأسه هذا األول ألنه سهل، فإذا تناثر دمه خاف قوي 

طني احملتلة و ال يف القلب اآلخر فيأخذ هيبة؛ فاألمريكان ليس عندهم قضية، ال يف فلس
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جزيرة العرب كعسكري، سادم عندهم قضية، و لكن هو كعسكري مهزوز، و 
مصاحلهم منتشرة على مدار الكرة األرضية فضرم سهل، و قدر ما نضرم بسرعة نرفع 
معنويات املسلمني، فأنتم بفضل اهللا مثرة من تلك الضربات املاضية، ألنه يصري عند 

ن اإلسالم قوي، و إنه يستطيع أن ينتصر على هؤالء الكفار، و إن املسلمني عزة، و أ
هنالك أرض، فال تتحرجوا، و لكن فقط من باب التبشري هنالك ضربات قريبة بإذن اهللا 

 .ضد اليهود أيضاً
 
 ] الشريط أ–الشيخ أسامة متحدثاً يف شريط مرئي سابق [

ة ما كانت تثار عند السلف الصاحل ما يثار هذا العصر من شبهة طلب العلم، هذه املسأل
رضي اهللا عنهم، و اإلنسان إذا تدبر قليالً، تزول مثل هذه احلجج و أن ليس هلا وجود، 

 أبو سفيان و ]الذين أسلموا يوم الفتح[فأذكر فقط للتذكري يوم فتح مكة، فمسلمة الفتح 
 اهللا؟ كان يف  أسلموا يوم الفتح، الفتح كان مىت يا عباد-رضي اهللا عنهم-من معه 

عشرين من رمضان، أليس كذلك؟ هؤالء كانوا مشركني، أبناء مشركني، أحفاد 
مشركني، يعين عقود طويلة و الشرك جيري يف دمهم، حىت بعد أن أسلموا كان الواحد 

 يقسم بالالت و العزة، و يرجع جيدد إميانه من جديد -مع انفعال هكذا-منهم إذا أقسم 
ا يوم الفتح، و غزوة حنني كانت يف شوال، أدركتم؟ فهؤالء أسلموا و يستغفر، فأسلمو

ماذا تظنون ": يوم الفتح بعد أن فعلوا ما فعلوا، فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم
، ألنه يف سيف اليوم، يف سيف "أخ كرمي و ابن أٍخ كرمي: "، فقالوا"إين فاعلٌ بكم

 ... الكفار على معرفة احلق و على اإلسالمفالقلوب خالص تعرف احلق؛ السيف يعني
 

طيب بقي معهم كم يوم من رمضان؟ بالكثري عشرة، و غزوة حنني كانت يف شوال، 
هنا يخاطب الشيخ [فهؤالء بفقه الناس اليوم، بفقه طلبة العلم اليوم، ايش الزم يقولوا؟ 

ك ابن مشرك ابن مشرك  مش أطلبوا العلم، أول افهموا أصول الدين، هذا مشر]طلبة العلم
فالذي ال ينطق عن اهلوى عليه الصالة و السالم املعصوم، ] ثُم يكمل حديثه[ابن مشرك 

يا أبا سفيان؛ أنت و مسلمة الفتح أمكثوا يف مكة و يبقى معكم عبد اهللا : ]مل يقل[ما قال 



 

٣٢٤ 

 اخلطاب  و عمر بن- رضي اهللا عنهما-، و عبد اهللا بن عباس-رضي اهللا عنه-بن مسعود 
، – و زيد بن ثابت-رضي اهللا عنهما- و عبد اهللا بن عمر -رضي اهللا عنهما-و علي 

ابقوا و خنليلكم  الصحابة : ]مل يقل[هؤالء فقهاء الصحابة املشهورين، ما قال 
 . هي روح األمةال إله إال اهللاال حيصل هذا، ألن كلمة ... يعلموكم

 
به، أما أن نتعلم دون أن نعمل به فهذه هذه أمة جهاد، فالعلم الغرض منه العمل 

مشكلة؛ حنن اليوم نسري على عمل بفضل اهللا سبحانه و تعاىل، و لوال العلم ملا علمنا 
أن اجلهاد فرض علينا، و ال علمنا ما يريد اهللا سبحانه و تعاىل، فالعلم مطلوب للعمل، 

عبد اهللا سبحانه و تعاىل العلم ليس غاية حبد ذاته؛ العلم مطلوب ِليرينا الطريق حىت ن
 .كما أمر

 
 ] الشريط ب–الشيخ أسامة متحدثاً يف شريط مرئي سابق [

، إن كنت تعرفه "أنا أعرف هذا: "بعض الناس يظن أن املسألة فقط يف التدريب، ويقول
فراجعه، لكن لنا هناك أغراض أخرى، كالتعارف بني العناصر؛ ألن هذا اجلهاد ال يقوم 

رية ال بد أن تتعرف فيما بينها من حيث أن حتصل الثقة بينهم، و املدرب ال بفرد، و الس
، إنَ هذا األخ ]الشيخ أسامة[بد أن يتعرف و أن يكتب تقارير تصل حىت إىل العبد الفقري 

كان صبوراً و كان جلداً و كان خلوقاً و يتحمل و كذا، فهذا يرشح لعمليات استشهادية 
قصرية و حوصلته صغرية، ال يستطيع أن يتحمل يف يف اخلارج، أما إذا واحد ن هفَس

 . اخلارج، فال نعرف ذلك إال هنا
 

يعين إخوانكم يف نريويب مكثوا تسعة أشهر يف داخل شقة، بس إخوام يهربون هلم الـ 
TNTم يطحنوهنا ساعتني، فكيف !  و ههل تستطيع؟ أنت ما تقدر تصرب معانا ه

شياء كثرية تترتب على املُكث هنا و أجركم حاصل، تنوون نرسلك هناك تسعة أشهر، فأ
 .اهلجرة و تنوون اإلعداد و تنوون الرباط، فلله احلمد و املنة
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 ] الشريط أ–الشيخ أسامة متحدثاً يف شريط مرئي سابق [
فحدثوا أنفسكم بالعمليات اإلستشهادية، حدثوها كثرياً، يف البداية نفسك ما تألف األمر، 

، أنت ما جئت هنا إال و يف قلبك ]أن يلني[مر صعب جداً و لكن ما يلبث تظن أن األ
حب اهللا و حب الرسول عليه الصالة و السالم، هذا حنسبكم و اهللا حسيبكم و ال نزكي 
على اهللا أحد، حدث نفسك؛ فِبقدر ما يزيد عندنا من الشباب أصحاب العمليات 

 ,ن اهللا سبحانه و تعاىلاإلستشهادية بقدر ما يقترب موعد النصر بإذ
 
 ] الشريط أ–الشيخ أسامة متحدثاً يف شريط مرئي سابق [

إخوانكم و أخواتكم يف فلسطني خرجوا ِمن شدة ما أصيبوا من الظلم، حيملون رايات 
خياطبون ا ااهدين هنا، قبل بضعة أيام، يقولون ننتظر املدد، و يقولون ننتظر املدد من 

تم مخاطبون و قد نوه بأمسائكم، فاتقوا اهللا سبحانه و تعاىل، وانصروا  أهل أفغانستان، فأن
 . تكونوا من املفلحني بإذن اهللاال إله إال اهللاهذه الكلمة العظيمة، و انصروا أهل 

 
 ] هوامش على منت انتفاضة األقصى–الشيخ أسامة متحدثاً يف شريط مرئي سابق [

ماء أبنائكم هي دماء أبنائنا، و إن دمائكم دمائنا، إىل إخواننا يف فلسطني نقول هلم؛ إن د
فالدم الدم، و اهلدم اهلدم، و نشهد اهللا العظيم إننا لن خنذلكم حىت يتم النصر أو نذوق ما 
ذاق محزة بت عبد املطلب رضي اهللا عنه، و نبشركم أن مدد اإلسالم قادم، و إن مدد 

 .اليمن سيتواصل بإذن اهللا الواحد األحد
 
 ] الشريط ب–يخ أسامة متحدثاً يف شريط مرئي سابق الش[

فقبل أيام تحذر أمريكا رعاياها يف املنطقة بأخذ احليطة و احلذر، مث ترفع حالة االستنفار 
للقوات األمريكية يف الكويت، مث بعد ذلك بيومني ترفع حالة االستنفار يف الدوحة و يف 

 بيومني أو ثالثة تأمر مجيع املوظفني يف ، مث بعد ذلك)ج(البحرين إىل احلالة القصوى 
السفارة األمريكية يف صنعاء و عوائهم أن يغادروا صنعاء إىل أمريكا ألن هنالك معلومات 
أن هنالك عمليات إرهابية قريبة سوف تستهدفهم، مث أمس يف الصباح الباكر تعلن 



 

٣٢٦ 

 أن فريقني  تعلن اإلذاعات-و إخوانكم سجلوا اخلرب يف شريط كاسيت-اإلذاعات 
 األمريكي، FBIأمريكيني للتحقيق يف اليمن، فريق من البحرية األمريكية و فريق من الـ 

 من احلكومة األمريكية، ألم وصلتهم أخبار رغادروا اليمن على عجل استجابة ألوام
 .مؤكدة و محددة أن ااهدين يستعدون لضرم يف هذه األيام، فلله الفضل و املنة

 
 ] الشريط ب–سامة متحدثاً يف شريط مرئي سابق الشيخ أ[

 منذ أسابيع بأن إخواناً لكم قد خرجوا حيملون -سبحانه وتعاىل-وبشرناكم بفضل اهللا 
رؤوسهم على أكفهم يبتغون املوت مظانة من أجل رضوان اهللا سبحانه وتعاىل، فأرجو اهللا 

 . والقادر عليهسبحانه وتعاىل أن يفتح عليهم وأن يسدد رميهم إنه ويل ذلك
 
 ] الشريط أ–الشيخ أسامة متحدثاً يف شريط مرئي سابق [

األخبار بفضل اهللا سارة، األخ يسأل عن اإلخوة الذين خرجوا للعمليات اإلستشهادية قي 
سبيل اهللا، أخبارهم سارة و خروجهم أرعب الكفر العاملي، و هللا الفضل و املنة، و وصييت 

ء هلم، و أن تلحوا يف الدعاء على اهللا سبحانه و تعاىل أن الشديدة أن تكثروا من الدعا
 . يوفقهم و يسدد رميهم و يثبت أقدامهم و يربط على قلوم، أنه ويل ذلك و القادر عليه

 
 ] الشريط ب–الشيخ أسامة متحدثاً يف شريط مرئي سابق [

 هذا ملا حنن ، طيب]أي أخبار العمليات القادمة يف ضد أمريكا[وصوهلا إىل األمريكان 
نتكلم هنا نعلم أنه يصل بالضرورة؛ فنحن نبشركم و نطلب منكم الدعاء من جهة، و 

 .نقوم حبرب نفسية على اخلصم ز هيبته أمام العامل، ما يف حرج
 
 ] الشريط ب–الشيخ أسامة متحدثاً يف شريط مرئي سابق [

} للِّه فَقَِد استمسك ِبالْعروِة الْوثْقَىفَمن يكْفُر ِبالطَّاغُوِت ويؤِمن ِبا{: قال تعاىل
ال ، فال بد من الكفر ذا الطاغوت، و أعرف املعروف أن تأمر الناس بـ ]٢٥٦:البقرة[

 . و أن تقاتل عليها، كما روي هذا يف األثر عن السلف رضي اهللا عنهمإله إال اهللا



 

٣٢٧ 

 
 ]ط ب الشري–الشيخ أسامة متحدثاً يف شريط مرئي سابق [

فلهذه األحداث و لغريها من تداعيات و ملا وقع يف قلوب الناشئة من أبناء املسلمني و غري 
الناشئة، لعل إخوانكم يف اإلعالم لعل إخوانكم يف اإلعالم يرسلون لنا بشريٍط صور قبل 
أسبوع، حديث جداً، بعد إغالق السفارة يف اليمن، لقاء مع قناة اجلزيرة بني رجل من 

ي التطبيع مع اليهود، و بني رجل آخر من مناهضي التطبيع، فعملوا استبيان و مؤيد
استطالع للرأي خالل يومني، و كانت نتيجته أثناء اللقاء؛ فكان عدد املشاركني يف هذا 
االستطالع قريباً من سبٍع و عشرين أو تسٍع و عشرين ألفاً من دول املنطقة، فكان الذين 

 يف املئة،  وهذا رقم كبري جداً ٩١كرياً وصلت نسبتهم إىل يؤيدون ضرب األمريكان عس
و نؤكد على إخواننا يف -و حتولُ غري عادي خالل الفترة املاضية، فلله احلمد و املنة، 

 .-اإلعالم إن شاء يرسلوا نسخة من الشريط
 

، حىت هذه معجزة يا عباد اهللا، حنن منذ سنوات معدودة كان اإلنسان يسري مختفياً خائفاً
بني أهله غريباً، و إذا ذا املدد العظيم من السماء بفضل اهللا سبحانه و تعاىل، جعل القبول 
للجهاد، فتحولت هذه األمة من مشرق األرض إىل مغرا يف تأييد اجلهاد، فلله الفضل و 

 .املنة
 
 ] الشريط ب–الشيخ أسامة متحدثاً يف شريط مرئي سابق [

عظيمة جداً، نتهيأ يف هذه األيام ملقارعة الكفار، إخوانكم فنحن على أبواب مقارعة 
خرجوا ليضربوا، و هم خرجوا ليضربوا، أمريكا خرجت و روسيا، يريدون أن يضربوا 
اإلمارة اإلسالمية يف أفغانستان، و يضربوا ااهدين يف أفغانستان، فأوصي نفسي و إياكم 

 . بالصرب و التقوى
 
 ] الشريط ب– شريط مرئي سابق الشيخ أسامة متحدثاً يف[



 

٣٢٨ 

و حنن يف حركٍة بإذن اهللا سبحانه و تعاىل إىل عدد من املواقع، و من خترج منكم من 
 ِبه، و طبيعة األوضاع بعد -سبحانه و تعاىل-الدورات لعله يلتحق بنا، نستعني بعد اهللا 

 . عليه-سبحانه و تعاىل- منكم أموراً يسرية على من يسرها اهللا يالضرب سوف تستدع
 

سبحانه -انتظروا معنا قليالً حىت يتم النصر بإذن اهللا سبحانه و تعاىل، حنن اليوم بفضل اهللا 
 نعيد رسم خريطة العامل اإلسالمي لتصبح دولة واحدة حتت راية اخلالفة بإذن اهللا -و تعاىل

هل  نكتب تارخياً ناصعاً أل-سبحانه و تعاىل-، و حنن اليوم بفضله -سبحانه و تعاىل-
اإلميان، يف هذا الزمن الذي ادهلمت فيه الظُلم و انتشر فيه اجلور و الفساد و الكفر يف 

 .  جبوار راية التوحيد-سبحانه و تعاىل-مشارق األرض و مغارا، فالسعيد من يثبته اهللا 
 

 أُسامةُ بن محمِد بِن الَِدنْ
  خراسانَ–أَفْغانستانَ 

 



 

٣٢٩ 

 ؛شيخنا اهلُمامالدعاء باحلفظ لعد  و بتاِماخل يف و
 :لك أخي الكرمي، و لِك أخيت الفاضلة لنا بضع كلمات،

 

  ...االحتياط بعد باألسباب واخذ و اهللا على واتوكل

  ...اجلزاء اهللا على و هاوانشر و 

 . ..العوام إمثَ معليك فإن واتفعل مل فإن

  ...األفالم همتِصلُ ال و إنترنت ال و حواسيب ميتلكون ال ممن

 

   ... ...نفْسكنفْسك  ِإالَِّإالَّ  ُتكَلَُّفُتكَلَُّف  الَالَ  اللِّهاللِّه  سِبيِلسِبيِل  ِفيِفي  فَقَاِتلْفَقَاِتلْ{{

  الْمؤِمننيالْمؤِمنني  وحرِضوحرِض

 }}تنِكيالًتنِكيالً  وأَشدُّوأَشدُّ  بأْسابأْسا  أَشدُّأَشدُّ  واللُّهواللُّه  كَفَُرواْكَفَُرواْ  الَِّذينالَِّذين  بأْسبأْس  يكُفَّيكُفَّ  أَنأَن  اللُّهاللُّه  عسىعسى... ... 
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