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قححالوا الحأححزاب المؤمنون رأى تعالى: {ولما الله قال
زادهم وما ورسوله، الله وصدق ورسوله، الله وعدنا ما هذا
ًا إل ًا}ً [الحأزاب إيمان ].22 وتسليم

الحححدث معالم منه تستتر ل صحو والجو راكدة، المياه
تحححدثت والنفححوس واضححح، شيء كل بل والتاريخي، الزمني

ا فيمحا ا وهيحا أفكارنحا، ترتيحب لنعيحد هلحم ؛بينه ا نجمحع بن م
الححى ليعححود يسححيرة ولححو فسحححة يطلححب والكل فينا، تشظى
مقححدمات، وبل وفجححأة عليه، وما له ما ليرى حأساباته كشف
العاصفة.  يسبق الذي السواحأل: الهدوء سكان قول وعلى

العححالم وكححأن الغريبححة فقراته تتابع الحدث، كان فجأة
وإثححارته المشححاهد شححد يحححاول سححينمائي مخححرج خيال أمام

فححي ول واقعححه فححي ل قبححل مححن يرهححا لححم لقطات أو للقطة
نيويححورك. ثححم فححي المتعححالي الححبرج لضححرب طححائرة خيححاله،
دون للشححقيق المشححهد هححذا فضححل يحصححل أن تححأبى أخححرى

فححي يكحون أن يعححدو ل وقححت وخلل الححبرجين، مححن الشقيق
ورق كقطعححة البرجححان ينهححار تلفزيححوني برنامححج اي زمححن

كبيرة:  اسئلة اعتاب على النفاس وتوقفت متهالكة،

هذا؟ فعل من
الفعل؟ هذا لماذا 
إزاءه؟ أمريكا ستفعل ماذا 
الجديد؟ العالم وجه هو وما

أن لححه يمكححن مثلححي بعيححد أحأد وليس أتصور ل أولً: أنا
التفجيححرات هححذه يسححمع وهو الوزبكي القائد نفسية يتصور
أن تصحوروا هححل المسححتكبرة، امريكححا رموز مستهدفة تتالى
ًا  قادم؟ انهيارها وأن وجودها ضد الزخم بهذا بدأت حأرب
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فححي فقيححرة وليححات الى المريكي الرئيس هروب هل
ًا الجنوب الرؤى انهيار على دليل هو سرية أمكنة في متخفي

يفعححل أن امريكيححة الدارة لمححدير يمكححن مححاذا في المبصرة
هو؟ واقع أي وفي

وهي واقعها تقدر أن الدارة وكافة للرئيس يمكن ماذا
ًا ترى ًا جححزء - - البنتححاغون العسححكرية القححوة رمححز مححن هامحح

والعنححاق الصححدام بطريقححة عليححه حأطححت طححائرة مححن ينهححار
المؤلم؟

وهو ونفسيته البعيد المشاهد عن الحديث السهل من
ّد ل لكن عاشها، قد كلها لنه الحأداث هذه يرى نححاول أن بح
ً ولو الصور هذه المريكية الدارة تلقت كيف نعرف أن قليل

فححي قليلححة ولو لحظات تعيش مرة لول أمريكا فإن الهائلة،
ًا كححانت فأمريكححا الحححرب، تحححت التاريححخ عمححر تعيححش دائمحح

أراده الححذي هححو المعنححى وهححذا غيرهححا، أرض فححي الحححرب
دامححت - فمححا حأححرب بل - نصححر كتححابه عنححوان فححي نيكسححون

ًا، ليست فهي الرض خارج الحرب نصححر هححو سححيقع وما حأرب
حأرب. بل

الدارة نفسححية عححن البحححث القححارئ أيهححا محاولتك إن
عححن صححدر مححا لححك تكشف ربما الحدث وقوع عند المريكية
ضحححد وبوليسحححية قحححذرة محمومحححة كلمحححات محححن رئيسحححها

المسلمين.

ضححد التهححام أصححابع تححوجهت الولححى اللحظححة ومنححذ
أطلححق اتهام وراءها، لدن بن أسامة الشيخ وأن المسلمين،

الغربححي العلم ماكينححة سححوقته للحححدث الولى اللحظة منذ
الن والححى المقححررات، عححالم في دخل حأتى عليه وضغطت

الدلة؟ أين تتساءل عقولها تحترم التي الناس من ولبقية

وكححان والعجححائب الطرائححف كثرت التساؤل غمرة في
حأقيبححة فححي وجححد قححد أنححه اثارة وأكثرها العجائب أكبر احأدى
بالكامححل الطححائرة تححدمير وبعححد بالعمليححات المتهميححن أحأححد

للحححم قطعححة أي بعححد يوجححد ولححم صححغيرة قطع الى وتشتتها
فححي الخححارق المريكححي السححاحأر اسححتطاع ركابهححا، لحأححد

شوب ل معافاة سلمية رسالة اخراج إلى العجائب اكتشاف
السححود الصححندوق الطائرة... حأتى حأطام من تغيير ول فيها

محمححد المسححكين رسححالة لكححن العطححل أصححابه قد المحصن
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ودرجححة والصححدام النيححران علححى متعاليححة صامدة بقيت عطا
ل مئويححة... عجيبححة  درجححة1000 الححى وصلت التي الحرارة

أمريكا. العجائب بلد في إل تحدث

وخححرج الصححدمة، مححن المريكيححة الغطرسححة أفححاقت
ألحف المنيحة الحدوائر لحه حألفت أن بعد ونائبه بوش الرئيس

ويهدد ليزمجر خرج يرام، ما على شيء كل أن وقسم يمين
سححلطانه... وتحت معه يدخل لم إن أجمع العالم سيهلك أنه
حأححدود... لهححا يكححون لححن ضححدنا... حأربنححا فهححو معنا ليس من

ًا محدود... أحأضروا زمن لها ليس حأربنا ًا فلنحح ًا... أو حأيحح ميتحح
ًا سنجعلها مححن المحمومححة العبححارات صليبية... وتتححالت حأرب

يبيححد ما والسلحة القوات من يده تحت أن يعلم دولة رئيس
ًا العححامي المثححل كححان وحأينهححا المسكين، الكون هذا بها جليحح

ًا "...يخرب الجاهل يد في السلحا" ؛واضح

بالشححيء ليححس ضححرب فمححا هيبتهححا سححقطت أمريكححا
ًا الكححثر هححي التجححاريين البرجين على والضربة اليسير، ألمحح
ًا، النححاهب المريكححي القتصححاد رمححز همححا البرجححان إذ ماديحح

ًا العلححى وهمححا المستضعفة، الشعوب لخيرات فححي ارتفاعحح
بلدنححا، سححكان مححن واحأححد عقل يتصوره ل ما وفيهما العالم،

مقححدار وفصححل فيهمححا، الماليححة الخسائر من الكثير ذكر وقد
لكححن تبخححروا، الححذين السكان وعدد انهارت، التي الشركات

الن والححى الناس يعرف لم البرجين في طوابق عشر بقيت
فيهما. كان ما

كححان فمححه: لقححد يلوي وهو قال التحليل خبيث صحفي
الريححح مع ذهب ولكنه سري، أمني استخباراتي مركز فيهما

الحريق. مع-  - آسف

فتحححت لححو الححتي فهححي البنتححاجون علححى الضححربة وأمححا
وسححائل بكل المتخم العملق هذا أن الناس لدرك حأساباتها

ًا يحمل الدمار ً قلب ًا، عليل العححالم علححى سوقوا فكيف مريض
ًا فححوقه يمححر أن متسكع لطائر يمكن ل المبنى هذا بأن سابق
ًا نوعه وكشف تصويره دون تسححنى وكيف أنثى، أو كان ذكر
العنححاق هذا تعانقه أن - المدنية الطائرة - أقصد الطائر لهذا

كححانوا مححاذا يعلم الله ، خبير800 على فيه وتقضي المميت،
كححانوا أقححول: مححاذا أن أريححد مكححاتبهم.. كنححت فححي يشححربون
قضايا في سافر تدخل هذا يكون أن خفت ولكني يخططون

سرية. 
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النححاس يعيشححه مما الكثير أن أثبت الحدث أن شك بل
السححطورة يكححرس اعلم صححناعة مححن هححو خيححالتهم فححي

الحقائق. من أكبر تصبح حأتى والخرافة

المرعبححة المريكححي التهديححد كلمححات خرجححت حأيححن
ورئيححس يسححتنكر، ورئيححس يندد، رئيس ؛كله العالم استجاب

.خديه على يلطم ورئيس باليرقان، المصاب بدمه يتبرع

فخرجححت الزفححة تفوتهم أن المسلمين مشايخ ورفض
الجنازة:  صاحأب على تزايد الفتاوى

فححي مباشححر لقححاء ووفححي السدلن، صالح الشيخ فهذا
ًا علينححا يجححب بأننححا يعلححن الذاعححة محطححات احأححدى أن جميعحح

وكسححر وأرهبهححا آذاهححا من ضد المظلومة أمريكا مع نتحالف
تقححدمه مححا الجريححح لهححذا تقححدم أن دولنا جميع وعلى هيبتها،
بمححا مكلومححة امححرأة عليححه اعترضححت ولمححا قححدرتها، بحسب
أخححرج والعححراق والشيشححان فلسححطين فححي أمتنا في يحدث
ًا ًا سلم التقوى برجي احأدى في كانت لو لها وتمنى بها خاص

أمريكا.  في

وهححو بليححر توني يقله لم ما يقول سويدان طارق وهذا
ًا المريكيححة الدارة"يقححول:  ،حأزنهححا أمريكححا يشححارك حأاليحح

دور وعححن السححباب عححن للسححؤال تؤهلها وضعية في ليست
حأكومححات الجميع على يجب حأدث، فيما وسياساتها علقتها

ضححد واحأححدة وقفححة يقفححوا أن مسلمة وغير مسلمة وشعوب
أن أمريكححا حأححق قمعه... مححن أجل من يتعاونوا وأن الرهاب

ًا يحميه وممن التفجيرات هذه فعل ممن تنتقم ."أيض

خطبححة  يصححيغ- السححديس  –الحححرام المسححجد خطيب
كالشقشححقية أسححمائها سححجع فححي البلغححة نهج بخطب أشبه

والمححدنيين المسححاكين من مات من على ويبكي والتطجنبية
ًا لكن الدموع وتعصيه البرجين، في عليححه تسححتعص لم قطع

المر. ولي هبات

يوسحححف الفضحححائيات شحححيخ فحححي الفحححاقرة وكحححانت
مححن المشححرف مححوقفه النححاس لححه مححدحا حأيححث القرضححاوي

فححي المسلمين ضد أمريكا مع التحالف تحرم فتوى اصداره
اللححه يحفححظ بححأن دعححاءه النححاس لححه فيسححمع أفغانسححتان،
والنفححاق الضححلل أهححل مححن بعدها صدرت لكنها المجاهدين،

زمححن) كالمستشححار (آخححر مجتهححدي مححن ولجماعة له فتوى
ويمهرهححا هويححدي فهمححي الفقيححه والصحححفي العححوا القانوني
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إل عراقيححة مححن له يبق لم الذي العلواني جابر طه الصولي
هذه تعلمه، هي لمر منه انسلخها عدم على تصر لكنة بقايا

- المريكححي الجيححش فححي المريكححي للمسححلم تجيححز الفتوى
الخطححوط فححي يشححارك - أن مسححلم أمريكي بجندي ومرحأبا
وإذا المريكححي، الجيححش مححن مسححلم بلد ضربت إذا الخلفية

 فل- وطنيتححه آسححف-  وثنيتححه في يتهم أن الجندي هذا خاف
ضححد الحححرب فححي الولححى الصححفوف فححي يشححارك أن بححأس

المساكين. المسلمين

ول وبينححة واضحححة الفتوى هذه بأن ليعوي العوا ويخرج
الفقححه تحليل مطابخ في صنعت وأنها غموض، ول فيها لبس

وهححو الجنححدي هذا على أن"قاله:  ومما المعاصر، السلمي
بقلبححه يقصد أن عليه المسلمين على وحأممه بقذائفه يرمي

. "السلم ل الرهاب يقتل أن

الحالة ليقول: كانت الحرب بعد هويدي فهمي ويخرج
بعححد لكن الحرب، قبل ما حأال هي الفتوى فيها أخرجنا التي

الله. الحرب... اعطس... رحأمك

وبححدأ الرافضححة بفقححه تححأثر قححد القرضاوي أن والظاهر
وفححي مححع الظححاهر في فهو منهم لقربه التقية بعقيدة بأخذه

ًا ضد. وعش الباطن ًا. ترى رجب عجب

كححذلك عقلححه ضححيع مححن بعححض ومعححي أتسححاءل لكنححي
أمريكححا ضححد الن فتححوى منكححم طلب لو عليكم يسأل: بالله

آلف عشححرة مححن أكححثر الفغححان المسححلمين من قتلت التي
ضححد الفتححوى أن أم قائليهححا؟ أكنتححم قلتمححوه الححذي بهححذا

علححى اللححه لعنححة  أل..شححقرا. يححا عيونححك الضححعفاء.. ومححع
الظالمين.

وواقعهححا دينهححا حأقائق الى يلفتها ممن المة تعدم ولم
العححالم قححام فقححد يغفلححوه، وأن ينسححوه أن منهححم يححراد الذي

فتححوى باصححدار الشححعيبي عقل بححن حأمححود النحريححر الشححجاع
كلمححاته وكححانت سحنية، علميححة طريقحة علححى للمحر وتحليحل
وقححام ،السححعودية السححلطات أغضححبت حأتى واضحة صريحة

فأجححابه فتححواه عححن العقل الشيخ بسؤال الداخلية وزير نايف
هححذه العلم وسائل وتناقلت بخاتمه، ممهورة وهي له، بأنها

ًا البعض واعتبرها الفتوى السعودي. النظام في شرخ

؛طيبححة وفتححاوى كلمححات علححى المشححايخ بعححض تححابعه
.وغيرهما البشر وبشر الخضير علي كالشيخ
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محمححد أبححو الفاضححل الشححيخ كتبححه مححا مدة بعد كان ثم
عليححه أغضبت وكلمات للحدث إسلمي تصور من المقدسي

الكلمححات هححذه وراء بححأن هححددته حأححتى الردنيححة السححلطات
سجن. سنوات بخمس تقدر عقوبة

هههذه أهههداف أن أعلنت فأمريكا ؛الحدث تتباع
هي: الحرب

ًا لدن ابن شخص على  القضاءأولً: بقتله إما شخصي
ًا جلبه أو فيها. المنكوسة للعدالة مأسور

ًا: فححي الرهاب!! وقواعدها شبكات على  القضاءثاني
تم الذي التنظيم وهو الجهاد، قاعدة تنظيم ومنها أفغانستان

الظواهري أيمن بقيادة الجهاد تنظيم بين الندماج خلل من
لدن. بن أسامة قيادته يتولى الذي القاعدة وتنظيم

ًا: أفغانسححتان حأكححم مححن طالبححان حأكومححة  إزالححةثالث
أخرى. بحكومة واستبدالها

ورأوا الحححرب، هححذه أهححداف سححمع مححن كححل وصححدم
ا وبين الهداف هذه بين التوافق عدم في العجاب العجب م
الدولححة هححذه فأمريكححا عسححكرية، اعححدادات مححن لهححا يحضححر

ًا تشن كيف العملقة، مححا تنظيححم؟ علححى أو رجححل علححى حأرب
وبقيححة فيهححا القرار صناع وعقل عقلها في أمريكا دهى الذي

بمقححدار يؤيحد أنححه السححتفتاء خلل مححن تححبين الححذي الشححعب
الحرب. هذه % منه70

الحححق لهححا أن صححراحأة أمريكححا تعلححن مححرة لول ثححّم
أمريكححا كححانت نعححم آخر، بنظام دولة نظام لتغيير والشرعية

ذلححك، فححي تمشححي أن لكححن الخفححاء فححي اللعبححة هححذه تلعب
مححن العححالم فححي العقلء بقايححا أضحححكت صدمة كان وبالعلن

بححاحأترام المتشححدقين كححل عنهححا سححكت الححتي المهزلححة هذه
الدولية. الشرعية

الححتي فباكسححتان المريكي، التهديد أمام الدول تهاوت
ًا ُتعد كانت ًا حأليف سححتعطي أنهححا أعلنححت طالبححان لحكححم قويحح

وكححانت أفغانسححتان، ضححد معهححا وستتعاون تطلب، ما أمريكا
السلحا على يحافظ أن يريد أنه مشرف برويز الخبيث حأجة

رؤوسححهم على أيديهم فوضعوا منه الناس وسمعها النووي،
ليمنعححوا أفححواههم علححى وضححعوها الصححدمة بعححد ثححم تححارة

السححلحا أن يعلمححون ببسححاطتهم فالنححاس العالية، ضحكاتهم
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السححلحا هححذا صححار فكيححف والشححعب، الدولة لحمياة النووي
التنححازلت وتتححالت ضححعف، مصححدر ليكححون تنححازل سححبب

أن وبصححراحأة منهححا يطلححب أن وصححلت أن الححى الباكسححتانية
تفعححل لححم إن وهددت أفغانستان في البري بجيشها تشارك

مححع متوافقة غير أفغانستان في القادمة الحكومة فستكون
الباكستانية. المصالح

فححي حألفاؤها ومعها وهي اللعبة، دخولها أعلنت روسيا
الروسي. بالقرار مربوطة زالت ما التي الجمهوريات

وبيححن الجححرم فححي راكححض بيححن فهححم الححردة دول وأمححا
فيه.  جالس

حأكومححة علححى تقضححي ضححربة يؤيححد أنححه أعلححن فالكححل
الححدول بعححض وقححدمت الرهححاب، مسححمى تحححت أفغانستان

القدم. وموطئ الرض والكويت كعمان

لكنهحححا المحححر أول موقفهحححا فمحححدحا ؛السحححعودية أمحححا
فححي اليهححودي اللححوبي قيامححة قححامت لها لدن ابن ولنتساب

بعححد تقححض ولحم السحلم تعلححن الححتي السعودية بجلد أمريكا
تخححرج زالححت مححا الححتي الكاديميححة الدراسححة مناهححج علححى

مححؤمن عححالم وجود صغرهم من يقرؤون (الرهابيين) الذين
تريححد وأمريكححا قائمححة، زالححت مححا والحححرب كححافر، وعححالم

هححذه مححن والماليححة العسكرية للمشاركة الكامل الستنزاف
نقدمه. لم شيء عندنا يبق تصرخ: لم وهي التابعة، الدولة

إليه بحاجة تكون لن المعركة هذه أن شعر من وهناك
منطلقاتها. على تأييدها مع مصر مثل اسلوبها على فتحفظ

الشيخ على طالبان حأركة مع بالمساومة أمريكا بدأت
بالعصحا لحوحأت هنحاك، الجهادية والتنظيمات لدن بن اسامة

تسححمح أن هححو واحأححدة وبجزرة الكثيرة، الكبيرة بالعصي بل
الحكحم، في اخرى اطراف بإدخال استنزافها بعد بالحياة لها

اني بثبحات أمريكحا جوبهت لكن ه، للنحاس قبحل ل إيم فمل ب
الحححق. أعطححوه ولغححة اليمححان، لغححة إل يعرف ل عمر محمد
ًا ووعحد بحوش، ووعحد اللحه وعحد وعدان، فقال: عندي وعود

ًا أكثر وهو له، ومطمئن به أرضى أنا الله وقوة. صدق

أفغانستان في المؤمنين أمير عمر محمد المل طالب
ً ولو أمريكا تقدم أن ًا دليل فححي يد له لدن ابن أن على واحأد

)7(والجهاد التوحأيد منبر



الرؤية الشرعية 
لحأداث أمريكا

محن ل العزيححز الخطحاب هححذا تعححرف ل أمريكحا لكن الحدث،
العجب. الزهو وأخذها فاستكبرت عبيدها، من ول حألفائها

الححى  سححبتمبر11 من وتسارعت الحأداث هذه امتدت
تصححب أمريكححا آلححة بححدأت حأححتى يليححه الححذي الشهر  اكتوبر7

هذه كتابة والى أمريكا واستخدمت أفغانستان، على حأممها
بقححذارة تلقيهححا النححووي، عححدا مححا أسححلحتها كححل الكلمححات
العححالم وجلححس المستضححعفين، المسححاكين علححى وشراسححة

ًا طينيححة لححبيوت إل دمححار مححن ناظريه أمام يرى ل وهو جميع
تحححت مححن جثثهححم تخححرج وشححيوخ وأطفححال ونسححاء تهححدم

عليححه اللححه صححلى محمححد اللححه نححبي قححول وانطبححق النقاض،
بححاكي ول أحأححد بعححد قتلهححم يبكححون الناس رأى عندما وسلم
إذ لححه، بححواكي فل حأمححزة وأمي: وأمححا هو بأبي فقال لحمزة
المسححلمين باسححم ليتحححدثوا أنفسححهم وقفوا من حأتى سكت
القبور. سكان صمت وصمتوا السلم، وباسم

ّد ل وهنهها الطأهراف لبعههض سههريع ذكههر مههن بهه
والبعيدة: القريبة النزاع أطأراف وبعض المتنازعة

يحبهححا السياسححيين من واحأد أفغاني يوجد ل فباكستان
الخاسر هي تكون أن المتوقع ومن لها خصوم فالكل اليوم،
ًا الكبر ًا، داخلي فححي الضحطراب كحل اضحطربت وقد وخارجي
مشرف، المجنون حأاكمها باسم يليق مشرف موقف تحديد
حأكومححة فححي قليلححة ولححو يححد لهححا يكون أن تطلب هي ولذلك
هيهات. ولكن حأرازي، العميل

متنححافر، متخاصححم خليححط من المكون الشمال تحالف
وبقايححا خححان، اسححماعيل العميححل بقيححادة الشححيعة فححالهزارة

والجمعيحححة دوسحححتم، الرشحححيد عبحححد بقيحححادة الشحححيوعيين
 سبتمبر11 أحأداث قبل الرئيسي عنصرها السلمية!! التي

وهم مبغضيه أكبر بيد مسعود... قتل شاه أحأمد وهو بيومين
استشححهادية. هححذه بعمليححة لقتلححه تطوعححا عربيححان شححابان

بححاعلن سححارعت نفسححه بححاع الححذي ربححاني بقيححادة الجمعيححة
حأركححة اللححدود خصححمها لمحاربححة أمريكححا قيادة تحت دخولها
السلمية. طالبان

مصححالحها لهححا دول وهححي وتركيححا، والهند إيران وهناك
أفغانسححتان لتعححد إيححران ان حأححتى أفغانسححتان فححي الكححبيرة

الخلفية.  بيتها حأديقة
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لدن، بححن أسامة عن الحديث الى نصل أن بقي والن
وصححار الحأححداث، علححى بقححوة نفسححه فرض الذي الرجل هذا

ًا أكثر حأديثه وصار متحدث، كل لسان على اسمه مححن ايقاع
الطائرات. هدير

علححى المريكححي القصف بداية بعد كان له تصريج أول
ًا أعححد بشححريط النححاس علححى خححرج حأيححث أفغانستان، سححابق

النححاطق تكلححم أن بعد وذلك ،السلمية المة الى فيه وتكلم
الجنسححية منححه سحححبت الححذي غيححث أبححو سححليمان الرسححمي

ثححم ،لدن بححن أسححامة بجححانب خروجه نم يومين بعد الكويتية
حأححول يححدور حأححديثهما وكححان الظواهري أيمن الدكتور تحدث
وحأححده فالسححلم السححلم، ضد معركة وأنها المعركة طبيعة

مححا الححتي أمريكا عن الثلثة فيه وتحدث غير، ل المقصود هو
نهضححتها أسححباب وتحارب السلمية المة قضايا تعادي فتئت

دولححة وهححي أل المححة هذه في للتغريب الحربة رأس وتدعم
يهود.

ً لقيححت الححتي تصريحاته وتتالت ًا قبححول المححة فححي قويحح
فححي غححزة فححي السلمية الجامعة طلب إن حأتى ،السلمية
ضححريبة وكححانت ،وصححورته اسححمه يحملححون خرجوا فلسطين

شححبان ثلثححة الفلسححطينية السححلطة شححرطة قتل العمل هذا
المريكححي الراعححي ارضححاء عربون دماؤهم لتكون مسلمين،
اليهودي. والحليف

المعركة:     هذه     نرى     كيف

 دينية؟ حأرب هي  هلأولً:

الدلة: وإليكم ،نعم  وألف... نعم:الجواب

يمكححن ل الدينيححة الحححرب أن يظححن النححاس مححن الكثير
ديححن لهمححا الخصححمان يكححون حأححتى عليهححا السححم هذا إطلق
خطححأ، وهححذا للمسححألة العقائححدي التصححوري المعنححى عححالى

التتححار ضححد المسححلمين حأححرب كانت نقول: هل ذلك ولشرحا
ًا  دينية؟ حأرب

السحلم أهححل جعححل الححذي الححدافع لن  نعم،الجواب:
تقححدمه ويوقفححوا البطححال، قتححال ويقاتلوه التتار أمام يقفون

ديححن ألهححم التتححار عححن النظححر بغححض وهححذا الححدين، هححو إنمححا
القتححل إل لهححم هححم ل همححج هححم التتححار أن مع ل، أم يحملونه
القوى العامل هو الذي الدين لكن الثروات، ونهب والسبي
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جعل الذي هو التتار يجابهون السلم أهل جعل الذي والهم
ًا أمامهم المسلمين موت وجعل تعالى، الله سبيل في جهاد
تعالى. الله سبيل في لشهداء المسلمين قتلى

أولً. هذا

النححاس، علححى فرضححه تريححد دين عندها أمريكان إن ثم
كلححه هححذا الله سمى التي وتشريعها مشروعها هو الدين هذا
ًا مثلها في دين في أخاه ليأخذ كان ما: {تعالى قوله في دين

وقححانونه ونظححامه تشححريعه غيححر الملك دين هو فما }ً،الملك
ودستوره؟!

ول المنطقححة، فححي مشححروعها ولهححا دينها، لها فأمريكا
ن إل هذا لمشروعها يقف سحقطت فقحد اليحوم، السحلم دي
واليسححارية والوطنيححة كالقوميححة الكاذبححة الشححعارات كححل

ًا يدين من إل يبق ولم والشيوعية بعححث الححذي الدين بهذا حأق
يعلمحون هحم فهحؤلء وسحلم، عليحه الله صلى الله رسول به

مححن فححي تعححالى اللححه حأكححم ويعلمححون والححبراء، الولء معنى
اللححه حأككححم ويعلمححون الكافر، الطاغوت شريعة الى تحاكم
تعححالى، اللححه ديححن وترك الملك دين في دخل من في تعالى

مثلهححا الححتي اليمانيححة القيححم مواقححف يححرون النححاس وههؤلء
كححل رفححض والححذي عمححر محمححد مل المؤمنين أمير وجسدها

واحأححد مسححلم عححن التنازل أجل من والمساومات التهديدات
.ودولته وعشيرته وأهله هو باد لو حأتى

لهححذا عفالححدا هححو  مححاأنفسهههم: الناس سأل فلو
اليمححان، ودافححع تعححالى، اللححه دين دافع أنه لعلموا ؟الموقف

أن عمححر محمححد مل المححؤمنين أمير باستطاعة كان فقد وإل
لمريكححا لدن ابححن ويسححلم اليمانيححة القيححم هححذه عن يتنازل
يححوازن الححذي الرجححل أنححه السياسة عالم في سيمدحا وحأينها

وجححود ل اليححوم والمفاسد المصالح والمفاسد، المصالح بين
فيه. اليمان لقيم

بأنهححا القذرة بوش عبارة أجمع العالم سمع ما مع هذا
عححبرت بهححا اللححه أنطقححه التي الكلمة هذه لن صليبية، حأرب

المسححلمين أمححة مححع تعامله في النفسي الغرب مكنون عن
حأاضححر والغححرب السححلم بيححن للصححراع التححاريخي البعد وأن

ًا، ًا بدا وإذا دوم لحظتهححا إليححه الحاجة لعدم فهو غائب أنه يوم
المصالح. لتحقيق أكاذيب حأزمة لتمرير أو
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وذلححك الفهححم، هححذا هو الدينية للحرب الصحيح فالفهم
أغضححب مححا وهححو اللححه، ودين شريعة هو الطلبة مشروع بأن

الحضارة ضد بأنها ضدها الكاذيب فبدأت عليها أجمع العالم
فححي المخدرات مصدر وأنها المرأة، ضد وهي المدنية، وضد

نفسححه، السلمي الصف على الكاذيب انطلت حأتى العالم،
كححأي هححي الطلبححة حأكححم تحححت الفغانية الدولة كانت لو وال

وحأميت المساعدات كل لها لقدمت اليوم نراها أخرى دولة
والشرق. الغرب من ونفيس غال بكل

يريححد ل الغححرب لن ذلححك دينية، حأرب إنها نقول فحين
نعححم وقححوة، دولححة شححكل على وجود له يكون أن الدين لهذا
ًا يرددون هم .السلم ضد ليسوا أنهم دائم

وليسههوا معههه هههم الههذي هههذا اسههلما أي لكههن
 ضده؟

الححذي السححلم  ذلححك- المعححدل  –المححزور السححلم إنه
يكون بأن ويرضى للغرب، والخضوع لمريكا، الخضوع يقبل

ًا بححأن الشححرعية لمريكححا ويعطي للحياة، نظرتهم مع متوافق
نعححم معانححدة، أو معارضححة دون الححدنيا علححى سلطانها تبسط

أن أمريكححا فححي للمسححلم يفححتي الححذي السححلم يريدون إنهم
ًا يصبح ًا ليقاتححل أمريكححا جيش في فرد بلد مححن آخححر مسححلم

اللححه حأرمححه مححا يحححرم ل الححذي السححلم ويريححدون السححلم،
حأضححارتهم يرفححض ل الححذي السححلم ويريححدون ورسححوله،

والجتماع. والقتصاد السياسة في وقيمهم

الغرب، هيمنة من أمته بتحرير يفكر الذي المسلم أما
ل السححلم من المستمدة قيمها في أمتنا باستقلل فيطالب

بححذلك ويحلم إسرائيل دولة بزوال ويطالب الغرب، قيم من
ًا ويراه ًا حألم يكتمححل ل شححرعي واجححب لححه والعداد مشروع
مستعمرات بخروج ويطالب المشروع، لهاذا بتبنيه إل إيمانه

مححن فيهححا وحألححت جححاءت الححتي العححرب جزيححرة من العسكر
الححتي الححردة حأكومححات باسقاط ويطالب وغيرها، المريكان

مرفححوض محححارب إسححلم فهححو والبلد العباد ودمرت تعفنت
فححي وسحححلون افححراده ويلحأححق بححل أمريكححا، وديححن ملة من

وشححباب القاسمي طلل أبي الشيخ مع فعلت كما الشوارع
ألبانيا. في الجهاد

والفكححر السياسة إدارة في عضو وكل تعلم أمريكا إن
لهبهححا دوام ول السححتعمارية لحضارتها بقاءء ل أنه يعلم فيها

اسححرائيل دولة أمريكا خارج المريكية للولية بقاء ول لمتنا،
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فهمححه، حأححق اللححه توحأيد يفهم من تنجب المة هذه دامت ما
الساعة. قيام الى ينتهي ل حأياة أسلوب بالجهاد ويؤمن

ن صحلة تحارب ل  هي...نعم ن صحيام ول صحلى، م م
الححدين هححو وهححذا الليححل، قيام تمنع ول حأج، من حأج ول صام،

الدين تحارب ل إذا فامريكا المركب، الجهل عالم تصور في
فيهححا وللزكححاة والحححج، والصيام الصلة تحارب ل أنها دام ما

والمال. القتصاد عالم في قيمة كانت إن نظر

أمريكححا أن علمنححا الملة ومعنى الدين، معنى فهمنا إذا
ًا تشكن الححذين أولئححك غبححاء ويححا السلم، أمة على دينية حأرب

أو مسححلمون، لنهححم المسححلمين دم مححن أمريكححا يححبرؤون
السلم. تحارب ول الرهاب تحارب أمريكا يقولون

الحأداث:     لهذه     ننظر     أن     ينبغي     كيف

ًا رأسححه مسححلم كل يرفع أن يجب ً:  أول ًا عاليحح مفتخححر
ًا يقححف التي العظيمة المة لهذه ينتمي لنه بإيمانه ومستعلي

وحأححدهم يقفححون وتشححردهم حأيلتهححم وقلححة ضعفهم مع أهلها
والغححرب، الشححرق فححي الشححيطان جنححد أمام فقط ووحأدهم
محن هححم الجهحاد شححباب الخصححوص وعلحى السحلم فشباب

وشححباب والفححداء، والشححهادة البطولححة دروس الروس يلقن
أمححام يقححف مححن هححم الجهححاد شححباب خصوص وعلى السلم

رأسحها، فححي العفحن الشححيطاني والسحتكبار المريكيحة اللة
المؤمن. الشباب هؤلء إل عواره وظهر تساقط قد فالكل

أيححديها ورفعححت والجبححن، الرجححاء جماعححات تساقطت
ًا ًا، خوف وزارات أمححام السححنين عشححرات ووقفححت واستسلم

التنازلت آلف ودفعوا مشوه، حأزب ترخيص طلب الداخلية
يصحححادمون الجهحححاد وشحححباب فسيفسحححائية، هشحححة لحححدول

يتعالى الذي وبإيمانهم المتوضئة وبأيديهم العارية برؤوسهم
وهححي وجنده، الشيطان أسلحة أمام الكبريم النبي وعود مع

الله. إل مقدارها يعرف ل أسلحة

أن للحظححة ولححو لححه يجححوز فهل هذا المسلم يرى حأين
الححى يتقححدم أن عليه بل والله ل يتراجع، أو يصيبنا عما يحزن

محمححد رسححولنا بهححا بشححرنا الححتي الرسححالية النبوءات تحقيق
وسلم. عليه الله صلى

الرجهههال أحأفهههاد ويههها السهههلما، شهههباب يههها
:المؤمنين
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ًا أهلححه، مححن جعلنححا أن والحمححدلله الححدين بهححذا لنا هنيئ
رؤوسححهم فيطححأطؤون يبححادون الححذين الحمححر الهنححود فلسنا

علححى العيححش رغد يرضون الذين اليابانيين ولسنا لمستعبد،
نحححن بححل التبعيححة، ورفححض والسححتقلل السيادة قيم حأساب

الله صلى الله رسول عرض رفضوا الذي لولئك تنتمي أمة
اب محن عرضحه - وقحد وسحلم عليحه - أن عليهحم الشحفقة ب

للحأححزاب تركهححم ثمححن للخححرة واحأححدة تمححر حأبة ولو يقدموا
مححا وقالوا: والله جذوره، من السلم لستئصال جاءت التي
اسلمنا؟! في نفعله فيكف جاهليتنا في هذا فعلنا

قححال: الححذي الصححديق بكححر أبححي أحأفححاد هححي المة هذه
عليححه اللححه صححلى النححبي نساء بأرجل الكلب جرت لو والله(

.)أسامة بعث لنفذت وسلم

أبلححق حأصححان ألححف جهححز لخليفححة تنتمححي المححة هححذه
به.  استغاثت امرأة لصراخ استجابة

ضححريبة تعلححم وهححي اليمححان، وأمححة القيححم، أمححة إنهححا
:تعححالى قححوله تقرأ لنها الثمن تخاف ل لكنها بالقيم التمسك

لهححم بححأن وأمححوالهم أنفسهم المؤمنين من اشترى الله إن{
ًا ويقتلححون فيقتلون الله سبيل في يقاتلون الجنة عليححه وعححد

ًا . }ًوالقرآن والنجيل التوراة في حأق

 ؟المؤمن يخشى فماذا

ًا بححادوا قححد أفغانستان في وإخواننا أهلنا أن هب جميعحح
أن يسححتحق بهحا ويتنعححم الحيححاة هححذه في يرتع بقي من فهل
ًا يعيش وهو سعيد عنه يقال ًا مهينحح ًا. أمححا حأقيححر إذا مسححتعبد
- المححؤمنين كححل أمححل - وهححو بالنصححر اللهححي الوعححد وقححع

منححه وأكححثر بححل العنححاء هححذا كححل تستحق النصر هذا فضريبة
تعالى.  الله رحأمة لكنها والله

أمثال وجود والله، المة بهذه تعالى الله رحأمة من إن
السححلف، صحوت أحأيحا الحذي عمحر محمححد مل المؤمنين أمير

هححذه وسححتبقى اليمححان، ومواقححف والجححداد، البححاء وجهححاد
ً القادمة للجيال الصورة قيمة عرف من كل إليها يصبو أمل
الرجال. مواقف وأهمية اليمان،

اللهيححة للمنح كان وما تعالى، الله من منحة إنها والله
كححان ومححا التمكيححن، طريححق إنها ووالله بالمحن، إل تنزل أن

هححذا السححلم اهححل نسححي فهححل بابتلء، إل يكون أن للتمكين
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كلمححات مححن وقححرؤه والمدرسين الخطباء من سمعوه الذي
السلف؟! 

الضححعيفة القلححوب أصحححاب بعححض أسححأل أن أريححد وأنا
دولححة بنححاء تتوقعححون وكيححف الجهححاد؟ تتصورون سؤالً: كيف

ًا يكون بأن يحلم أن لحأد يحق وكيف الخلفة؟ مهيححب عزيححز
؟والجهاد والمحن البتلء طريق غير من الجانب

ًا:  وأخير

فقههد الحأههداث، هههذه مههن الكههثير تعلمنهها لقههد
تعلمنا:

وأن حأالحححة، السحححلم وأن موقحححف، اليمحححان  أن)1
لشححيء كححان ومححا والثمححن، للضححريبة تحتاج والحالة الموقف
والمهححج الرواحا سححبيله فححي تبححذل أن بعد إل القيمة يستحق

والتضحيات.

ًا ليححس للسححلف النتساب أن  تعلمنا)2 ًا تصححور عقححدي
ًا، مححن الكححثير سححقط فقححد وقول، عمل هو النتساب بل بحت

ًا النسبة بهذه ثروا قد الذين أولئك ًا، كذب كححان من وبان وزور
اللححه سححبيل في يموت مستعد هو ومن حأرف على الله يعبد
دينه. سبيل وفي

فلححم شخصححية، فردية حأالة ليست الزهد أن  تعلمنا)3
ًا نعلم نكن دولححة موقف هو الزهد أن كتاب في نقرأ ولم أبد

طاعححة علححى يعيححن الححدنيا في الزهد أن يقولون كانوا كذلك،
مصححائب عليححك تهححون الخححرة الححدار فححي الرغبححة وأن اللححه،
كححذلك الدولححة زهححد أن الحأححداث هذه في تعلمنا لكننا الدنيا،
تلححك مححن أفغانسححتان كححانت فلححو الموقححف هذا تقف يجعلها
والبلححور، بالزجححاج المليئححة البنايححات فيهححا رفعت التي الدول
الرصححدة لهححم حأكامهححا وكححان وهنححاء، رغححد في الناس وفيها

هححذا تقححف الحركححة هححذه أكححانت الغححرب بنححوك في المتخمة
الححذي القححدري الزهححد حأحالححة واللححه، ل اليمححاني؟ الموقححف

طالبححان حأركححة أعححان الححذي هححو أفغانسححتان في الرب قدره
هححذا تقححف أن عمححر محمححد مل المححؤمنين أميححر وزعيمهححا
اليماني.  الموقف

من بدينه فضحى دنياه ذهاب خاف من أعين نامت فل
أجلها.
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اللححه لححدين كححاد مححن سححتر الله يكشف كيف  تعلمنا)4
الشححيوخ هححؤلء فمثححل كشححفه، طريححق المحححن وأن تعححالى،

الححذي الحكححام هححذه ومثححل الرض، في الفساد أكثروا الذين
أحأححد عححاد وما بهم، يثق أحأد عاد ما الملة وبدلوا الدين غيروا

وقححذارة فححاحأت، قححد رائحتهححم لن عنهححم، يدافع أن يستطيع
الترقيع.  محاولت على غطت ومواقفهم أقوالهم

العالمين. رب لله فالحمد

ّلمنا)5 البشححر، قححدرة من اقوى الله قدر أن الحدث  ع
فححإن وتكححبر تبجححح ومهمححا الطححاغوت، قدرة بلغت مهما وأن
ّدر إذا الله صححاحأب فهححو إرادة ول سححلطان يرده ل أمضاه، ق

ل الشححيطان سحححر وأن المححتين، القححوي هححو فالله كله المر
ن عبحاده علحى إل ينفحذ ونه مم أولئحك وأمحا ويهحابونه، يخش
ول لسححلطان يأبهون ل الذين فهم تعالى الله يخشون الذين
وشأنه. أمره بلغ مهما لعات

عوامححل كححل من أقوى المة هذه أن الحدث  علمنا)6
النححاس يقرأه ما وأن خبايا، الزوايا في وأن والفناء، التعرية

ًا ليس الوائل عن متحافون، أسححطورة ول الخيحال محن ضححرب
بل الوجود، في أثره يحدث زال ما واليمان القيم عالم وأن
التاريحخ، وصحناعة البشحر حأيحاة في والقوي الول المؤثر هو

لهححذا فححإن والحريححق النححار أمام من يهربون الناس كان فإذا
المححوت فطححان الححى الطيححران إل لهححم يحلححو ل أبنححاء الححدين

يكونححوا أن يشححتهون هححم بححل ترهبهم ل النار وأن والشهادة،
ومسعريها. وقودها

شححيء يسححتنفرها ل المححة هححذه أن الحححدث  علمنححا)7
كححان كلمححا وأوضححح أقححوى الخصم كان وكلما التحدي، سوى
.وأعظم أقوى المة تفاعل

ً-  السعودية مثل دولة فإن لهلنححا القنححوت تمنع-  مثل
بمححا إل الحححديث مححن الخطباء وتمنع أفغانستان في وإخواننا

جمعححة وفححي جبان إل يطع فل الوقاف وزارة من لهم يوحأى
لمخححالفتهم وإمام  خطيب160 من أكثر وحأوكم منع واحأدة
 شححاب4000 أكثرمن أن الدولة تكتشف لحظة وفي المر،
الشححهادة فطححان الححى طححاروا فقححد وجححود لهم يعد ولم غابوا

واليمان.

ّلمنححا حأححديث هنححاك زال  ومححا... وعلمنححا...الحححدث ع
والخبار.  العبر من يستحقه
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بعححد سححوقها علححى تقححم ولححم دائرة المعركة زالت فما
الضححعفاء علححى قححوتهم أظهححروا وحألفاءهححا أمريكححا أن سوى

دمححاء بعححض مححن الرض خضححبت نعححم الطينيححة، والححبيوت
من هذا كل الله بحمد لكن والنصار، الطلبة من المجاهدين

قححالوا الحأححزاب المؤمنون رأى ولما: {قال كما تعالى وعده
زادهم وما ورسوله، الله وصدق ورسوله، الله وعدنا ما هذا
ًا إل ًا إيمان . }ًوتسليم

أن لحلفائهححا ول لمريكححا يمكححن ول سححجال، فححالحرب
ًا يحققوا ًا نصر يجمعححون هححم ولححذلك بريححة، بقححوات إل نهائيحح

تححبرعت فتركيا وعرب، عجم من الحأزاب ويؤلبون الجموع،
الكفححر، لزيادة مدعوة والردن المرتدين مقاتليها من بألفين

وألمانيححا مثلهححم، قححدمت  وهولنححدا4000 قححدمت وبريطانيححا
وأمريكححا تسححتعد، اليابححان حأتى فرنسا ومثلها الدخول تطلب
ًا تريدها المسححتنقع، فححي للوقححوع اللححه وسيضلها شاملة حأرب

فإمححا مححوقعتهم اليمححان لهححل سححيكون حأينئححذ هذا وقع فإن
ًا يعد ول اليمان لهل قدري خيار وهو الخدود، كأصحاب أبد

ًا، ول هزيمة قححال كمححا ،القتلححة علححى لعنححة سيكون بل تراجع
المقتول. ل القاتل قتل أي }ً،الخدود أصحاب قتل: {تعالى

يححوم للمححؤمنين تعححالى اللححه كنصححر إلهححي نصححر وإمححا
المححؤمنين الله كفى أن إل تعالى الله من كان فما الحأزاب،

ًا، ينالوا لم بغيظهم كفروا الذين ورد القتال غححزوة وبعححد خير
نغزوهم الن(لصحابه:  وسلم عليه الله صلى قال الحأزاب

حأححديث مححن البخححاري رواه) [إليهححم نسححير نحححن يغزوننا، ول
.]عنه الله رضي صرد بن سليمان

العالمين رب لله والحمد
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