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السيف

نبينننا على والسلما والصلةا ،العالمين رإب لله الحمد 
أجمعين. وصحبه آله وعلى مأحمد

بعد: أمأا

مأننن بمرحلننة اليأنناما هذه في تمر السإلمأية المأة فإن
فنني صوب كل مأن العداء عليها تكالب فقد مأراحلها أصعب
ويأغتصننبون أرإاضننيها ويأحتلننون ديأنهننا يأحننارإبون صليبية حملة

:وسإننلم عليننه اللننه صننلى النننبي قننول فيها وتحقق خيراتها،
إلننى الكلننة تننداعى كمننا المأننم عليكننم تننداعى أن يأوشننك(

يأومأئذ أنتم بل: ( قال؟!يأومأئذ نحن قلة  أمأن:قالوا )،قصعتها
صنندورإ مأننن اللننه ولينزعننن السننيل، كغثاء غثاء ولكنكم كثير

قننالوا: ،الننوهن) قلوبكم في وليقذفن مأنكم، المهابة عدوكم
وكراهيننة النندنيا حننب(قننال:  ؟ اللننه رإسإننول يأننا الننوهن ومأننا

.الموت)

بالعينننة تبننايأعتم إذا (وسإننلم: عليننه اللننه صننلى وقننال
سإننلط ،الجهنناد وتركتننم بالزرإع ورإضيتم البقر أذناب واتبعتم

ً عليكم الله ).ديأنكم إلى ترجعوا حتى يأنزعه ل ذل

كننبيع المعاصنني وارإتكنناب بهننا والنشننغال الدنيا فحب
تسننببت الذنوب هذه كل القتل وكراهية الجهاد وترك العينة

المأة.  على المسلط والذل الوهن بعقوبة

في السإلمأي العالم على الصليبية الحملت بدأت لقد
بيننت الصليبيون خللها واحتل الهجري الخامأس القرن نهايأة

للمأننة تعننالى اللننه قيننض حننتى الشاما، بلد وبعض المقدس
المحتليننن دحننروا الننذيأن الصننالحين والقننادةا المجاهننديأن

الصننليبية الحملت عننادت ثننم السإننلما، بلد عننن وطردوهم
غطنناء تحت ولكن الن، مأن قرنين مأن أكثر قبل أخرى مأرةا

ًا السإتعمارإ الجهنناد ورإوح المسننلمين مأشنناعر لثننارإةا تحاشي
المسننلمين بلد أكننثر الحملة هذه في وقعت فقد المأة، في
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الحملننة هننذه فنني شننارإك فقنند ،الصننليبي الحتلل تحننت
والبرتغننال وأسإننبانيا وهولننندا وفرنسننا بريأطانيننا الصننليبية
ورإوسإيا.

أهنندافهم الصننليبيون حقننق السإننتعمارإ غطنناء وتحننت
العلمانيننة الفكننارإ وفرض والحياةا الحكم عن السإلما بإزالة
الجتماعيننة النننواحي فنني والقتصنناد والعلما التعليننم فنني

القصننى والمسننجد فلسننطين أرإض مأننن اليهننود وتمكيننن
تنصننيب ثننم ،صننغيرةا دويألت إلننى السإننلمأية البلد وتقسيم
المسننلمين بأسإننماء يأتسمون مأمن للصليبين مأوالية بأنظمة

أصننبحت الننتي النصننارإى وقننوانين أنظمننة بحمايأننة ليقومأننوا
ًا ً للبلد دسإتورإ اللننه صننلى رإسإننوله وسإنننة الله كتاب مأن بدل

للسإننلما التصنندي النظمننة لهننذه أسإننند كمننا وسإننلم، عليننه
.جديأد مأن والحياةا الحكم إلى يأعود ل لكي ودعاته

صنندورإ مأننن تمحننو أن عجننزت العميلننة النظمة أن إل
وبنندأت عليننه العبنناد الله فطر الذي السإلما ديأن المسلمين

أرإجنناء تعم السإلما إلى الصادقة والعودةا السإلمأية الصحوةا
أعننداء تننواجه حقيقيننة قننوةا المجاهنندون وأصننبح الرإض،
وفنني أفغانستان وفي الشيشان وفي فلسطين في السإلما
حملتهننم يأعلنننوا أن النصننارإى اضطر لما غيرها وفي كشمير

غطنناء تحننت والمسننلمين السإننلما علننى الجديأنندةا الصليبية
."الرإهاب مأكافحة"

اسإننتخدمأه-  الرإهنناب مأصننطلح وهو-  المصطلح وهذا
والنندفاع الجهنناد عننن وصدها المأة لرإهاب واليهود النصارإى

بتهمننة المأننة أرإهبننوا لقنند المسننلمين، وبلد مأقدسإننات عننن
فلننول" نك المصطلحات، مأن وغيره المصطلح هذاب الرإهاب

"...النسننان حقننوق"  و"المقنناتلين بقايأننا"  أو"المقنناتلين
ل عشنوائية مأصطلحات ليست هي وغيرها، اختيارإهنا يأتنم ب

النندول، هننذه فنني العنناما والننرأي السياسإننة أجهننزةا قبل مأن
النفننس وعلمنناء العلما خننبراء مأننن الكننثير لختيارإها ويأجند

سإننحره اللفننظ لهننذا يأكننون بحيننث مأتخصصننين، ومأفكريأننن
وفننق والعسننكريأة السياسإننية الغننراض لتحقيننق وجنناذبيته

ومأصالحهم. مأخططاتهم

بسننحرهم الننناس اسإننترهبوا فرعننون سإحرةا أن فكما
}،عظيننم بسحر وجاءوا واسإترهبوهم: {تعالى الله قال كما

العلمأنني بسننحرهم المأة أرإهبوا الوقت هذا فراعنة فكذلك
وجهتهننا عننن ويأصنندها النفننوس يأصننرف البيان فإن ،الكثيف

:وسإننلم عليننه اللننه صلى قال كما ،السحر كتأثير فيها ويأؤثر
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العلما وسإننائل لننذلك فيسننخرون )،لسننحرا البيننان مأن إن(
" كالننن بلغنناتهم المسننلمين تخنناطب التي المتنوعة الصليبية

BBC"ا العننالم فنني العميلننة النظمننة وتقننوما بننل ، وغيره
المأننة قلننب فني المتقندما العلمأنني الخندق بدورإ السإلمأي

أهدافها.  على والتغطية الصليبية للحملة للترويأج

مأنا هننو المشننروع غيننر والرإهاب الحقيقي الجراما إن
وغيرهننم ورإوس أمأريأكان مأن والصليبيون الصهايأنة به يأقوما
وفنني الشيشننان وفنني فلسننطين فنني المسننلمين حننق في

إن المسننلمين، بلد مأن غيرها وفي العراق وفي أفغانستان
اللننه ديأننن بمحارإبة الرإض في الفساد هو الحقيقي الجراما

وفضائله.  وأخلقه لدعوته والتصدي الرإض في

رإضنني الصننحابة وقننت  مأننن- السإننلمأية الفتوحات إن
فنني الجماعيننة البادات تعرف لم-  هذا يأومأنا إلى عنهم الله

غيننر قتننل يأحننرما السإننلما لن ،الخننرى الديأننان أهننل حننق
يأصننل لننم مأا وهذا والطفال، والنساء الشيوخ مأن المقاتلين

بإبننادات قننامأوا الننذيأن اليننوما، إلننى والنصننارإى اليهننود إليننه
البوسإنننة في والشيوخ والطفال للنساء واسإتهداف جماعية

كوسإننوفا وفنني فلسننطين وفنني الشيشننان وفنني والهرسإك
.غيرها وفي العراق وفي أفغانستان وفي

الباقيننة والبقيننة أكننثره شننرد ؛الفلسننطيني فالشننعب
القتل مأن تعانيه مأا مأع ديأارإها مأن والخراج بالتشريأد مأهددةا

العتقالت. و والحصارإ والقصف

تحننت ببطء مأنه اللف مأئات يأقتل ؛العراقي والشعب
عليه تحتوي الذي اليورإانيوما تأثيرات وبسبب الجائر الحصارإ

.المأريأكية القذائف

بطريأقننة الرجننال فيننه يأعنندما ؛الشيشنناني والشننعب
علننى يأقتصروا ولم ،الشعب في الرجال عدد لتقليل مأنظمة

المستشننفيات فنني الننذكورإ الموالينند بقتننل قننامأوا بننل هننذا
.خفية بأسإاليب

عهد في والمأن السإلما مأن يأحرما ؛الفغاني والشعب
وقوات عميلة بحكومأة ويأستبدل العادلة العلم طلبة حكومأة
الفوضننى وانتشننارإ البلد فنني المأننن بفقنند تسننببت صننليبية

وزرإاعنننة الطريأنننق وقطنننع والسنننلب والنهنننب والقتتنننال
المخدرإات.
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فهننو مأعنننا ليس مأن الجائرةا المأريأكية القاعدةا وتحت
تقنديأم إلننى السإننلمأي العننالم فني النظمنة سإنارإعت ضدنا

هننذه ومأننن ،حملتهم في للصليبين والمساعدات التسهيلت
كرامأننة وانتهاك المسلمين دمأاء بعض اسإتباحة المساعدات

لننم هننذا إن ،أمأننوالهم علننى والحجننر وحبسهم الخر البعض
ًا كانت المأة أن لو ليحدث يأكن أوجننب بما وقامأت واحدةا يأد

لهم وأعدو {تعالى: قال وقد والجهاد، العداد مأن اهعلي هلال
اللننه عدو به ترهبون الخيل رإباط ومأن قوةا مأن اسإتطعتم مأا

ا يأعلمهنم اللنه تعلمنونهم ل دونهنم مأن وآخريأن وعدوكم ومأ
ل وأنننت إليكننم يأننوف اللننه سإننبيل فنني شننيء مأننن تنفقننوا

العلة اليأة هذا في الرإهاب تعالى الله جعل فقد ،تظلمون}
الننتي القوةا تعد أن المأة على يأجب التي العداد فريأضة في

أعداءها. ترهب

يأناسإنبه مأنا زمأنان فلكل الزمأان، باختلف يأختلف وهذا
علتننه، مأننع يأنندورإ والحكننم العننداء ترهننب التي السإلحة مأن

مأننأمأورإةا فالمأننة الننوقت هننذا فنني العداء يأرهب سإلح فكل
والنندبابات الطننائرات إعننداد اليأننة فنني ويأنندخل ،بتحصننيله
مأن وغيرها والكيماوي النووي والسلح الرشاشة والسإلحة
السإلحة.

فنني المأننة قصننرت الننذي الننواجب الرإهنناب هننو فهذا
ًا النندنيا مألئننوا واليهننود فالنصننارإى تحصننيله، باتهنناما ضننجيج

بالرإهنناب مأقصننرةا المأننة أن والحننق بالرإهنناب، المسننلمين
الرإهنناب الن إلننى يأنذوقوا لننم العننداء هننؤلء وأن ،الواجب
الواجب بالرإهاب المأة قامأت ولو به، الله أمأر الذي الواجب
لمننا أعنندائها مأن مأرهوبة وأصبحت اليأة هذه في به المأمأورإ

المسننلمين مأقدسإننات اسإننتباحة على والنصارإى اليهود تجرأ
.وأمأوالهم ودمأائهم وأرإاضيهم

ًا كننان مأننا هو اليأة هذه في المشروع والرإهاب مأوجهنن
المحننارإبين الكفننارإ مأننن المسننلمين وعنندو اللننه عنندو إلننى

اللننه عنندو بننه ترهبننون{تعننالى:  تبننارإك لقننوله والمنننافقين
أو الكفننارإ شننيوخ قصنند السإننلما فنني يأجننوز فل ،وعنندوكم}

.يأقاتلوا لم إذا بالقتل أطفالهم أو نسائهم

تتطلننب العننداء ترهننب التي والقوةا العدةا كانت ولما
ًا تنفقوا ومأا{تعالى:  بقوله اليأة تعالى هلال ختم بالمال جهاد

،تظلمننون} ل وأنتننم إليكننم يأننوف اللننه سإبيل في شيء مأن
تسننعى مأننا هننو بالمننال الجهنناد وهننو الربنناني الغننرض وهننذا

ومأننن إعلمأهم وسإائل خلل مأن وحلفاؤها المتحدةا الوليأات

)4(والجهاد التوحيد مأنبر



حال المأة 
والرإهاب المفقود

عنننه، المسننلمين يأصنندوا أن لهننم المواليننة النظمننة خلل
عليهننا، المعاقبننة تجب التي بالجريأمة بالمال لجهادا ويأصورإا

المتحدةا كالوليأات دولة على بمستغرب ليس السلوك وهذا
الحملننة وتقننود للسإننلما المحارإبننة الدول قائمة تتصدرإ التي

بننالنفس الجهنناد لن والمسننلمين، السإننلما علننى الصننليبية
حملتها. وجه في الوحيد الرادع هو والمال

رإبهننم أمأننر المسننلمون يأننترك أن المسننتغرب ولكننن
النندنيا فنني وفلحهننم ورإفعتهننم عزتهننم طريأننق عننن ويأتخلوا
،طنناعته عننن اللننه نهننى الذي عدوهم لمأر ويأنقادوا والخرةا

النصننارإى ول اليهننود عنك ترضى ولن: {وتعالى تبارإك فقال
اتبعننت ولئننن الهنندى هننو اللننه هنندى إن ل مألتهننم تتبننع حتى

ولنني مأننن الله مأن لك مأا العلم مأن جاءك الذي بعد أهوائهم
المأر مأن شريأعة على جعلناك ثم: {تعالى وقال }،نصير ول

عنننك يأغنننوا لننن إنهننم يأعلمون ل الذيأن أهواء تتبع ول فاتبعها
ًا الله مأن ولنني واللننه بعض أولياء بعضهم الظالمين وإن شيئ

.}المتقين

الكننافريأن يأطيعننوا ل أن المسننلمين علننى فننالواجب
يأنصننروا وأن وأنفسننهم بننأمأوالهم يأجاهنندوا وأن ،والمنافقين

وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي فلسطين في إخوانهم
.غيرها

اللننه بفضننل زلزلننوا قنند ؛فلسننطين فنني فالمجاهدون
الرغننم على البطولية عملياتهمب اليهوديأة الدولة كيان تعالى

مأواصننلة إلننى مأاسإننة بحاجننة وهم السلح، وقلة الحصارإ مأن
الدعم.

بفضنل المجاهندون إخوانكم اسإتطاع ؛الشيشان وفي
فنني كننبيرةا خسننائر الروسإننية القننوات يأكبدوا أن تعالى الله

وهي-  الروسإية الجمعيات إحدى أعلنت وقد ،والعتاد الجنود
11500 بلننغ القتلى عدد أن-  الروس الجنود أمأهات جمعية

بننأن الننروس السياسإيين أحد صرح وقد الروس، الجنود مأن
.هذا مأن أكبر العدد

أمأنناما صننامأدةا تننزال ل ؛عليها المعتدى أفغانستان وأمأا
إخننوانهم يأنندعموا أن المسننلمين علننى والننواجب ،الصليبين

فنني المأريأكننان انتصننارإ فننإن أفغانسننتان، فنني المجاهننديأن
ًا يأمثل ل أفغانستان سإننوف بل وحدها أفغانستان على خطر

انتصننارإهم فننإن المسلمين، بلد مأن غيرها إلى الخطر يأصل
البلد مأننن كننثير علننى عنندوانهم بتوسإننيع يأغريأهننم سإننوف

)5(والجهاد التوحيد مأنبر



حال المأة 
والرإهاب المفقود

ًا السإلمأية، ًا لهننا يأننبيتون الننتي الحرمأيننن بلد وخصوصنن كينند
ًا. عظيم

يأخننذله، ول للعننداء يأسننلمه ل ،المسلم أخو فالمسلم
وعقننوبته جننزاءه المسننلمين خذلن فإن ويأؤيأده، يأنصره بل
فإن النصرةا، إلى الحاجة وقت في الخذلن وهي جنسه مأن
ًا نصر مأن ويأنتقننص عرضننه مأن فيه يأنتهك مأوطن في مأسلم
فيننه اللننه يأحننب مأننوطن فنني اللننه نصننره إل كرامأته مأن فيه

ًا خننذل ومأننن ،النصننرةا مأننن فيننه يأنتهننك مأننوطن فنني مأسننلم
مأننوطن فنني اللننه خننذله إل كرامأتننه مأن فيه ويأنتقص عرضه
النصرةا.  فيه الله يأحب

فرصننة أفغانسننتان فنني المتحنندةا الوليأننات وتننورإط
المجرمأننة الدولننة بهننذه الهزيأمننة للحنناق للمسلمين سإانحة
العننالم دول مأننن المزيأنند تجتنناح أن قبننل جماحهننا وكبننح

بعند أصنابها النذي الغنرورإ الينوما نشناهد ونحنن السإنلمأي،
تحقننق لننم أنهننا مأننن الرغننم علننى أفغانسننتان على اعتدائها

ًا البلد وأعننادت إصننلحها بعد بالرإض أفسدت بل يأذكر نصر
هننذا أن إل ،المخنندرإات وزرإاعة المأن وفقدان الفوضى إلى

ًا تراه الذي والفساد التخريأب غيهنا فني وزاد غرها قد إنجاز
العراق. لحتلل الخليج في قواتها بحشد وبدأت وطغيانها

اللننه سإبيل في بأمأوالها تجاهد أن المأة على فالواجب
،والمجاهننديأن الجهنناد نفقات تسد التي الكفايأة تحصل حتى

مأننن يأقتطع والموظف الله، أعطاه مأما بسخاء يأنفق فالغني
الحملننة لهننذه للتصنندي قنندرإته بحسننب يأنفننق وكننل رإاتبننه،

يأجننوز ول السإننلمأي، العننالم تجتنناح الننتي اليهوديأة الصليبية
يأننأتمرون ومأننن للصننليبين طاعننة الواجبننة الفريأضننة تننرك

مأعصية في لمخلوق طاعة فل ،السإلمأي العالم في بأمأرهم
أحنند يأخاف ول وحده الله يأخاف أن للمسلم فينبغي الخالق،

وقنند الننناس، مأننن والخشية بالخوف أحق تعالى فالله سإواه
بننالله آمأنننا يأقننول مأننن الناس ومأن {وتعالى: تبارإك الله قال
جنناء ولئننن اللننه كعذاب الناس فتنة جعل الله في أوذي فإذا
بمننا بننأعلم اللننه ليننس أو مأعكم كنا إنا ليقولن رإبك مأن نصر
وليعلمننن آمأنننوا الننذيأن اللننه * وليعلمنن العالمين صدورإ في

المنافقين}. 

اليننوما المجاهنندون يأخوضننها الننتي العصننابات وحروب
نفقاتهننا أفغانسننتان وفنني الشيشننان وفنني فلسننطين فنني

الجيننوش تخوضننها الننتي الحننروب كنفقننات ليسننت الماليننة
نفقاتها، تغطي لكي دول مأيزانيات إلى تحتاج التي النظامأية
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والعطنناء البننذل وأهننل العلننم أهننل جهننود تظننافرت إذا بننل
اللننه، سإبيل في الجهاد نفقات تغطية المأة تستطيع فسوف

وعنندما والصننبر والنفاق الدعم ومأواصلة الثبات ضرورإةا مأع
أو سإنننوات لعنندةا تطننول قنند الحننرب لن ،النتائننج اسإتعجال

أكثر.

الجهاد في المشارإكة عن والعراض النصرةا ترك وأن
وسإننائل عننبر بعنند عننن المجاهننديأن أخبننارإ بمتابعننة والكتفاء

هننو إنمننا والمقننروءةا والمرئية المسموعة المختلفة العلما
وإن {عنهننم: تعننالى اللننه قننال الذيأن المنافقين صفات مأن
عننن يأسألون العراب في بادون أنهم لو يأودوا الحزاب يأأت

ً أي ،أنباءكم} قصنندوا الذيأن الكفارإ أحزاب مأواجهة مأن بدل
ابتعنندوا أنهم لو يأودوا المنافقين فإن المديأنة في المسلمين

يأسألون العراب مأع الباديأة في وأقامأوا المواجهة مأكان عن
بعد. عن المعركة أخبارإ وعن المجاهديأن أنباء عن

إل الصننليبية الحملة لهذه تتصدى لكي للمأة سإبيل فل
اللننه عقنندها التي بالبيعة والوفاء ديأنها إلى الصادقة بالعودةا

اللننه إن: {وتعنالى تبننارإك قننال حيننث المننؤمأنين، عبنناده مأع
الجنننة لهننم بننأن وأمأننوالهم أنفسننهم المننؤمأنين مأننن اشترى
ًا ويأقتلننون فيقتلننون الله سإبيل في يأقاتلون ًا عليننه وعنند حقنن

اللننه مأننن بعهننده أوفننى ومأننن والقرآن والنجيل التورإاةا في
الفننوز هننو وذلننك بننه بننايأعتم الننذي بننبيعكم فاسإتبشننروا

شننرع نصننروا الننذيأن والمجاهننديأن الشننهداء فإن ،العظيم}
تكننون ونصننرته الننديأن قننواما فننإن دولتننه، وحمننوا القننرآن
اللننه قننال كمننا للكتنناب، الناصننر وبالسننيف الهننادي بالكتاب

مأعهننم وأنزلنننا بالبينننات رإسإننلنا أرإسإننلنا لقد {وتعالى: تبارإك
فيننه الحديأنند وأنزلنا بالقسط الناس ليقوما والميزان الكتاب

ورإسإننله يأنصننره مأننن اللننه وليعلم للناس ومأنافع شديأد بأس
.}عزيأز قوي الله إن بالغيب

وسإلم وصحبه آله وعلى مأحمد نبينا على وسإلم الله وصلى
ًا ًا تسليم كثير

 عمر أبو
السيف الله عبد بن مأحمد

عاما/  الحجة ذي شهر في
هن1423
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