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لَِدْن ْبِن ُمَحّمِد ْبُن ُأَساَمُة للشيخ
َظُه الله) (حِف

والمنئئافقين، الكفئئار جاهئئد النئئبي أيهئئا يئئا القائئئل لله الحمد
الغئئر وقائئئد المجاهئئدين إمئئاما علئئى والسئئلما والصئئلةا
الئئذين وصئئحابته آلئئه وعلئئى الميئئن المئئي النبي المحجلين

المسئئلمين وحمئئى السإئئلما حياض عن وذادوا الراية حملوا
وبعد.

 -1-



إإّن تعالى قال إذيَن { ّل ُتُموَن ا ْك َنا َما َي ْل إت إمَن َأنََز َنئئا ّي َب ْل َدىَ ا ُهئئ ْل َوا
إد إمن ْعئئ ُه َمئا َب ّنئا ّي إس َب ّنئئا إب إفئي إلل َتئئا إك ْل إئَك ا َلئئئ ُهئئُم ُأو ُن َع ّلئُه َيل ال

ُهُم ُن َع ْل َي ُنوَن}َ َو إع .]159[البقرةا: الل

.. والسإتشهاد الشهادةا .. أمة الجهاد .. أمة المليار أمة إلى
.. إلئئى للناس أخرجت أمة خير لتكون جاءت التي المة إلى
العئئبر أكئئثر ومئئا بالبارحئئة، الليلئئة أشئئبه مئئا السإلمية، أمتنا
حيئئن الباء وفارقنا الذل، كؤوس تجرعنا وكم العتبار، وأقل
الذلء. أمرنَا تولى

:المسلمة أمتنا

ويسئبر العقئئل، لغئة ويعئي البصئيرةا، بعيئن ينظئر الئذي إن
مئئن أفئئاقت قئئد المئئة أن اليقيئئن علم ليعلم الحداث غوائر

ملمحئئه، لهئئا اتضئئحت أن بعئئد طريقهئئا وعرفئئت غفوتهئئا،
ُته لها وبرزت كئئان مفسئئدةا الحلم كان إذا أنَه وعلمت علما

ْعَجزةا، العفو بالئئدين، أضئئر مئئا علئئى إل حسئئٌن الصبر وأن َم
ُةا ٌةا والنَا انَتفاضئئة فانَتفضئئت الفرصة، إمكان عند إل محمود

الرجئئال البئئرار المجاهئئدين أكف في الحجر ونَطق القصى
ًا الفئئرار اليهئئود فحئئاول والكبئئار الصئئغار والنساء، فلئئم عبثئئ

ُدر وراء مئئن مكشئئوفين فأصئئبحوا ملجئئأ لهئئم يجئئدوا الجئئ
ًا يواجهئئون وتطئئاردهم المئئوت، تئئذيقهم تتفجئئر أجسئئاد
المسئئتنفرةا كئئالحمر فصئئاروا بالزلزلئئة وتصئئيبهم بئئالرعب،

قسورةا. من فرت

ُدك العصئئر هبئئل ديئئار تشئئعل نَيويئئورك غئئزوةا جئئاءت ثئئم تئئ
إطئئُل كبريئئاءه، وتفضئئح حصئئونَه، ُتب َعئئّري سإئئحره، و ُت كئئل و

إلُن وراءه سإارت التي الرايات الله. بإذن له النهاية بداية وتع

واصئئل الئئذي المبارك الجهاد هي العظيمة الحداث هذه إن
ليفضئئح وجئئاء الموعود والخبر المنشود الهدف نَحو مسيره

المقولة فهئئذه المدحوضئئة، والحجئئة الهزيلة المقولة تلك
الـمـُر ـشـيء، بأـيـدينا لـيـس نفـعـل، أن عسانا (ماذا
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يرضئئاها ول قلئئب لهئا يتسئئع ول مكان لها يعد  لملنا) ليس
ُأمتنا، لها تتعرض التي الدامية الحداث ظل في حي، ضمير

القيئئادات وعلئئى الجاد والعمل بالجهاد اليوما مطالب فالكل
النزيئئف هئئذا لوقئئف تتحئئرك أن شئئرائحها بجميئئع الشئئعبية

يسئئتطع لئئم ومئئن المكشئئوفة، الخيانَات تلك وفضح الهادر،
ضئئغط مئئن عليئئه وقئئع مئئا بسبب القيادات هذه من الحركة

يفسئئح أن مئئن أقئئل فل النَظمئئة هئئذه ظئئل فئئي وإرهئئاٍب
التغيئئر علئئى والقئئادرةا الجريئئئة الطاقات من لغيره المجال
القعئئود مئئن وليحئئذر الصئئحيح نَصئئابها فئئي المئئور ووضئئع

والحتكئئار المئئذموما الئئتربص عمليئئة وليتجنئئب والتخئئذيل،
اسإئئتجابوا الئئذين الفتيئئة أولئك أخرج الذي فالجهاد ،المحرما

َذا تعالي لقوله إإ َف َلَخ { ُهُر انََس َلْش ْلُحُرمُا ا ْا ا ُلو ُت ْق إكيَن َفا إر ْلُمْشئئ ا
ْيُث ُهْم َح ّتُمو ُهْم َوَجئئد ُذو ُهْم َوُخئئ ْا َواْحُصئئُرو ُدو ُعئئ ْق ُهئئْم َوا ُكئئّل َل

.]5 [التوبة:َمْرَصد}َ

إدٌر الجهاد هذا إن أبنئئاء مئئن غيرهئئم وتحريئئك إخئئراج على قا
ُد المة، فأياُمنا كأفراد نَحن أما القيامة يوما إلى ماٍض فالجها

َفَمئئن وجل عز الله يدي بين بعدها وسإنقف معدودةا ْعَمئئْل { َي
َقاَل ْث ٍةا إم ْيئئًرا َذّر ُه، َخ ْعَمئئْل َوَمئئن َيئئَر َقئئاَل َي ْث ٍةا إم ُه}َ َشئئّرا َذّر َيئئَر

.]8-7[الزلزلة:

:المسلمة أمتنا

الزمئئن مئئن قئئرٍن منئئذ المئئة فئئي يتكئئرر رغئئال أبئئو يزال ل
وتنكيس الشوكة، لكسر يسعى الغادرةا وشخصيته بشخصه

مبئئادرةا وما ،أركانَه وتثبيت الكفر وإنَفاذ الجهاد، ووأد الراية،
الحكومئئة بثياب (صهيوأميركية عبدالعزيز بن عبدالله المير

من وصورةا ومؤامرةا رغال أبي حيل من حيلة السعودية) إل
تجئئاه المنطقئئة حكئئاما تاريئئخ فئئي المتكئئررةا الخيانَئئة صئئور

.خاص بشكل القصى وقضية عاما بشكل قضايانَا

أجهئئض الئئذي والده نَهج علي يسير فإنَما ذلك أعلن إن فهو
ٍد هئئئ،1354ما/ 1936 عئئاما انَتفاضئئة ومئئن منئئه كئئاذب بوعئئ
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النَتفاضئئة وأوقفوا الفلسطينيين فخدع ،النَجليزية الحكومة
هئئئ1366ما/ 1948 عئئاما حئئتى النَجليئئزي الحتلل واسإئئتمر

.لليهود فلسطين سإلمت حين

ًا بذلك وهو الخونَئئة الحكئئاما مئئن أمثئئاله نَهئئج على يسير أيض
قيئئادةا تحئئت النَجليئئز بقيئئادةا السبعة الجيوش سإيروا الذين
على بذلك  فقضواباشا) (كلوب النَجليزية الحكومة رجل

المئئؤامرةا فئئأكملوا فلسطين لتحرير الجاد الشعبي التحرك
ما/1949 عئئاما فئئي وذلئئك القتئئال بوقئئف هدنَئئًة ووقعئئوا

انَتفاضئئة علئئى للقضئئاء العظمئئى خيئئانَتهم أمئئا هئئئ،1367
هئ.1412ما/1992 عاما أوسإلو في فكانَت الولى القصى

لَِدْن ْبِن ُمَحّمِد ْبُن ُأَساَمُة
َتاَن ُخَراَساَن – َأْفَغانْس
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