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 المقدمة
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

والّصالة والّسالم على رسوله نيّب الّرمحة، وإمام , واحلمد هلل الذي جعل احلمد مثنا لنعمائه، ومعاذا من بالئه، وسبيال إىل جنانه
 ...األئمة، وسراج األّمة

 
  88هود( إن أريد اإلصالح ما استطعت وما توفيقي إالّ باهلل عليه توّكلت وإليه أنيب:)واحلمد هلل القائل

 ."إّن الناس إذا رأوا الظّامل فلم يأخذوا على يده أوشك أن يعّمهم اهلل بعقاب منه: "وصّلى اهلل وسّلم على نيب اهلدى القائل
 

 أما بعد،
 

ُيسعد إدارة منتديات حصاد اجلهاد أن تُقّدم إصدارها األول وهو جمموعة من كلمات وخطب اإلمام اجملّدد وشهيد األمة أيب 
عاّمة واجملاهدين خاّصة ونسأل اهلل أن يتقّبل مّنا  وهداية للمسلمنيعبد اهلل أسامة بن الدن، إحياء لرتاثه ولكي تكون منارة 

 ..ب ويرىىعملنا ويوفّقنا مجيعا ملا حي
 

 (وقل إعملوا فسريى اهلل عملكم ورسوله واملؤمنون)
 

 إدارة منتديات حصاد الجهاد
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 رسالة إلى ابن باز 
 ببطالن فتواه بالصلح مع اليهود 
 للشيخ ُأَساَمُة ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اَلِدنْ 

 ه 1415رجب  27

 م  1994ديسمبر  30
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 :-حفظه اهلل  -فضيلة الشيخ ابن باز 

 .السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

حنمد اهلل إليكم الذي أنزل الكتاب آيات بينات، ورفع الذين أوتوا العلم درجات، وأخذ عليهم ميثاقًا بالصدع باحلق 
أفضل اجلهاد كلمة حق عند ))والصالة والسالم على رسول اهلل سيدنا حممد القائل . وبيانه وحذرهم من املداهنة فيه وكتمانه

 . ((سلطان جائر

 ...وبعد

فإن من املعلوم لديكم ما حبا اهلل به أهل العلم من منزلة عظيمة، وأعطاهم من مكانة كرمية، وال غرو يف ذلك، 
فالعلماء هم ورثة األنبياء، ورثوا عنهم هذا الدين، ينفون عنه حتريف الغالني، وانتحال املبطلني، وتأويل اجلاهلني، ومتييع الظاملني 

 .ني، وميثلون القدوة احلسنة واألسوة املثلى لألمة يف النهوض بأعباء االنتصار للحق وإيثاره على ما عند اخللقاملسرف

وقد قام العلماء الصادقون من سلف األمة وخلفها خري قيام هبذه املهمات، وما وقوف سعيد بن جبري يف وجه طغيان 
جلربوت احلكم والسلطان وصربه يف فتنة اخللق بالقرآن، وحتمل ابن تيمية احلجاج صادًعا باحلق، وحتدي اإلمام أمحد بن حنبل 

وحسن بالئه يف السجن انتصارًا للسنة، إال مناذج من القيام بواجب النصرة للحق وأهله، قام هبا هؤالء األئمة األعالم انتصاًرأ 
 .للحق و غرية على الدين، رمحهم اهلل مجيًعا

 

 فضيلة الشيخ؛ 

ذكر ما سبق تذكريكم بواجبكم جتاه الدين، وجتاه األمة وتنبيهكم إىل مسئوليتكم العظيمة، فإن الذكرى لقد أردنا من 
أردنا تذكريكم يف هذا الوقت الذي انتفش فيه الباطل، وعربد املبطلون املضلون، ووئد احلق، وسجن الدعاة، .. تنفع املؤمنني

نكم وسكوت فقط، بل ُمرر على ظهر فتاواكم ومواقفكم، وحنن وأسكت املصلحون، واألغرب أن ذلك مل يتم بعد بعلم م
ببعض هذه الفتاوى واملواقف اليت قد ال تلقون هلا بااًل، مع أهنا قد هتوي هبا األمة سبعني خريًفا  -فضيلة الشيخ  -سنذكركم 

  .يف الضالل، كي تدركوا معنا ولو جانًبا من خطورة هذا األمر واآلثار السيئة املرتتبة عليه

 : وإليكم بعض األمثلة

إن مما ال خيفى على أحد املدى الذي وصل إليه انتشار الفساد العارم والذي مشل كافة نواحي احلياة حيث فشت ( 1
منكرات املختلفة اليت مل تعد ختفى على أحد، كما فصلت مذكرة النصيحة اليت تقدم هبا خنبة من العلماء ودعاة اإلصالح، 

                                                           
 حديث صحيح رواه أحمد وغيره   
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بينوا هو الشرك باهلل املتمثل يف التشريع وسن القوانني الوىعية اليت تستبيح احملرمات واليت من أشنعها وكان من أخطر ما 
التعامل بالربا املتفشي ففي البالد، وذلك من خالل مؤسسات الدولة وبنوكها الربوية اليت تزاحم أبراجها مآذن احلرمني، وتعج 

 .هبا البالد طوهلا وعرىها

ضرورة أن األنظمة والقوانني الربوية اليت تتعامل هبا هذه البنوك واملؤسسات مشرعة من قبل النظام ومما هو معلوم بال
احلاكم ومصدق عليها منه، ومع ذلك مل نسمع منكم إال أن تعاطي الربا حرام ال جيوز، غري مكرتثني مبا يف كالمكم هذا من 

 .با فقط، وحكم من يشرع الربا ويقننهالتلبيس على الناس، بعدم التفريق بني حكم من يتعاطى الر 

مع أن الفرق بينهما واىح كبري، فمتعاطي الربا مرتكب ملوبقة من أكرب املوبقات، أما مشرع الربا فهو مرتد كافر كفرًا 
قل وهذا ما فصلناه يف حبث مست -خمرًجا من امللة بعمله هذا، ألنه جعل من نفسه نًدا هلل وشريًكا له يف التحليل والتحرمي 

- سينشر قريًبا إن شاء اهلل 

{ فإن مل تفعلوا فأذنوا حبرب من اهلل ورسوله}ومع أن متعاطي الربا غري املنتهي عنه قد أعلن اهلل ورسوله عليه احلرب 
فما زلنا نسمع منكم عبارات الثناء واإلطراء هلذا النظام الذي مل يكتف باإلدمان على تعاطي الربا فقط، بل شرعه وقننه 

 . ((الربا ثالثة وسبعون بابًا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه: ))ه، وقد قال صلى اهلل عليه وسلموأباح

فمن كان مقيًما على الربا ال ينزع عنه، فحق على إمام املسلمني أن يستتيبه، : )وقد قال ابن عباس رىي اهلل عنهما
 !مبن حيلل ويشرع الربا؟ فما بالكم.. هذا فيمن يتعاطى الربا..  (فإن نزع وإال ىرب عنقه

إن ما تتخبط فيه البالد من أزمات اقتصادية وسياسية وما انتشر فيها من اجلرائم بشىت أنواعها، وبشكل مذهل ما هو 
إال عقوبة من اهلل، وجزء من احلرب اليت أعلنها سبحانه على من مل ينته عن تعاطي الربا وحنوه من املنكرات واحملق الذي حكم 

 .{ميحق اهلل الربا ويريب الصدقات}با به على الر 

وحينما علق امللك الصليب على صدره، وظهر به أمام العامل فرًحا مسرورًا، تأولتم فعله، وسوغتموه مع شناعته ( 2
 .وفظاعته، رغم وىوح أن هذا الفعل كفر، والظاهر من حال فاعله الرىا واالختيار عن علم

مع النظام احتالل البالد باسم  -بتواطؤ  -واليهودية الغازية يف حرب اخلليج وملا قررت قوات التحالف الصليبية ( 3
حترير الكويت سوغتم ذلك بفتوى متعسفة بررت هذا العمل الشنيع الذي أهان عزة األمة ولطخ كرامتها، ودنس مقدساهتا 

 .ابط الضرورة املعتربةمعتربة ذلك من باب االستعانة بالكافر عند الضرورة، مهملة قيود هذه االستعانة، وىو 

وملا قام النظام السعودي احلاكم مبساعدة ودعم رؤوس الردة االشرتاكية الشيوعية يف اليمن، ىد الشعب اليمين ( 4
 -وبإيعاز من هذا النظام  -املسلم يف احلرب األخرية التزمتم الصمت،مث ملا دارت الدائرة على هؤالء الشيوعيني أصدرمت 

مومهة أن الشيوعيني مسلمون جيب حقن دماءهم، فمىت  !! ع إىل التصاحل والتصافح باعتبارهم مسلمنيتدعو اجلمي!" نصيحة"

                                                           
 صحيح رواه الحاكم   
 رواه ابن جرير بسنده عن ابن عباس   
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كان الشيوعيون مسلمني؟ ألستم أنتم الذين أفتيتم سابًقا بردهتم ووجوب قتاهلم يف أفغانستان، أم أن هناك فرقًا بني الشيوعيني 
 يدة وىوابط التوحيد واختلطت إىل هذا احلد؟اليمنيني والشيوعيني األفغان؟ فهل ىاعت مفاهيم العق

وما زال هذا النظام يؤوي أئمة الكفر هؤالء يف خمتلف مدن البالد ومل نسمع لكم نكريًا، وقد قال صلى اهلل عليه 
 . ((لعن اهلل من آوى حمدثًا: ))وسلم

عا باحلق وحتمال يف اهلل األذى، وحينما قرر النظام البطش بالشيخ سلمان العودة والشيخ سفر احلوايل، اللذين صد( 5
استصدر منكم فتوى سوغ هبا كل ما تعرض ويتعرض له الشيخان ومن معهما من دعاة ومشائخ وشباب األمة من البطش 

 .فك اهلل أسرهم ورفع عنهم ظلم الظاملني.. والتنكيل

فتواكم األخرية بشأن ما  هذه بعض األمثلة اليت مل نقصد منها احلصر ولكن اقتضى املقام ذكرها وحنن بني يدي
يسمى هبتانًا بالسالم مع اليهود واليت كانت فاجعة للمسلمني، حيث استجبتم للرغبة السياسية للنظام ملا قرر إظهار ما كان 

 .يضمره من قبل، من الدخول يف هذه املهزلة االستسالمية مع اليهود، فأصدرمت فتوى تبيح السالم مطلًقا مقيًدا مع اليهود

ن من رئيس وزراء العدو الصهيوين وبرملانه إال أن صفقوا هلا وأشادوا هبا، كما أعلن النظام السعودي عقبها عن فما كا
 .نيته يف تنفيذ املزيد من التطبيع مع اليهود

وكأنكم مل تكتفوا بإباحة بالد احلرمني الشريفني لقوات االحتالل اليهودية والصليبية، حىت أدخلتم ثالث احلرمني يف 
صيبة بإىفائكم الشرعية على صكوك االستسالم اليت يوقعها اخلونة واجلبناء من طواغيت العرب مع اليهود إن هذا الكالم امل

 : خطري كبري، وطامة عامة ملا فيه من التدليس على الناس والتلبيس على األمة من عدة جوانب منها

ه األصلية حماربًا من اخلارج حىت جيوز معه الصلح، بل هو إن العدو اليهودي احلايل ليس إال عدًوا مستقرًا يف بالد( 1
والعدو الصائل الذي يفسد الدين : )عدو صائل مفسد للدين والدنيا، وعليه ينطبق كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل

ذلك العلماء والدنيا ال شيء أوجب بعد اإلميان من دفعه، فال يشرتط له شرط، بل يدفع حبسب اإلمكان، وقد نص على 
 . (أصحابنا وغريهم

إن الواجب الشرعي جتاه فلسطني وأخواننا الفلسطينني من املستضعفني من الرجال والنساء والولدان الذين ال 
يستطيعون حيلة وال يهتدون سبياًل، هو اجلهاد يف سبيل اهلل وحتريض األمة عليه حىت تتحرر فلسطني عن أخرها وتعود إىل 

 . السيادة اإلسالمية

وفلسطني يف غىن عن مثل هذه الفتاوى املخذلة عن اجلهاد واملخلدة إىل األرض، هذه الفتاوى اليت تقر احتالل العدو 
ألقدس مقدسات املسلمني بعد احلرمني الشريفني، وتضفي الشرعية عليه، وتدعم بكل قوة مساعي العدو لضرب اجلهود 

اد الذي أكد من خالل عمليات أبطال احلجارة وشباب اجلهاد املسلم يف اإلسالمية املتلهفة لتحرير فلسطني عن طريق اجله

                                                           
 رواه مسلم   
 309االختيارات الفقهية ص   



http://www.hassadalmojahideen.net/vb  الجهاد حصاد منتدى  

6 
 

 .فلسطني أنه السبيل الوحيد الناجع يف مواجهة العدو والكفيل بتحرير األرض إن شاء اهلل

ال ميكن الوصول إىل : )ونذكركم هنا بفتواكم السابقة يف هذا الشأن، ملا سئلتم عن السبيل لتحرير فلسطني، فقلتم أنه
لتلك القضية إال باعتبار القضية إسالمية، وبالتكاتف بني املسلمني إلنقاذها، وجهاد اليهود جهاًدا إسالمًيا حىت تعود  حل

 . (األرض إىل أهلها، وحىت يعود شذاذ اليهود إىل بالدهم

كومات هب أن هذا العدو اليهودي عدو جيوز الصلح معه وتوفرت فيه الشروط، فهل ما تقوم به األنظمة واحل( 2
 الطاغوتية العربية االهنزامية مع اليهود من سالم كاذب مزعوم يعترب سالًما جتوز إقامته مع العدو؟

الكل يدرك أنه ليس كذلك فهذا لسالم املزعوم الذي يتهافت فيه املتهافتون اآلن من احلكام والطواغيت مع اليهود ما 
ليم للقدس وفلسطني كلها من قبل هذه احلكومات لليهود، هو إال خيانة كربى تتمثل يف توقيع صكوك استسالم وتس

 .واالعرتاف بسيادهتم عليها إىل األبد

إن هؤالء احلكام املرتدين احملاربني هلل ورسوله ال شرعية هلم وال والية هلم على املسلمني وليس هلم النظر يف مصاحل ( 3
لمانية وتعرتفون بواليتها على املسلمني، وهذا ما يتناقض مع األمة، ولكنكم بفتواكم هذه تعطون الشرعية هلذه األنظمة الع

عرف عنكم من تكفريها يف يف السابق، وقد بني لكم ذلك خنبة من العلماء والدعاة يف مناشدهتم إياكم سابًقا باالمتناع عن 
 .هذه الفتوى، وسنرفق لكم صورة من تلك املناشدة تذكريًا لكم وتنبيًها

بيًسا على الناس ملا فيها من إمجال خمل وتعميم مضل، فهي ال تصلح فتوى يف حكم سالم إن فتواكم هذه كانت تل
منصف، فضاًل عن هذا السالم املزيف مع اليهود الذي هو خيانة عظمى لإلسالم واملسلمني، ال يقرها مسلم عادي فضالً عن 

 .عامل مثلكم يفرتض فيه من الغرية على امللة واألمة

ى للفتوى يف قضايا األمة اخلطرية الكبرية، أن يكون على علم بأبعادها وما قد يرتتب عليها إن الواجب فيمن يتصد
 .من أىرار وأخطار، ألن العلم بذلك من شروط املفيت اليت ال غىن عنها

 وال يتمكن املفيت وال احلاكم من الفتوى واحلكم باحلق إال بنوعني من الفهم، أحدمها فهم: )يقول اإلمام ابن القيم
الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن واألمارات والعالمات حىت حييط هبا علًما، والنوع الثاين فهم الواجب يف 
الواقع وهو فهم حكم اهلل الذي حكمه يف كتابه وعلى لسان رسوله صلى اهلل عليه وسلم يف هذا الواقع، مث يطبق أحدمها على 

 . (األخر

 .روط الزمة للفتوى بصورة عامة، فإهنا تتأكد يف الفتوى فيما يتعلق باجلهاد والصلح وحنوهوإذا كانت الش

والواجب أن يعترب يف أمور اجلهاد برأي أهل الدين الصحيح الذين هلم خربة مبا عليه : )يقول اإلمام ابن تيمية رمحه اهلل
أهل الدنيا، دون الذي يغلب عليهم النظر يف ظاهر الدين، فال يؤخذ برأيهم، وال برأي أهل الدين الذين ال خربة هلم يف 

                                                           
 1/281فتاوى بن باز    
 1/87إعالم الموقعين    
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 . (الدنيا

صدرت عن غريكم لقيل بتعمد صاحبها ما تتضمنه من الباطل، ويرتتب عليها من أثار إن الفتاوى السابقة لو 
وأخطار، ولكنها ملا صدرت منكم تعني أن يكون سبب اخللل فيها غري ذلك من األسباب اليت ال ترجع إىل نقص علمكم 

ا جيعل الفتوى حينئذ غري مستوفاة الشرعي، ولكن لعدم إدراك حقيقة الواقع، وما يرتتب على مثل هذه الفتاوى من أثار، مم
الشروط ومن مث ال يصح إطالقها، مما حيتم على املفيت عندئذ أن يتوقف عن الفتوى أو حييلها حينئذ على املختصني اجلامعني 

 .بني العلم باحلكم الشرعي والعلم حبقيقة الواقع

كان اإلمام مالك إذا سئل عن القراءات وقد ثبت أن اإلمام أمحد بن حنبل كان يتوقف يف كثري من املسائل، وقد  
 .أحال إىل اإلمام نافع رمحهم اهلل مجيًعا

 فضيلة الشيخ؛

إن إشفاقنا البالغ على حال األمة والعلماء من أمثالكم هو الذي دفعنا لتذكريكم، فإننا نربأ بكم وبأمثالكم عن أن 
كل داعية ومصلح، ويسكت بفتاواكم ومواقفكم كل كلمة يستغلكم النظام احلاكم هذا االستغالل الفظيع ويرمي بكم يف وجه  

 .وغريها" جلنة الدفاع عن احلقوق الشرعية"و " مذكرة النصيحة"حق ودعوة صدق، كما حدث عند ردكم على 

 فضيلة الشيخ؛ 

لقد تقدمت بكم السن، وقد كانت لكم أياد بيضاء يف خدمة اإلسالم سابًقأ، فاتقوا اهلل وابتعدوا عن هؤالء 
واغيت والظلمة الذين أعلنوا احلرب على اهلل ورسوله، وكونوا مع الصادقني، وإن لكم يف سلف األمة وخلفها الصاحل أسوة الط

 .حسنة فقد كان من ابرز مسات العلماء الصادقني االبتعاد عن السالطني

لكبرية على الدين، إذا ما فقد فر اإلمام أبو حنيفة رمحه اهلل وغريه من العمل مع حكام عصره على رغم استقامتهم ا
 .قورنوا مع حكام اليوم الذين ال خيفى ما هم عليه من فساد الدين وسوء احلال

ويف زماننا هذا، حينما أدرك العالمة الشيخ عبداهلل بن محيد رمحه اهلل خطورة املسار الذي ميضي فيه النظام السعودي 
 .تلط به آثر الفرار بدينه واستقال من رئاسة جملس القضاء األعلىاحلاكم وما يرتتب عليه من خطر وىرر ملن يشاركه أو خي

ليت شعري من الذي يدخل عليهم : )وقد قال اإلمام اخلطايب رمحه اهلل يف التحذير من الدخول على هؤالء احلكام
 . (منهماليوم فال يصدقهم على كذهبم ومن الذي يتكلم بالعدل إذا شهد جمالسهم ومن الذي ينصح ومن الذي ينتصح 

وال }فاحذروا فضيلة الشيخ الركون إىل هؤالء بقول أو عمل (( من أتى أبواب السلطان افتنت: ))وقد صح احلديث
 .{تركنوا إىل الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون اهلل من أولياء مث ال تنصرون

                                                           
 311االختيارات الفقهية    
 كتاب العزلة   
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ومن  : ))غري احلق، قال صلى اهلل عليه وسلمإن من مل يستطع اجلهر باحلق والصدع به فال أقل من أن ميتنع من اجلهر ب
 .  ((كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل خريًا أو ليصمت

 : وأخيًرا

نرجو أن ال جتدوا يف أنفسكم من هذا الكالم وتعتربوه خارًجا عن آداب النصح وما تقتضيه من إسرار وعدم إشهار 
 .وز عنه التغاىيفاألمر جلل خطري ومهم كبري ال يسوغ عنه السكوت، وال جي

وما ذكرناه معلوم لدى أهل العلم، وقد سبقنا إىل تنبيهكم عليه خنبة من علماء ودعاة األمة، حيث تقدموا لكم 
مبناشدات عدة يف هذا الصدد منها مناشدهتم إياكم قبل مدة باالمتناع عن الفتوى جبواز هذا السالم االستسالمي املزعوم مع 

ئه للشروط الالزمة شرًعا، حمذرين من املخاطر اجلمة الدينية والدنيوية املرتتبة عليه، ومن املوقعني على اليهود، مبينني عدم استيفا
تلك املناشدة الشيوخ األفاىل؛ ابن جربين، عبداهلل القعود، محود التوجيري، محود الشعييب، الرباك، العودة، اخلضريي، الطريري، 

 .وغريهم كثري... اليل، عائض القرينالدبيان، عبداهلل التوجيري، عبداهلل اجل

ا فتوى معارىة له مبينة 
ً
ويف حرب اليمن األخرية ملا صدر منكم الكالم املشار إليه سابًقا أصدر مخسة وعشرون عامل

الصواب الشرعي يف املسألة، ومن هؤالء العلماء األفاىل؛ املسعري، الشعييب، اجلاليل، العودة، احلوايل، العمر، اليحىي، 
 .وغريهم كثري.. جيريالتو 

 :وفي الختام

نسأل اهلل تبارك وتعاىل أن يرينا احلق حًقا ويرزقنا اتباعه، ويرنا لباطل باطالً ويرزنا اجتنابه، وأن يربم هلذه األمة أمر 
رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه باملعروف وينهى فيه عن املنكر وحيكم فيه بالعدل ويصدع فيه 

اقة، لتستعيد األمة عزهتا وكرامتها، وترفع راية التوحيد فيه من جديد فوق كل أرض إسالمية باحلق، وتعلو فيه راية اجلهاد خف
 ابتداء بفلسطني ووصواًل إىل األندلس وغريها من بالد اإلسالم الضائعة بسبب خيانات احلكام وختاذل املسلمني .. سليبة

ه السداد يف القول والصواب يف العمل والتوفيق ملا كما نسأله تعاىل أن يويل أمورنا خيارنا ويصرف عنا شرارنا، ونسأل
 .حيبه ويرىاه يف احلياة وحسن اخلتام عند املمات، إنه ويل ذلك والقادر عليه

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

 مكتب لندن / هيئة النصيحة واإلصالح 
 ؛ أسامة بن محمد بن الدنعنهم

 هـ 27/07/1415التاريخ 

 
                                                           

 رواه البخاري    
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 . احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هبداه 

 :إلى ملك نجد والحجاز فهد بن عبد العزيز

 .. السالم على من اتبع اهلدى، وبعد

فهذه رسالة مفتوحة نبعث هبا إليك بعيداً عن ألقاب اجملامالت امللكية وألقاب التفخيم، وهي مصارحة لك ببعض ما 
ميكن التصريح به مما ارتكبته أنت ومن حولك من أمور عظام يف حق اهلل ودينه، وحق عباده وبالده، وحق حرمه وأمته، فإن 

سنكتبه لك من حق، وجالء مايف هذه الرسالة من الصواب، يدفعنا إىل األمل بأن خترتق ما أحطت به نفسك من وىوح ما 
 !! حجب عن مساع احلق، وجدر دون وصوله إليك

 ! أيها الملك

مناسبة هذه الرسالة هي ما تقوم به أنت واألمراء املتنفذون من خداع للناس وحماولة لِّلعب على عقوهلم وامتصاص 
سكِّناٍت واملهدئات ( إصالحات)غضبهم عليكم ونقمتهم على حكمكم مباتقومون به من ل

ُ
هامشية خادعة تدخل يف باب امل

وخّيب آماهلا بعد أن ُولد ميتاً، !! اآلنية لنقمتهم، ومن ذلك ما قمتم به من تأسيس جملس الشورى الذي انتظرته األمة طويالً 
نتظرته األمة طوياًل وخّيب آماهلا بعد أن ولد ميتاً، وما قمتم به أخرياً من تعديل وما قمتم به تأسيس جملس الشورى الذي ا

وزاري هامشي مل ميس رأس الداء وأساس البالء الذي هو أنت ووزير دفاعك ووزير داخليتك وأمري الرياض ومن على 
 !! شاكلتكم

أساس الصراع مع حكمك، وهذا اجلوهر ومناسبة هذه الرسالة املهّمة لن تدفعنا إىل ختطى جوهر اخلالف معك، و 
ومّكنت له من بعدك من ظلم للعباد ٍوهضم , واألساس ليس هو ما يتبادر إىل ذهنك مما عملت على إشاعته يف عهدك 
وال هو ما عّرىت له األمة عامة من إهانة !! حلقوقهم، وخاصة العلماء منهم والدعاة واملصلحني والتجار وشيوخ القبائل

نيس ملقدساهتا وسلٍب خلرياهتا وهنٍب لثرواهتا، وال هو أيضاً ما شاع يف عهدك من الرشاوي والعموالت وانتشر من لكرانتها وتد
وال هو كذلك ما قدمت إليه البالد من اهنيار إقتصادي مذهل وصل هبا إىل درجة !! احملسوبية والفساد اإلداري و األخالقي

 !! اإلفالس

ها الحقاً بعدأن نعرض أوالً جلوهر اخلالف معك وأساسه الذي هو خروج نظام فهذه األمور املهّمة سنعرض لبعض
حكمك عن مقتضيات ال إله إال اهلل ولوازمها اليت هي أساس التوحيد الفارق بني الكفر واإلميان ألن كل تلك األمور نامجة 

قريباً حبثاً يتناول أوجه هذا  -اهلل  إن شاء -ومبا أننا سنصدر !! ولوازمه, عن خروجك ونظام حكمك عن مقتضيات التوحيد 
 : اخلروج بشكل أكثر تفصياًل فإننا سنقتصر يف هذه الرسالة املوجزة على بيان وجهني من وجوه هذا اخلروج ومها

 : حكمك بغير ما أنزل اهلل وتشريعك له: أوالً 

و لغرية اتباع تشريع وىعي او لقد تواترت نصوص القرآن والسنة واقوال علماء األمة على أّن كل من سوغ لنفسه أ
 . قانون بشري خمالف حلكم اهلل، فهو كافُر خارُج عن امللة
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أمل تر الذين يزعمون أهنم آمنوا مبا أنزل إليك وماأنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إىل }: يقول اهلل تبارك وتعاىل
 .{داً الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ىالالً بعي

من دعا إىل حتكيم غري اهلل ورسوله فقد : )يقول الشيخ عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ رمحه اهلل يف تفسري هذه اآلية
ترك ما جاء به الرسول صلى اهلل عليه وسلم ورغب عنه وجعل هلل شريكاً يف الطاعة وخالف ما جاء به رسول اهلل صلى اهلل 

وأن احكم بينهم مبا أنزل اهلل وال تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما }يف قوله عليه وسلم فيما أمره اهلل تعاىل به 
فال وربك ال يُومنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجاً مما قضيت }وقوله تعاىل { أنزل اهلل إليك

وسلم بأن َحَكَم بني الناس بغري ما أنزل اهلل أو طلب ذلك  فمن خالف ما أمر اهلل به ورسوله صلى اهلل عليه{ ويسلموا تسليماً 
وإن زعم أنه مؤمن فإن اهلل تعاىل أنكر علىمن أراد ذلك , إتباعاً ملا يهواه ويريده فقد خلع ربقة االسالم واإلميان من عنقه 

قال غالباً ملن ادعى دعوىهو فيها  إمنا يُ " يزعمون"من نفي إمياهتم فإن " يزعمون"وكذهبم يف زعمهم اإلميان ملا يف ىمن قوله 
ألن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد، كما " وقد اُمروا أن يكفروا به"كاذب ملخالفته ملوجبها وعمله مبا ينافيها، حيقق هذا قوله 

فسد يف آية البقرة، فإذا مل حيصل هذا الركن مل يكن موحداً، والتوحيد هو أساس اإلميان الذي تصلح به مجيع األعمال وت
وذلك أن { فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باهلل فقد استمسك بالعروة الوثقى}كما أن ذلك بنّي يف قوله تعاىل , بعدمه 

 .  (التحاكم إىل الطاغوت إميان به

وقد نفى اهلل اإلميان عمن أراد التحكم إىل : )ويقول الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ رمحه اهلل يف تفسري هذه األية
أمل تر إىل الذين يزعمون أهنم آمنو امبا أنزل إليك وما }جاء به الرسول صلى اهلل عليه وسلم من املنافقني كما قال تعاىل غري ما 

فاءن قوله { أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إىل الطاغوت وقد أمرو ان يكفرو به ويريد الشيطانأن يضلهم ىال الًبعيداً 
ادعوه من اإلميان فإنه ال جيتمع التحاكم إىل غري ماجاء به الرسول صلى اهلل عليه وسلم  تكذيب هلم فيما" يزعمون"عزو جل 

مع اإلميان يف قلب عبد أصاًل بل أحدمهاينايف االخر، والطاغوت مشتق من الطغيان وهو جماوز احلد فكل من حكم بغري 
لى اهلل عليه وسلم فقد حكم اىل باطاغوت ماجاء به الرسول صلى اهلل عليه وسلم أوحاكم إىل غري ماجاء به الرسول ص

 .  هـ.أ( وحاكم إليه

 .{أفحكم اجلاهلية يبغون فمن احسن من اهلل حكماً لقوم يوقنون}: ويقول اهلل عزوجل

ينكر اهلل تعاىل على من خرج عن حكم اهلل احملكم املشتمل على كل خري : )يقول ابن كثري يف تفسري هذه االيه
, ىل ما سواه من اآلراء واالهواء واإلصطالحات الىت وىعهاالرجال بال مستند من شريعه اهلل الناهى عن كل شر وعدل إ

وكما حيكم به التتار من السياسات , كماكان اهل اجلاهلية حيكمون به من الضالالت واجلهاالت مما يضعوهنا بأرئهم واهوئهم 
عباره عن احكام اقتبسها من اليهوديه والنصرانيه واملله  امللكيه املخوذه من ملكهم جنكيز خان الذى وىع هلم الياسق وهو

فسارت يف بنيه شرعا متبعاً يقدموهنا على احلكم بكتاب اهلل .وفيها كثريمن األحكام اخذها من جمردهواه. وغريها, اإلسالميه 
ه صلى اهلل عليه وسلم وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم فمن فعل ذلك فهو كافر جيب قتله حىت يرجع إىل حكم اهلل ورسول

 .ا هـ( فال حيكم سواه يف قليل وال كثري

                                                           
 .393 – 392: من كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص    
 .من رساله تحكيم القونين للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ    
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    وهل الياسق هذا إال مثا ل متقدم للقوانني الىت حتكمها انت ونظام حكمك ومن على شاكلته من األنظمه اليوم؟

عباد من واست, إن حتكيم القونني الوىعية والتحاكم إليها هو بال شك عباده ممن يفعل ذلك لو اىع هذه القوانني
 . مشرعها ملن يتبعونه ويطيعونه يف تشريعاته تلك من دون اهلل

وهذ ا املعىن بينه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لعدي بن حامت يف احلديث الذي اخرجه الرتمذي وغريه وحسنه أن 
اختذو أحبارهم ورهباهنم }مسع النيب صلى اهلل عليه وسلموهو يقرأ هذه االية  -وكان نصرانياً  -عدي ابن حامت رىي اهلل عنه 

أليس : ))فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم! يارسول اهلل إنّا لسنا نعبدهم: فقال {أرباباً من دون اهلل واملسيح ابن مرمي
 ((! فتلك عبادهتم: ))بلى، قال: قال!(( وحيلون ماحرم اهلل فتحلونه؟, حيرمون ما أحل اهلل فتحرمونه

صالة وحنوها وملا كان إن عدى بن حامت رىي اهلل عنه كان يظن ان العباده مقتصره على تقدمي الشعائر التعبديه كال
لكن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أزال عنه هذا اللبس .النصارى ال يصلون ألحبارهم ورهباهنم ظن اهنم ال يتخذو هم أرباباً 

 ! فقداختذوهم أرباباً من دون اهلل, وبني له أهنم بطاعتهم إياهم يف التحليل والتحرمي علي وجه خمالف للشرع 

ة الذي بينه الرسول صلى اهلل عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي اهلل عنه هو الذي أجمعت وهذا المعنى للعباد
 : عليه األمة وتواتر عن العلماء األئمة الذين سنذكر بعض أقوالهم فيما يلي باختصار

احرم ملّا كان اليهود والنصارى حيرمون م: ){اختذوا أحبارهم ورهباهنم من دون اهلل}يقول بن حزم عن قوله تعاىل 
ومسى اهلل تعاىل , أحبارهم ورهباهنم وحيلون ما أحّلوا كانت هذه ربوبية صحيحة وعبادة صحيحة وعبادة صحيحة قد دانوا هبا 

 .  (هذا العمل اختاذ أرباب من دون اهلل عبادة وهذا هو الشرك من دون اهلل بال خالف

وكذلك قال أبو البخرتي أما أهنم : )حامت السابق وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل بعد أن أورد حديث عدي بن
مل يصلوا هلم ولو أن يعبدوهم من دون اهلل ما أمروهم ولكن أطاعوهم فجعلوا احلالل حراما واحلرام حالال فأطاعوهم فكانت 

ال أهنم صّلوا هلم فقد بني النيب صلى اهلل عليه وسلم أن عبادهتم إياهم كانت يف حتليل احلرام وحترمي احلالل …تلك الربوبية
 .  (الإله إال هو سبحانه عما يشركون"وقد ذكر اهلل أن ذلك شرك بقوله , فهذه عبادة الرجال, وصاموا ودعوهم من دون اهلل

من أطاع العلماء واألمراء يف حترمي ما أحل : )ويقول الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل مبوباً حديث عدي السابق
 . أهـ   (اهلل فقد اختذهم أرباباً  اهلل أو حتليل ما حرم

ومن املعلوم باإلىطرار من دين اإلسالم، وباتفاق مجيع املسلمني أن من : )ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل
 .أهـ   (سوّغ اتباع غري دين اإلسالم واتباع شريعة غري شريعة حممد صلى اهلل عليه وسلم فهو كافر

                                                           
 .3/66الفصل    
 7/67الفتاوى     
 146عن حاشية كتاب التوحيد ص    
 12/524عن الفتاوى ج    
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ومن مل يستسلم له كان , فمن استسلم له ولغريه كان مشركاً , يتضمن اإلستسالم هلل وحدهفاإلسالم : )ويقول رمحه اهلل
 .  (مستكرباً عن عبادته واملشرك به واملستكرب عن عبادته كافر واإلستسالم له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته دونه

إن من الكفر األكرب املستبني تنزيل : )رمحه اهلل -مفىت اململكة سابقاً  -ويقول الشيخ حممد بن ابراهيم آل الشيخ 
القانون اللعني منزلة ما نزل به الروح األمني على قلب حممد صلى اهلل عليه وسلم ليكون من املنذرين بلسان عريب مبني يف 

 (. احلكم به بني العاملني والرد إليه عند تنازع املتنازعني

بشأن القوانني الوىعية اليت يتحاكم إليها يف الغرفة التجارية  -يف وقته  -ويقول يف رسالة وجهها إىل أمري الرياض 
واعتبار شيئ من القوانني للحكم هبالولو يف أقل القليل ال شك أنه عدم رىا حبكم : )بالرياض وبيان أهنا كفر ناقل عن امللة

ال احلقوق إىل أرباهبا وحكم القوانني اهلل ورسوله ونسبة حكم اهلل ورسوله إىل النقص وعدم القيام بالكفاية يف حل النزاع وإيص
... واعتقاد هذا كفر ناقل عن امللة واألمر كبري مهم وليس من األمور اإلجتهادية, إىل الكمال وكفاية الناس يف حل مشاكلهم

د وحده وحتكيم شرع اهلل وحده دون كل ما سواه شقيق عبادة اهلل وحدة دون ما سواه، إذ مضمون الشهادتني أن اهلل هو املعبو 
دون كل ما سواه شقيق عبادة اهلل وحده دون ما سواه، إذ مضمون الشهادتني أن اهلل هو املعبود وحده ال شريك له وأن يكون 

رسوله هو املتبع احملكِّم ما جاء به فقط، وال جرّدت سيوف اجلهاد إال من أجل ذلك والقيام به فعاًل وتركاً وحتكيماً عند 
 .  (النزاع

حتكيم النظام املخالف لتشريع خالق السموات ": )أىواء لبيان"الشيخ حممد األمني الشنقيطي يف  ويقول العالمة
واألرض يف أنفس اجملتمع وأمواهلم وأعراىهم وأنساهبم كفر خبالق السموات األرض ومترد على نظام السماء الذي وىعه مع 

أم هلم شركاء شرعوا هلم من الدين " ه مشرع آخر علواً كبرياً خلق اخلالئق كلها وهو أعلم مبصاحلها سبحانه وتعاىل أن يكون مع
 .  (قل أرأيتم ما أنزل اهلل لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحالاًل، قل آاهلل أذن لكم أم على اهلل تفرتون" ما هلم يأذن به اهلل 

فهو بال : )حُمكِّم القوانني الوىعيةويقول الشيخ حممد حامد الفقي رمحه اهلل يف تعليقاته على كتاب التوحيد، يف شأن 
شك كافر مرتّد إذا أصّر عليها ومل يرجع إىل احلكم مبا أنزل اهلل، وال ينفعه أي اسم تسّمى به وال أي عمل من ظواهر أعمال 

 .أهـ   (الصالة والصيام واحلج وحنوها

الفعل إعراض عن حكم اهلل ورغبة عن فهذا : )ويقول الشيخ أمحد حممد شاكر رمحه اهلل يف حتكيم القوانني الوىعية
دينه وإيثار ألحكام الكفار على حكم اهلل سبحانه، وهذا كفٌر ال يشك أحٌد من أهل القبلة على إختالفهم يف تكفري القائل به 

 .أهـ   (والداعي إليه

خترس املكابرة هذه أدلة من الوحي صحيحة ونقوٌل عن العلماء صرحية يف حمل النزاع تقطع اخلالف و تسكت اجلدل و 
ولوال خمافة التطويل السرتسلنايف هذه األدلة والنقول، فهذا املوىوع يشكل املوىوع الرئيسي يف القرآن الكرمي كله ولكن نظن 

                                                           
 3/91وى الفتا    
 12/251عن فتاوى الشيخ     
 4/84أضواء البيان     
 3/296من فتح المجيد شرح كتاب التوحيد هامش     
 4/157من عمدة التفسير    
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 . أن فيما ذكرنا كفاية ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد

 . رية وتعطيل ألحكام اهلل الشرعيةبقي أن نذكرك مبا متارسه أنت ونظام حكمك من حتكيم هلذه القوانني الكف

ال جيد عناء يف إثبات أنك ونظام حكمك مشرعون وحمكِّمون  -فضالً عن الباحث املدقق  -إن اإلنسان العادي 
فنظرة خاطفة على لوائح احملاكم التجارية والقوانني اليت تّشرع وتبيح , للقوانني الوىعية وملزملون الناس بالتحاكم إليها 

الربوبية يف البنوك و غريها، وقانون العمل والعمال وقانون اجليش العريب السعودي، وغري ذلك من القوانني الكفرية املعامالت 
 . اليت تؤكد املدى الذي وصل إليه حتكيم هذه القوانني الكفرية من التوسع والنفوذ داخل البالد

م بني الناس بالقوانني الوىعية اليت تسوسون هبا وقد ذكرت مذكرة النصيحة وجود عشرات اهليئات القانونية اليت حتك
البالد والعبد يف الداخل، ناهيك عما حيكم البالد يف عالقتها اخلارجية من تلك القوانني اليت نأخذ مثاالً هلا إلتزامكم بالتحاكم 

دول املتنازعة األعضاء يف اجمللس إىل هيئة تسوية املنازعات بني دول جملس التعاو ن اخلليجي، فهذه اهليئة اليت تتحاكم إليها ال
هيئة قانونية كفرية وىعية مما ال يدع جمااًل للشك، فقد نصحت مبينة مصادر أحكامها  -السعودية  -ويف مقدمتها دولة املقر 

 :وقوانينها يف املادة التاسعة من نظامها األساسي قائلة

 : تصدر اهليئة توصياهتا وفتاويها وفقاً لـ" 
 . م األساسي جمللس التعاونأحكام النظا( 1
 . والقانون الدويل( 2
 . والعرف الدويل( 3
ومبادئ الشريعة اإلسالمية، على أن ترفع تقاريرها بشأن احلالة املطروحة عليها إىل اجمللس األعلى إلختاذ ما يراه ( 4

 ". مناسباً 

          أي استهزاٍء هذا بدين اهلل وأي احتقار لشريعته؟

الكفر والضالل بأن جعلتم شريعة اهلل السماوية وأحكامه القرآنية يف آخر قائمة مصادر أحكامكم  أما اكتفيتم من
وقوانينكم مقدماً عليها حثالة أفكار البشر الوىعية وعادات وأعراف األمم اجلاهلية وأحكام النظم القانونية الكفرية حىت 

 سباً هلواه؟ جعلتموها حتت رمحة جملسكم األعلى ليتخذ منها ما يراه منا

 ! ؟"خادم احلرمني " ماذا يقول محاة الدين وحراس العقيدة ودعاة التوحيد يف التحاكم إىل مثل هذه اهليئات واحملاكم يا 

إن اإلجابة واىحة وىوح الشمس يف رابعة النهار ال تقبل التلكؤ وال التلعثم وال املراوغة وال املداهنة، كما بيّنا فيما 
وهذه بعض فتاوى العلماء األعالم، تبني وجود هذه .خمرج من امللة بدليل الكتاب والسنة وإمجاع األمةسبق، إنه كفر بواح 

 . القوانني من جهة وحكمها الشرعي من جهة أخرى

وقد : )يقول الشيخ حممد بن إبراهيم رمحه اهلل عن قوانني احملاكم التجارية يف رسالة وّجهها إىل أمري الرياض يف وقته
نا نسخة عنواهنا نظام احملكمة التجارية باململكة العربية السعودية ودرسنا قريباً نصفها فوجدنا مافيها نظماٌ وىعية إنتهى إلي
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… واعتبار شيء من القوانني للحكم هبا ولو يف أقل القليل الشك أنه عدم رىا حبكم اهلل ورسوله… قانونية ال شرعية
 .أهـ   (واعتقاد هذا كفٌر ناقٌل عن امللة

قول رمحه اهلل يف رسالة وجهها إىل رئيس احملكمة العليا بالرياض يف شأن قانون نظام العمل والعمال الذي حيمكه وي
من حممد بن إبراهيم إىل حضرة فضيلة رئيس احملكمة العليا : )مكتب العمل والعمال وما جيب على احملاكم الشرعية جتاهه

عد، فقد اطلعنا على خطابكم حول املعامالت اليت ترد من مكتب العمل بالرياض، السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته وب
والذي يتّعني اتباعه يف مثل هذا إمنا أحيل للمحكمة للبت فيه وإهنائه فعلى احملكمة النظر فيه ألنه من صميم عملها .والعمال

تعليمات ونظم ما أنزل اهلل هبا من سلطان أما أذا أحيلت املعاملة إلنفاذ توجيه من مكتب العمل مث تعاد إليه لينهيها مبوجب 
( فال يسوغ للمحكمة اإللتفات ملثل هذا التوجيه ألن ذلك يعد من احملكمة موافقة بل مساعدة على التحاكم بغري ما أنزل اهلل

 .   هـ23/10/1379هـ رئيس القضاء .أ

يد رئيس القضاء رمحه اهلل رسالته كتب الشيخ العالمة عبد اهلل بن مح  -نظام العمل والعمال  -ويف نفس املوىوع 
 . املعروفة يف بيان أن التحاكم إىل قوانني هذا النظام كفٌر عن امللة

هذه بعض الفتاوى اليت تثبت وجود هذه القوانني من جهة وتبني احلكم الشرعي هلا من جهة أخرى وال داعي 
 . لألستطراد فاألمر واىح جلي

بني من يرتكب كبائر من قبيل أكل الربا مع اعتقاده حبرمتها، وبني من يشرّع  ومما هو معروف أن هنالك فـَْرقا جلياً 
قوانني تبيح تعاطي هذه الكبائر، فالذي يتعاطى الربا مثاًل وهو مقر حبرمته مرتكٌب لكبرية من أكرب الكبائر والعياذ باهلل لكن 

حباجة إىل تنبيه الناس إىل أبراج البنوك الربوبية اليت تزاحم  ولسنا!! الذي يشرّع ويقنن القوانني اليت تبيح الربا فهو كافٌر مرتد
 . مآذن احلرمني الشرفني وتعمل بقوانينكم الوىعية

فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجاً مما }:إن قول اهلل تبارك وتعاىل
في اإلميان عّمن مل حيّكم شرعه مستسلماً منقاداً، وقد أكد سبحانه هذا ؛ حكم منه تعاىل بن{قضيت ويسلموا تسليماً كثرياً 

احلكم بأدوات التأكيد املختلفة ويف مقدمتها قسم بنفسه سبحانه وتعاىل، وهذه اآلية مع ما سبق من بيان النيب صّلى اهلل عليه 
تدحض أية شبة وتقطع أي متعلق ميكن أن { اختذوا أحبارهم ورهباهنم أرباباً من دون اهلل}وسّلم لعدي بن حامت يف آية 

 . يتشبث به املخالف

 :مواالة الكفار ومعاداة المسلمين: الوجه الثاني

ليست هنالك مسة للسياسة اخلارجية يف نظام حكمكم أبرز من ربطكم إياها مبصاحل الدول الغربية والصليبية واألنظمة 
 :ال حيتاج إىل كثري عناء فالقاصي قبل الداين يعرف مدى هذا اإلرتباطالطاغوتية يف البالد اإلسالمية، ومثبت هذه احلقيقة 

                                                           
 12251من فتاوي الشيخ     
 12/251من فتاوى الشيخ     
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فنظام حكمكم الذي يتبجح حبماية العقيدة وخدمة احلرمني هو الذي أعلن عن دفع أربعة مليارات من الدوالرات 
مساعدة لإلحتاد السوفييت السابق الذي مل يغسل بعد يديه امللطخة بدماء الشعب املسلم يف أفغانستان، وذلك سنة 

 !! م1991

دفع قبل ذلك آالف ماليني من الدوالرات للنظام  هو الذي -!! حارس العقيدة السمحة -ونظام حكمكم 
م، مكافأة له على ذبح عشرات اآلالف من املسلمني يف مدينة محاة، وهو كان يدعم املوارنة 1982النصريي السوري سنة 

 .النصارى من حزب الكتائب اللبناين ىد املسلمني هناك

للنظام الطاغويت الذي يطحن اإلسالم واملسلمني يف هو الذي دفع مليارات الدوالرات  -!! الرشيد -ونظام حكمكم 
 .اجلزائر

 . ونفس النظام هو الذي دعم باملال والسالح املتمردين النصارى يف جنوب السودان

ومع كل هذه العظائم اجلّمة يف حق امللة واألمة، فإن نظام حكمكم أفلح إىل حني يف خمادعة بعض الناس وتضليلهم 
 اهلل أىب إال أن يكشف حقيقتكم بأحداث اليمن األخرية اليت مزقت آخر  إال أن. عن هذه احلقائق

األقنعة اليت كنتم تتموهون هبا وتضللون الناس من ورائها، فقد كان دعمكم السياسي والعسكري للشيوعيني اليمنيني 
 …القاصمة اليت قصمت ظهركم سياسياً احلالقة اليت حلقت مصداقيتكم إسالمياً 

أوقعتكم يف تناقض فظيع، أظهر أن دعمكم للمجاهدين األفغان ليس حباً يف اإلسالم، ولكن إن أحداث اليمن 
محاية للمصاحل الغربية اليت كان يهددها كسب الروس للمعركة هناك، وإال فإن الشيوعي األفغاين ال خيتلف عن الشيوعي اليمين 

دعمكم للمسلمني ىد الشيوعيني يف أفغانستان، ودعمكم واملسلم اليمين ال خيتلف عن املسلم األفغاين أيضاً، فكيف نفسر 
 ىد املسلمني يف اليمن؟ 

هذا التناقض ال ميكن أن يفهمه إال من علم أن سياستكم ممالة عليكم من اخلارج من قبل الدول الغربية الصليبية اليت 
حب  -كما بّينا   -ية ليس دافعه ربطتم مصريكم مبصاحلها، ولذا فما تقومون به أحيانا من دعم لبعض القضايا اإلسالم

القضايا اإلسالمية ومناصرة أهلها، بل دافعه احلقيقي هو محاية مصاحل الدول الغربية الكافرة اليت قد تتلقي مع تلك القضايا 
 اإلسالمية، كما حصل يف أفغانستان  

يها لدعم تلك املصاحل على حساب والدليل على ذلك أن القضايا اإلسالمية اليت تتعارض مع املصاحل الغربية، وقفتم ف
أصحاب القضايا املسلمني، فهذا شعب الصومال املسلم قد وقفتم ىد مصاحله مع السياسة األمريكية وبذلتم يف ذلك مال 

 .األمة املغصوب، ورجاهلا املكرهني

والتضييع اليت تسرير  وقبل ذلك وبعده ها هي قضية فلسطني أم القضايا اإلسالمية، قد باركتم مسرية التطبيع والرتكيع
فيها ومضيتم يف مسلسل السالم واالستسالم املفروض فيها، وتطوعتم بدفع جزء كبري من تكاليف العملية رغم الضائقة 

االقتصادية اليت متر هبا البالد، حيث تربعتم مبائة مليون دوالر لسلطة ياسر عرفات العلمانية اليت جيء هبا لتمارس ما عجزت 
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ات االحتالل اليهودي من قمع ىد الشعب الفلسطيين املسلم، وحماربة حلركاته اجلهادية ويف مقدمتها حركة عن حتقيقه سلط
ومل مينعكم من دعم سلطة عرفات واستقباله يف الرياض موقفه العدائي منكم إبان حرب اخلليج (. محاس)املقاومة االسالمية 

 ة مراعاًة خلاطر الراعي األمريكي ملسرية السالم املزعوم ودعمه الواىح لصدام حسني، فقد بلعتم منه تلك اإلهان

والغرو يف ذلك، فحيت لو مل تكن على قناعة شخصية بعملية السالم املزعوم، فليس أمامك إالاالستجابة ألوامر ويل 
على أن تأتيه  أمرك األمريكي، أو ليس الرئس األمريكي كلينتون هو الذي ّلما زار البالد رفض أن يزورك يف الرياض، وأصر

 ! صاغراً ذلياًل يف القواعد األمريكية يف حفر الباطن؟

 الرئس األمريكي بتصرفه ذلك أراد أمرين 

 أن يؤكد أّن زيارته أساساً هي لقواته املرابطة يف تلك القواعد  :أولهما

أن يلقنك درساً يف الذلة واملهانة حيت تعلم أنه ويل أمرك حقيقًة حيت داخل مملكتك املزعومة اليت ليست يف  :وثانيهما
 !! احلقيقة أكثر من حممية أمريكية يسري عليها القانون األمريكي

من نواقض  إن مما الشك فيه والنزاع بني العلماء أن مواالة الكفار ومناصرهتم ىد املسلمني تعترب ناقضاً قطعياً 
اإلسالم، وقد ذكرها شيخ اإلسالم ابن تيمية و الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف نواقض اإلسالم العشرة، واهلل تبارك وتعاىل 

ياأيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود و النصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوهلم منكم فإنه منهم إن اهلل ال }: يقول
الجتد قوماً يؤمنون باهلل واليوم اآلخر يوادون من حاد اهلل ورسوله ولو كانوا آباءهم أو }: ، وقال تعاىل{يهدي القوم الظاملني

وقد جعل تعاىل اختاذ الكافرين أولياء من دون املؤمنني ابتغاء للعزة عندهم، من خصائص { أبناهم أو إخواهنم أو عشريهتم
ذاباً أليماً الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون املؤمنني أيبتغون عندهم العزة بشر املنافقني بأن هلم ع}: املنافقني، قال تعاىل
 .{فإن العزة هلل مجيعاً 

ومواالة الكفار كما قال أهل العلم هي إكرامهم والثناء عليهم والنصرة واملعاونة هلم على املؤمنني واملعاشرة وعدم 
جترى عليه أحكام املرتدين، كما يدل على ذلك الكتاب والسنة وأقوال علماء الرباءة منهم ظاهراً، فهذه رّدة من فعلها جيب أن 

 : األمة املقتدى هبم، وهلل در القائل

 وال شك يف تكفريه عند من عقل   ومن يتول الكافرين فمثلهم  
 ويظهر جهراً للوفاق على العمل    وكل حمب أو معني وناصر 

 ل من يدري الصواب من الزللوذا قو      فهم مثلهم يف تكفري من ريبة  

فماذا يقول أهل العقيدة النقية والتوحيد اخلا لص أيها امللك يف أفعالكم الكفرية؟ ومباذا جيادل الذين يدافعون عنكم  
 ! بالباطل؟

 . {ها أنتم هؤالء جادلتم عنهم يف احلياة الدنيا فمن جيادل اهلل عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيالً }
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وبعد أن تبني خروج نظام حكمك عن مقتضيات كلمة التوحيد وعقيدته السمحة اليت تتشدق دائماً بدعوى  واآلن
 !! محايتها، تعال لنقوِّم بكل موىوعية إجنازاتك يف اجملال الدنيوي بعد أن كشفنا حقيقتكم بامليزان الشرعي

 وسنناقش معك ذلك في النقاط التالية 

 الوضع اإلقتصادي : أوالً 

ال شك أنك تدرك معنا أن البالد ترقد على حبرية من النفط متثل ربع إحتياطي العامل من هذه املادة اليت ال ختفى 
أمهيتها، وتدرك معنا أيضاً أن البالد تنتج ثلث إنتاج منظمة األوبك، وتدرك معنا أن كذلك أن متوسط الدخل اليومي للبالد 

يون دوالر يومياً من عائدات النفط، فضالً عن إحتياطي مايل كان يقدر مع بداية خالل األعوام املاىية كان يساوي مائة مل
لقد  !! توليك احلكم مبائة وأربعني مليار دوالر، أي أكثر من إحتياطي الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا جمتمعة يف ذلك الوقت

بياً أن تشكل ظاهرة اقتصادية مناهضة للحس كانت البالد يف ظل املعطيات اإلقتصادية السابقة وقلة عدد السكان نس
اإلقتصادي السليم عند بعض من ظنوا أنه لن يأيت اليوم الذي ينهار فيه اقتصاد البالد لتصبح من أكثر الدول مديونية يف 

 . العامل

لكن سياستك اإلنتحارية خّيبت آمال هؤالء وغريهم، فلم يكد ميضي عقد من الزمان على توليك احلكم، حىت 
نقلبت كل املوازين وتبدل كل شيء، فأصبحت البالد مدينة مبا يناهز مثانني باملائة من جممل دخلها، وحتول املواطن من ا

وألقى الوىع اإلقتصادي املنهار بكل ثقله على حياة . صاحب أكرب إحتياٍط مايل إىل أحد أكثر املواطنني ديناً يف العامل
لهم الضرائب واملكوس وخنق جيوهبم غالء املاء والكهرباء والغذاء، حيث ارتفعت أسعار املواطنني واملقيمني الذين أثقلت كواه

 !! هذه املواد بشكل جنوين مل يسبق له مثيل

ومل يكن وىع التعليم مبنأى عن الكارثة، حيث تعاين املدارس من اكتظاظ كبري يف الفصول يعاين من نتيجة الطالب 
سوء الوىع عجز الوزارة عن صيانة الفصول املوجودة بالفعل، فضاًل عن عجزها عن بناء  واألساتذة وأولياء األمور، وزاد من

 !! فصول جديدة

وليس وىع املستشفيات بأحسن من وىع للمدارس، حيث عجزت الدولة حىت عن صيانة املستشفيات اليت حتّول  
العناية الطبية املطلوبة، ناهيك عن عجز الوزارة كثري من أجنحتها إىل ما يشبه مساخل بشرية فيظل عدم توفر الدواء والعالج و 

ومما زاد وىع البالد سوءاً على سوء تفشي البطالة بني صفوف الشباب واخلرجني من أصحاب . عن بناء مستشفيات جديدة
م كل الشهادات اجلامعية، حيث يقدر عدد العاطلني من هؤالء ممن أعياهم توفري فرصة العمل مبائة ومخسني ألف يزداد عدده

 . عام ويتقلص سوق العمل وتنكمش أمامهم على الدوام بفعل األزمة اإلقتصادية احلالية اليت تزداد سوءاً على سوء

ومع اشتداد هذه األزمة وتفاقم األوىاع سوءاً، ال تستحي أنت ونظام حكمك أن تدعوا الناس إىل اإلقتصاد يف 
ككم أسوأ قدوة للمواطنني تشجعهم على مزيد من البذخ والتبذير، االستهالك يف الطاقة وغريها يف الوقت الذي كان سلو 

 !. فكيف تدعون الناس إىل اإلقتصاد يف الطاقة، والكل يرى قصوركم الساحرة منارًة مكّيفة بالليل والنهار؟
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 إن حجم إنفاقكم من مال األمة العام على تلك القصور والدور داخل البالد وخارجها، حجٌم مذهٌل وخميف، فهو
يّقدر بآالف املاليني من الدوالرات، واحلديث عنه يطول، واملتحدث ال يدري من أين يبدأ، أيبدأمن مدينة جدة 

واجلزرالصناعية الساحرة اليت أقمت عليها هناك أفخم القصور على أوسع األراىي على الساحل؟ أم يبدأ بالرياض اليت مل 
ا؟ أم يبدأ يف قصورك يف مىن والطائف واهلدا والشفا ومكة املكرمة تكتف ببناء القصور على ظهر أرىها حىت بنيت حتته

واملدينة املنورة وبقية مدن البالد؟ أم يرتك كل هذا ويبدأ بقصورك يف بقية العواصم واملنتجعات الغربية؟ تلك القصور اليت مل 
 !! تدخل كثرياً منها فيما مضى من عمرك ولن تدخلها على غالب الظن فيما تبقى منه

به، ولكنك تعرف حمديثيك، وأهنم من أدرى الناس هبذه  لو كان هذا الكالم من غرينا لظننت أنه ميكن أن تكذِّ
 . {وال ينبئك مثل خبري}احلقائق اليت مل تعد ختفى العامة فضاًل عن اخلاصة 

اف كثري من جهدكم لقد كان من ولعك ومن حولك ببناء القصور وكنز املال والتنافس بينكم سبباً رئيساً وراء انصر 
ووقتكم يف هدا السبيل، حيث مزق التنافس بينكم عالقاتكم الداخلية بعد أن أثار حفيظة بعضكم وهّيج غضبه ما استأثرت 

تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس : ))به أنت واملقربيون إليك من االمتيازات املادية، فصدق قوله صلى اهلل عليه وسلم
 .   ((د اخلميلة، إن اعطي رىي وإن مل يعطى سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فال انتقشعبد القطيفة تعس عب

إن هذ اإلسراف واإلنفاق من مال األمه العام واهتمامكم مبصاحلكم الشخصيه وتنافسكم يف ذلك كان احد ابرز 
إن املبذرين كانو اخوان } -! الرشيدة -األسباب الىت قادت البالد ىل هاوية اإلفالس الىت وصلت إليها فيضل سياستكم 

إن األزمة اإلقتصادية احلالية وما تنذر به من أخطار ويرتتب عليها من آثار، مل تأت بدون مقدمات وأسباب بل  . {الشياطني
 . كانت حمصلة مجلة من التصرفات والسياسات القاتلة اليت ارتكبتها أنت واملتنفذون من عائلتكم احلاكمة

 اًل عما أشرنا إليه من البذخ واإلسراف الذي تمارسونه هو ومن أهم هذه األسباب، فض

 دوركم في تدهور أسعار النفط ( 1

لقد بدأت أسعار النفط يف التدهور منذ عقد الثمانينات، غري أن آثار هذا التدهور مل تظهر بشكل علين على اقتصاد 
البالد إال يف عقد التسعينات، حيث كنتم دائماً تلجأون إىل احتياطي البال املايل لتغطية عجز امليزانية املستمر يف سياسٍة محقاء 

 !! ومل تقدم أي حل لألزمة اليت تتفاقم يوماً بعد يوماستنزفت احتياط البالد املايل 

وللتذكري فإنك تعلم أن التبعية املطلقة من ِقبِلكم لسياسات الدول الغربية وتوجيهاهتم لكم بدعم صديقكم السابق 
عه، كان هلا صدام حسني خبمسة وعشرين مليار دوالر وبزيادة اإلنتاج لتخفيض األسعار، إلحلاق الضرر بإيران أثناء حرهبا م

دور كبري يف تدهور أسعار النفط إىل املستوى احلايل الذي خيدم املستهلكني الغربيني، ومع أن الغرب حريص على عدم قتل 
الدجاجة السعودية اليت تبيض هلم الذهب األسود، فإهنم أشد حرصاً على أن يبقى سعر هذا البيض متدنياً إىل أدىن حد 

 . ممكن

                                                           
 رواه البحاري    
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 لى إيجاد مصادر دخل أخرى عدم العمل الجاد ع( 2

مع أنه من املعلوم أن النفط مصدر عائدات معرض للنضوب وتقلب األسعار دائماً، ومع أن البالد مؤهلة لتطوير 
مصادر دخل أخرى كثرية ومتوفرة، إال أن نظامكم فشل يف تطوير تلك املصادر، وظلت البالد معتمدة بشكل شبه كلي على 

 . عائدات النفط فقط

 نفاق الجنوني على قوات الحالفاء في حرب الخليج اإل( 3

رغم الضائقة املالية اليت كانت متر هبا البالد أثناء حرب اخلليج ورغمأن تدمري قوات وشعب العراق املسلم كان هدفاً 
رت على للدول الغربية قبلغريها، إال أن دول التحالف وجدت فرصة ساحنة إلبتزازكم واستغالل مشاعر خوفكم وجبنكم، فأص

أن تسددوا فاتورة احلرب بشكل شبه كامل، حيث صرفتم على تلك احلرب حوايل ستني مليار دوالر ذهب منها حوايل ثالثني 
 . مليار يف اجليب األمريكي وحوايل نصف ذلك املبلغ إىل بقية احللفاء، وصرف الباقي يف عموالت وصفقات ورشاوى حملية

فقط، بل دفعكم والؤكم لدول احللفاء إىل عقد صفقات أخرى كانت مكافأة ومل تقف تكاليف احلرب عند هذا احلد 
هلا بعد احلرب، حيث كلفت هذه الصفقات حوايل أربعني مليار دوالر مثناً ومهياً لصفقات عسكرية ومدنية مع األمريكان 

ريطانيا جون ميجر دون أن تكون لوحدهم، فضالً عن عقد شراء طائرات التورنيدو الربيطانية الذي جاء جماملة لرئيس وزراء ب
هناك طاقة بشرية يف جيش اليالد إلستحدام هذه الطائرات، كما ثبت أثناء حرب اخلليج، فضالً عن عدم كفاءهتا، كما 

 . شهدت بذلك اللجنة الفنية يف اجليش، وسنفصل هذا املوىوع الحقاً 

دي املنهار، اختذت ونظام حكمك سياسات وبدالً من وىع سياسة ناجعة لتاليف املوقف وتدارك الوىع االقتصا
 .اقتصادية انتحارية زادت الطني بلة

 ومن هذه السياسات 

 القضاء على رصيد الدولة المالي في الخارج ( 1

سبق أن ذكرنا أّن أرصدة الدولة يف اخلارج كانت تقدر مبائة وأربعني مليار دوالر مع بداية توليك للحكم، وكان 
ولك أن تتصور معنا درجة السفه يف اإلنفاق إذا تذكرت أّن . لوقت يقدر بسبعة وتسعني مليار دوالردخلها السنوي يف ذلك ا

 . هذا اإلحتياط قد قضي عليه متاماً بعد سبع سنوات فقط من ذلك التاريخ

 االقتراض الربوي من البنوك المحلية والعالمية ( 2

ورغم ما أثبته { فإن مل تفعلوا فأذنوا حبرب من اهلل ورسوله} رغم مايف الربا من الوعيد الشديد ومبارزة اهلل باحلرب
الواقع من أّن نظام القروض الربوية اليت تقدمها البنوك ال تزيد الفقري إالّ فقراً يوماً بعد يوم، رغم كل ذلك فإنك ونظام حكمك 

من فوائدها الربوية يف ظل عجز أغرقتم البالد يف حبر من الديون اليت ليس يف األفق مؤشر على إمكانية التخلص حىت 
م 1991هـ املوافق  1411الدولدولة عن تسديد جمرد تلك الفوائد الربوية، وكمثال على حجم تلك الديون، ففي سنة 
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لوحدها التجأمت إىل اقرتاض عشرات مليارات الدوالرات من البنوك احمللية والعاملية، وقد حلت هذه الديون بفوائدها الربوية 
 .م1994هـ املوافق  1414املركبة سنة 

ميزانية  دون أن تتمكن الدولة من الوفاء بالتزاماهتا ألصحاهبا مما يعين أّن تسديد جمرد الفوائد الربوية سيبقى يثقل كاهل
الدولة، ناهيك عن تسديد أصل الدين، وتركتم بذلك مستقبل البالد ومستقبل أجياهلا القادمة مرهوناً بأيدي املؤسسات الدولية 

 . اليت ال تقف سيطرهتا على اجملال اإلقتصادي للبلدان املدينة فقط، بل تتعداه إىل السيطرة على القرار السياسي هلذه البلدان

 . ائيت مليار لاير ديون ألكثر من ثالثة آالف تاجٍر ومقاوٍل على احلومة ال زالت متاطلهم يف تسديدهاهذا فضاًل عن م

لقد حّطمتم بتصرفاتكم تلك كل األرقام القياسية يف التبذير واإلسراف من املال العام ففتم بذلك من ِقبلكم وفّتم من 
وهذا غري مستغرب منكم، فأمثالكم ال يهمهم مستقبل بالدهم وشعوهبم بقدر ما هتمهم تلبية ! بعدكم، فهنيئاً لكم على ذلك
 . شهواهتم الذاتية ونزواهتم اآلنية

غاب عنكم وأنتم متارسون هذه التصرفات املصري املرعب الذي صار إليه شاه إيران وماركوس الفلبني  لقد
 . وتشاوسيسكو رومانيا وغريهم من مصاصي دماء شعوهبم غري املكرتثني مبصري بالدهم

هـ  84/1385ىل سنة إن البالد حقيقًة متر بأخطر أزماهتا اإلقتصادية اليت مرت هبا حىت اآلن، فقد كانت األزمة األو 
م بسبب 1986هـ املوافق  1406م بسبب فوىوية إدارة امللك سعود اليت انتهت بعزله، وكانت الثانية سنة  64/1965

 .. اإلهنيار املفاجيء يف أسعار النفط

تياطها املايل وإذا كانت األزمة األوىل قد ُحلت بعزل امللك سعود وحاشيته، والثانية قد جتاوزهتا البالد بُلجوئها إىل اح
الضخم آنذاك، فإّن األزمة احلالية ويف ىوء القضاء التام على رصيد الدولة املايل من جهة، وفقد مصداقيتها املالية يف الداخل 

 . واخلارج من جهٍة أخرى، تبدو غري مبشرة باإلنفراج يف املستقبل املنظور

متلك احتياطياً يُقدر مبائة وأربعني مليار دوالر، وليس  لقد كان عجزك عن معاجلة األزمة يف الوقت الذي كانت البالد
عليها أية ديون، أقوى دليل على فشلك يف معاجلتها بعد القضاء على ذلك اإلحتياطي وغرق البالد يف حبر متالطم من الديون 

 : الربوية، قال الشاعر

 فلن حيسن التدبري واألمر جامحُ   فمن خانه التدبري واألمر طائٌع 

عد جيدي هنا ما تقوم به وسائل إعالمك من تضليل للناس وتلبيٍس عليهم، وإيهامهم بأّن األزمة أوشكت على ومل ي 
اإلنفراج، فكذُب هذه الوسائل اإلعالمية وخداعها مل يعدينطلي على األمة اليت وصل هبا الوعي مرحلًة مل تعد تصدق معها 

 . مثل هذه األكاذيب املفضوحة

األمة، وإسرافك يف تبذيرها، وكذبك عليها بعد ذلك، فقد مجعت بني اخلصال اليت حكم اهلل  إّنَك بإهدارك ألموال
هذا إذا كان إنساناً عادياً، أما إذا كان ملكاً، فامللك الكّذاب { إّن اهلل ال يهدي من هو مسرٌف كّذاب}: على صاحبها بقوله
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ثالثٌة اليكلمهم اهلل يوم ))الصحيح الذي رواه مسلم وجاء فيه أشد عقوبًة عند اهلل من غريه من الناس، كما ورد يف احلديث 
 ((. القيامة وال يزكيهم وال ينظر إليهم وهلمعذاٌب أليم، شيٌخ زاٍن، وملٌك كّذاب، وعائٌل مستكرب

ويف ىوء املعطيات الواقعية السابقة يبدو احلل الذي انتهت به أزمة امللك سعود، وهو خلعه من امللك أفضل 
 . ذرية املطروحةاحللوالجل

وقبل ذلك تبقى احللول الرتقيعية أمامكم مريرة وقاسية من جهة، وغري ناجعة وال فّعالة من جهة أخرى، فهل 
ستعمدون إىل ختفيض الريال مثاًل؟ قد يرجع عليكم هذا اإلجراء بانفراج مؤقت، غري أّن هذه اخلطوة هلا آثار سياسية أخطر 

ازفون مبكانتكمالطاحمة إىل زعامة جملس التعاون وختفضون الريال مقابل عمالت الدول من آثارها اإلقتصادية، فهل ستج
 ! األخرى؟

طموحكم السياسي وحبكم للزعامة مينعكم من ذلك، خاصًة أن زعامة هذه الدول هي ماتبقى لديكم من حلم 
ي كانت البالد يوماً من األيام تتحدث زعامي عريض تبدد بعدم حتقيقكم أية مكانة معتربة يف العامل العريب واإلسالمي الذ

فهل ستزيدون من الضرائب واملكوس على املواطنني واملقيمني بتوفري مزيد من املال . بإمسه وتتوىل زعامته يف عهد امللك فيصل
املضي فيها  قد تنجح هذه اخلطوة بتوفري قدر من السيولة ال شك، لكّن ذيوهلا السياسية قد متنعكم من! خلزانة الدولة املفلسة؟

إىل النهاية، ألن املواطن قد يسكت مضطراً عن تبذير مال األمة العام من ِقبلكم، ولكنه لن يسكت وهو يرى الضرائب 
 !! واملكوس اليت ُجبَيت من عرق جبينه ُتصرف يف لذات وشهوات املستهرتين واملتنفذين من األسرة احلاكمة

لقطاع اخلاص، ومع أنكم قطعتم خطوات يف هذا اجملال، إال أن يبقى أمامك حل آخر وهو بيع مؤسسات الدولة ل
هناك صعوبات تعرتىكم وحنن نقدرها من جهتنا، فاإلحراج واإلهانة اليت تلحقكم ببيع هذه املؤسسات اليت تعتربوهنا من أثاث 

ن قبل من يعرفون حرصكم بيتكم اخلاص، وما يؤذن به بيع هذا األثاث عالنية من مستوى إفالسكم هي أمور مقدرة ومعتربة م
 !! على األهّبة والظهور واإلستكبار والغرور

إّن مشكلتكم أّن هذه احللول اجلزئية مع مرارهتا وقسوهتا هي أحلى األمرين بالنسية لكم، ألن احللول اجلذرية تعين أول 
صعبة أن يكون بقاؤك سبب ماتعين القضاء على أسباب األزمة وعلى رأس هذه األسباب وجودكم يف احلكم، فاملعادلة ال

 . فنائك واستمرارك سبب اهنتائك

 الوضع العسكري: ثانياً 

لعلك تتفق معنا أن جيش البالد ظل لعقود من الزمن يستحوذ على ثلث ميزانية الدولة، يف حني أن دولة نووية مثل 
فقط من ميزانيتها، وتتفق معنا كذلك أن اجليش رغم األرقام الفلكية اليت ُصرفت عليه ما هو يف % 4فرنسا تنفق على جيشها 

احلقيقة إالّ أكوام من السالح والعتاد الذي ليست له طاقة بشرية تستخدمه، وال عرو يف ذلك، فما ُصرف على هذا اجليش مل 
ملتنفذين، وليكون مضخة تعويضات حلماة عرشكم وأوليائكم يصرف لتقويته وإعداده، بل ُصرف ليشكل مصدر رزق لألمراء ا

إف "الغربيني الذين ُعقدت كثري من الصفقات أداًء لضريبة الذل والتبعية هلم، وكمثال على ذلك شراء سبعني طائرة من نوع 
رات اخلطوط من أمريكا دعماُ جلورج بوش يف محلته اإلنتخابية بعد حرب اخلليج، وكذلك جاءت صفقات أسطول طائ" 15
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 48اجلوية السعودية وصفقات توسعة اهلاتف جرباُ خلاطر كلنتون الذي انكسر بدعمكم ملنافسه جورج بوش، وكذلك شراء 
 . من بريطانيا لنفس األسباب" تورنيدو"طائرة 

 . وإذا أدركنا ما وراء هذه الصفقات، أدركنا سر أداء وزير الدفاع املخزي أثناء حرب اخلليج

و الذي ميلك مخسمائة طائرة مقاتلة مل يسجل طوال هذه احلرب أي عمل يُذكر باستثناء إسقاط إّن سالح اجل
 . طائرتني عراقيتني ليس هلما أي غطاء جوي

ومل يكن . أما البحرية اليت متتلك ثالثني بارجة منها عشرين قاذفة صواريخ، فلم تطلق أية طلقة طوال مدة احلرب
قيه، فلكي جيهز لواء مدرعات واحد، ُأىطرت البالد أن حتضر الفرق التقنية الالزمة من سالح الرب بأحسن حااًل من ساب

 . الباكستانني

 !! وهكذا ذهبت مئات املليارات من الدوالرات اليت ُصرفت على هذا اجليش أدراج الرياح

الدفاع اليت جيلس على إن اإلنسان ليصاب بالذهول والدهشة عندما يرتك اجملال لألرقام تتحدث عن إنفاقات وزارة 
عرشها أقدم وزير دفاع يف العامل األمري سلطان الذي يتوالها منذ اثنني وثالثني عاماً وكأنه ال زال يطالب بإتاحة الفرصة له 

 . إلثبات كفاءتة بعد الفشل الذريع الذي ُمين به وكشفته حرب احلليج

رة يكفي أن نعرف أن املواطن يف اجلزيرة العربية حتّمل من ولكي نتصور جانباً من الصورة املذهلة إلنفاقات هذه الوزا
اإلنفاق على اجليش أكثر مما حتّمله املواطن يف عشر دول أخرى هي الواليات املتحدة األمريكية، أملانيا إيطاليا، مصر، رومانيا، 

م أكثر مما صرف املواطن يف هذه 1992بولندا، إسبانيا، اإلكوادور، األورجواي، وأيرلندا، فقد صرف املواطن يف اجلزيرة سنة 
الدول جمتمعة، مع العلم أّن من بينها دوالً نووية وأعضاء يف حلف مشال األطلسي، ويتضح جانب آخر من هذه الصورة 
دول  املذهلة عندما نعلم أّن الفرد يف القوات املسلحة يف اجلزيرة العربية أنِفَق عليه أكثر مما أنِفَق على الفرد العسكري يف تسع

 . الواليات املتحدة، أملانيا بلجيكا، األرجنتني، الصني، إيران، العدو الصهيوين كوريا اجلنوبية، وتنزانيا: جمتمعة هي

أليس من حقنا أيها امللك أن نسألك أين ذهبت كل هذه املبالغ؟ ال عليك يف عدم اإلجابة، فإذا ُعلمت نسبة 
اء املتفذين وعلى رأسهم وزير الدفاع سلطان مع شركات األسلحة ومقاوالت بناء العموالت والرشاوي اليت حَتصل عليها واألمر 

املدن والقواعد العسكرية، فلن نتعب أنفسنا يف السؤال عن مصري باقي املبالغ املصروفة، فلم يعد خافياً أنكم وتلك الشرذمة 
والنسبة الكربى من األموال املتبقية !! يمتهامن ق%  60 - 40من األمراء املتنفذين تستولون من كل صفقة على نسبة مابني 

تصرف يف بناء قواعد وجتهيزات ال يتناسب حجمها الضخم وجتهيزاهتا العالية مع عدد وكفاءة جيش البالد، الشيء الذي يُنبؤ 
هل ما زال العراق  .أهنا بُنيت ال هلذا اجليش، ولكن لتستخدم من قبل القوات األمريكية والغربية اليت ترابط يف كثري منها اآلن

 ! بعد تدمري قواته وجتويع شعبه املسلم يشكل خطراً فعلياً على عرشكم؟

كل احلقائق تشهد بغري ذلك وتؤكد أّن اخلطر الذي ترابط هذه القوات من أجل دفعه ليس خطراً ومهياً من عراق 
 !! مدّمر جائع
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ماتعيشه البالد من صحوة إسالمية مباركة ومتصاعدة  بل هو اخلطر اإلسالمي يف الداخل كما يقوله اخلرباء بناًء على
 . يف مجيع القطاعات املدنيه والعسكرية

ومهما يكن فليس هناك أي مصوٍغ إلبقاء جيش البالد يف حالة العجز والقصور اليت يعيشها، يف حني يفرتض فيه 
محاية بالد املسلمني والدفاع عن قضاياهم فضالً عن محاية البالد املقدسة، فمن غري املعقول السكوت عن حتويل البالد إىل 

 . نجسة محايًة لعرشكم املتداعي وحفاظاً على منابع النفط يف اململكةحممية أمريكية يدنسها جنود الصليب بأقدامهم ال

! ويف ىوء الواقع احلايل أيها امللك، أليس من حق األمة أن تتساءل عن الذي يتحمل زعزعة األمن وإثارة اإلىطراب؟
اليهودية لتدنس األماكن أهو النظام الذي أسلم البالد حلالة العجز العسكري املزمن ليسوغ استجالب القوات الصليبية و 

 املقدسة؟ 

أم هو الداعية الذي يدعو إلعداد األمة وجتييشها لتتوىل بنفسها شرف محاية دينها والدفاع عن مقدساهتا والذب عن 
 !               أرىها وعرىها؟

شهد لكثري منهم واحلق أن اللوم يف هذا اجملال كله يقع عليك أنت ووزير دفاعك دون أفراد اجليش واحلرس الذين ي
بالصالح والشهامة والشجاعة ولكن ليس هلم من األمر شيء، فقد كان خوفكم من أي عمل إصالحي حُيتمل أن يقوموا به 
دافعاً لكم إىل هتميش كثري من ىباطهم وجنودهم، وزرع اجلواسيس بني صفوفهم، وكان خوفكم من أي تنسيق حمتمل بني 

بأي عمل إصالحي ىدكم سبباً وراء منعكم أي تنسيق أو حىت تعارٍف          للقيام  -ة واجلوية الربية والبحري -األسلحة املختلفة 
كاٍف بينهم، مع ىرورة التنسيق ألي عمٍل عسكري ناجح، فكان مثُن حمافظتكم على عرشكم ودفعكم ألوهام اخلوف اليت 

 ! !تالحقكم هو ما حلق بالبالد والعباد من عاٍر وشناٍر بسبب حرب اخلليج

 الخالصة واإلستنتاجات 

لقد ثبت لنا مما سبق أيها امللك، أن نظامكم قد ارتكب من نواقض اإلسالم ما يبطل واليته عند اهلل، ويثبت عليه 
من الفشل الذريع والفساد الشنيع ما يوجب عزله عند الناس، فهو بتشريعه للقوانني الوىعية الكفرية وإلزامه الناس بالتحاكم 

وبفساده الذريع !! ملسلمني قد ارتكب من نواقض اإلسالم ما يوجب عزله والقيام عليهإليها، ومبواالته ومناصرته للكفار ىد ا
وفشله الشنيع يف جماالت الدفاع واإلقتصاد وغريها، أثبت عملياً عدم أهليته ألن يتوىل تسيري أمور البالد حىت ولو مل يكن على 

 . ماهو عليه من انتقاض اإلسالموالردة عن الدين

 . لك على الناس أعظم ما يستعاُذ من من الشر وهو الكفر والفقرلقد مجعت أيها امل

 ومن جملة ما سبق يتضح

أّن خالف األمة اليت يتقدمها العلماءوالدعاة املخلصون والتجار وشيوخ القبائل مع نظام حكمكم ليس خالفاً عارىاً 
، صراع بني املنهج الرباين املتاكامل الذي أسلم وال نزاعاً عابراً، بل هو صراع متأصل بني منهجني ونزاٌع عميق بني عقيدتني

قل إّن صاليت وُنسكي وحمياي وممايت هلل رب العاملني ال شريك له وبذلك أمرت وأنا أول }األمر هلل يف مجيع شأن منهجه 
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أفتؤمنون }منهج  منهج ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل بكل دالالهتا ومقتضياهتا، وبني املنهح العلماين الصارخ،{ املسلمني
 . {الذين خيادعون اهلل والذين آمنوا وما خيدعون إال أنفسهم وما يشعرون}، منهج {ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

 وبناًء على ماتقدم

فإّن ما تقوم به األمة ويف صدارهتا العلماء واملصلحون والتجار وشيوخ القبائل ىد نظام حكمكم لن يدخل قطعاً يف 
ور على احلّكام، ألن نظام حكمكم فاقد للمشروعية كما بينا واملعدوم شرعاً كااملعدوم حساً، كما قرر أهل باب اخلروج احملظ

لكّن هذا أيضاً ال يعين أن كل تصرف من هذا القبيل يكون صواباً !! العلم، واحلاكم إذا ارتد وجب اخلروج عليه بإمجاع األّمة
 .ات عملها ووسائله وأهدافهبالضرورة، فلكل مرحلة من مراحل التغيري مقوم

وحتديد ذلك ال ميكن باجتهاد شخصي متعجل، أوقرار فردي ُمستَفز، بل يتم من ِقبل قيادات األمة من العلماء 
 . الصادقني والدعاة املصلحني الذين أثبتت احملن واإلبتالءات جدارهتم وأهليتهم للتصدر ملثل هذه األمور العظام

ت املرحلة احلالية الصدع باحلق واجلهر به وبيان معاين ومقتضيات ال إله إال اهلل وما وال شك أنه يف مقدمات واجبا
 . يرتتب على اخلروج عنها حىت تكون األمة على بصرية من دينها ووعي من أمرها

وبعيداً عن هذا وذاك، فإننا نرى أيها امللك أن من مصلحتك الشخصية ومن مصلحة عائلتك ومن حولك، وقد 
السن ودب إليك املرض وحاصرتك األزمات الداخلية واخلارجية، أن جتنب األمة والبالد والعباد، مزيداً من العناء تقدمت بك 

وأن تقدم استقالتك فرتيح وتسرتيح وترتك األمة متارس حقها بواسطة أهل احلل والعقد يف .والشقاء واألزمات واإلىطرابات
إليها، بعد أن انقطع األمل يف أن تصلح من حالك بعد أن تقدمت بك السن  إختيار من ينقذها من هذه اهلاويه اليت قدهتا

 : وشخت، فقدمياً قال الشاعر

 وإّن الفىت بعد السفاهة حيلمُ    فإّن ِسَفاَه الشيِخ ال ِحلَم بعده 

د كنَت ولعلك تتذكر يف هذا املقام أن امللك سعود ُعزل يف ما هو دون ما أنت علي من الفساد بعشرات املرات، وق
وقتها يف صدارة من سعوا يف عزله، وحسناً فعلَت يومها، وليتك تفعل اليوم، وال تقتصر يف ذلك على جمرد اإلستقالة 

الشخصية، فال بد من إقالة كل من كان له دور من وزارئك وحاشيتك فيما آلت إليه احلال، فكما حتّملت سيئة تسليطهم 
أن تكون لك مزيّة ختليصها من شّرك وشرهم، وخاصًة وزير دفاعك الفاشل الذي مل على رقاب العباد ومصاحل البالد، فحاول 

يتوىل أمراً وأتى منه خبري، سواًء كان أمراً سياسياً أو إدارياً، فقد فجر ملف احلدود مع قطر، وكاد أن يشعلها حرباً ىروساً مع 
 . وط اجلوية اليت أفلست على يديهاليمن، هذا زيادة على فشله يف إدارة وزارة الدفاع والطريان واخلط

وغري جمدية يف هذا املقام التعديالت الوزارية الرتقيعية اليت تأيت يف النهاية بوزراء مربوطني بفلك الفساد الكامن يف 
أساس ورأس النظام احلاكم ويدورون حوله ال ميلكون من األمر شيئاً، إذ على افرتاض حسن نيتهم وسعيهم يف اإلصالح، فإن 

 . مش صالحياهتم احملدود وسلطتك املطلقة فوقهم ال تتيح هلم فرصة أي إصالح، فال يستقيم الظل والعود أعوجها

وهذه املطالب باإلستقالة واإلقالة ليست مطالب تعجيزية، فهي نفس ما دعوت إليه وقمت به وإخوانك بشأن امللك 
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 . املخلوع سعود يف السابق

تفكر ملياّ وتراجع نفسك كثرياً أمام هذه احلقائق قبل أن تأخذك العزة بالرفض  نطلُب منك أن وقبل أن نضع القلم؛
وتتخذ قرارك مبعاقبة كل من سعى يف إيصال هذه الرسالة إليك، وعكر مزاجك هبا، كما فعلت مع كثري من عرائض ومذكرات 

أهم املطالب اإلصالحية مبينة الداء النصح اليت رُفعت إليك، واليت كان من أشهرها مذكرة النصيحة اليت جاءتك حافلة ب
واصفة الدواء بدقة العامل وحرارة الداعية وإشفاق الناصح يف أدب جم ووقار عظيم، ومل يكن منك إالّ أن جتاهلت النصح 
وتغافلت عن الناصحني بل وقررت عقاب صفوة األمة من العلماء والدعاة واملصلحني الذين رفعوها إليك، وأجلبت عليهم 

رجلك من سدنة نظام حكمك وزبانيته وهيئاته السلطانية وحاشيته من املخدوعني واملتمالئني، فاستصدرت الفتاوى خبيلك و 
اليت ترمي بكل إفٍك وتقذف بكل هبتان تلك النخبة من أبناء األمةوالصفوة من علمائها اليت ال زالت مرابطة بكل صرب وثبات 

 .يف زنازين سجونك ووراء قضباهنا احلديدية

حىت ال تكون فتنة }أل اهلل أن يفك أسرهم ويسهل أمرهم ويثبتنا وإياهم على طريق دعوته وسبيل التمكني لدينه نس
 . {ويكونالدين كله هلل

واإلنتقام ألوليائه عامًة وللذين يتعرىون ألنواع , ونسأله أن يعيننا على الوفاء مبا عاهدناه عليه من الثأر لدينه 
 . جالدي سجونكم خاصةالتعذيب والبطش على أيدي 

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

 أسامة بن محمد بن عوض بن الدن
 هـ 1416/  3/  5التاريخ 
 م 1995/  8/  3املوافق 
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 الرسالة األولى
 :إلى أهل باكستان

 (تحريض و مؤآزرة)
 للشيخ ُأَساَمُة ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اَلِدْن 

 هـ 1422رجب  7
 م 2001 سبتمبر 24
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ْم هَلُْم َأْجرُُهْم َونُورُُهم}  [19:احلديد]{ َوالشَُّهَداء ِعنَد َرهبِِّ

 
 ...إىل إخواننا املسلمني يف باكستان 

 
 :السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، وبعد

 
رفضهم لعدوان قوات فقد بلغين مبزيد من األسف نبأ قتل بعض إخواننا املسلمني يف كراتشي وهم يعربون عن 

أمريكا الصليبية وحلفائها على أراىي املسلمني يف باكستان وأفغانستان، نسأل اهلل أن يتقبلهم يف الشهداء، وأن 
يلحقهم بالنبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقاً، وأن يرزق أهليهم الصرب والسلوان، ويبارك 

 .م عن اإلسالم خري اجلزاءهلم يف أبنائهم وأمواهلم، وجيزيه
 

 .ومن ترك منهم أبناء فهم أبنائي وأنا لهم كفيل بإذن اهلل تعالى
 

وال عجب أن هتب األمة املسلمة يف باكستان دفاعاً عن إسالمها، فإهنا تعترب خط الدفاع األول عن اإلسالم يف 
تان أمام الغزو الروسي قبل أكثر هذه املنطقة كما كانت أفغانستان هي خط الدفاع األول عن نفسها وعن باكس

 .من عشرين سنة
 

وإننا لنرجو أن يكون هؤالء اإلخوة من أول الشهداء يف معركة اإلسالم يف هذا العصر ىد احلملة الصليبية 
حتت راية الصليب، هذه املعركة اليت تعد واحدة من معارك ( بوش)اليهودية اجلديدة اليت يقودها كبري الصليبيني 

 .الدةاإلسالم اخل
 

وحنن حنرض إخواننا املسلمني يف باكستان أن يدفعوا بكل ما ميلكون ويستطيعون القوات الصليبية األمريكية عن 
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من مل يغز أو جيهز غازياً أو خيلف غازياً يف ”: غزو باكستان وأفغانستان، فإن النيب صلى اهلل عليه وسلم قد قال
 .رواه أبو داود“ ةأهله خبري أصابه اهلل بقارعة قبل يوم القيام

 
وأبشركم أيها اإلخوة أننا ثابتون على طريق اجلهاد يف سبيل اهلل اقتداء برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، مع 

 .أمير المؤمنين المال محمد عمر: الشعب األفغاين املؤمن البطل، وحتت قيادة أمرينا اجملاهد املعتز بدينه
 

لطغيان، وأن حيطم احلملة الصليبية اليهودية اجلديدة على أرض باكستان نسأل اهلل أن ينصره على قوى الكفر وا
 .وأفغانستان

 
{ َيتَـوَكِِّل اْلُمْؤِمُنونَ ِإن يَنُصرُْكُم الّلُه َفاَل َغاِلَب َلُكْم َوِإن خَيُْذْلُكْم َفَمن َذا الَِّذي يَنُصرُُكم مِّن بـَْعِدِه َوَعَلى الّلِه فـَلْ }
 [160:آل عمران]
 

  اإلسالم،أخوكم يف
 

 ُأَساَمُة ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اَلِدنْ 
َغانْسَتاَن   ُخَراَسانَ  –َأفـْ
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 الرسالة األولى
 :إلى األمة اإلسالمية

 (رياح التغيير و القسم الشهير)
 للشيخ ُأَساَمُة ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اَلِدْن 

 هـ 1422رجب  20
 م 2001 توبرأك 7
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

إّن احلمد هلل، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل ِمْن ُشرور أنفسنا وِمْن سيّئات أعمالنا، َمْن يهده اهلل فال 
ُمضّل له، وَمْن ُيضلل فال هادي له، وأشهد أْن ال إٰله إاّل اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أّن حمّمدًا صلى اهلل 

 :عليه و سلم عبده ورسوله، أما بعد
 

فلّله احلمد ! ، فدّمر أعظم مبانيها!يف مقتٍل ِمْن مقاتلها -سبحانه وتعاىل  -، قد أصاهبا اهلل !أمريكافها هي 
 .واملّنة

 .، ِمْن مشاهلا إىل جنوهبا وِمْن شرقها إىل غرهبا، فلله احلمد واملّنة!قد امتألت رعباً  أمريكاوها هي 
، فإّن أّمتنا منذ بضٍع ومثانني عامًا تذوق !ذقناه منذ عشرات الّسننيممّا ! اليوم هو شيٌء يسريٌ  أمريكا! وما تذوقه

، !، فُيقتل أبناؤها وتسفك دماؤها ويعتدى على مقّدساهتا وحتكم بغري ما أنزل اهلل!ٰهذا الّذّل وتذوق ٰهذه املهانة
 !.وال سامع وال جميب

 
م، طليعًة من طالئع اإلسالم، فتح اهلل عليهم كوكبًة ِمْن كواكب اإلسال  -سبحانه وتعاىل  -فلّما أْن وّفق اهلل 

أرجو اهلل سبحانه وتعاىل أْن يرفع قدرهم، وأْن يرزقهم الفردوس األعلى، إنّه ويّل ٰذلك  -تدمريًا  أمريكافدّمروا 
د ويف كثري من بال ِفَلْسِطينَ  فلّما رّد ٰهؤالء عن أبنائهم املستضعفني وعن إخواهنم وأخواهتم يف -والقادر عليه 

 !!!.، صاَح الُكْفُر وتبعه الّنفاقُ !اإلسالم، صاَح العامَلُ بأسره
 

بال ذْنٍب جنَـْوُه؛ ! ، يُقتلون يف العراق!مليون طفل ِمَن األطفال األبرياء يُقتلون إىل هذه اللحظة اليت أحتدث فيها
 !.الّسالطني وال نسمع ُمْنِكٍر، وال نسمع فتوى ِمْن علماء
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 رََفحَ ويف  رَاَم اهللَ ويف ِجِنيَن فساداً، يف  ِفَلْسِطينَ ، لتعيث يف !ويف ٰهذه األيّام؛ تدخل الدبّابات واجملنزرات اليهوديّة
بعد ! ، فإذا جاَء الّسيفُ !، وغريها ِمْن أرض اإلسالم، وال نسمع َمْن يرفُع صوتًا أو حيّرُك ساكناً بـَْيِت َجاالَ ويف 

، اّلذين عبثوا بدماء !يتحّسر ويتحّسف على ٰهؤالء القتلة! كا، ظهَر واشرأّب الّنفاق برأسهمثانني عامًا على أمري
، !اتّبعوا الباطل، نصروا اجلزّار على الّضحّية! ، فٰهؤالء أقّل ما يقال فيهم أهّنم فسقةٌ !وأعراض ومقّدسات املسلمني

 !.فيهم ما يستحّقون -سبحانه وتعاىل  -اهلل  ، فحسبنا اهلل عليهم، وأرانا!نصروا الظّامل على الطّفل الربيء
في ! ، فينبغي على كّل مسلٍم بعد ٰهذا احلدث، وبعد أْن حتّدث كبار املسؤولني!أقول؛ إّن األمر واىح وجليّ 
، برجاهلم !، وقد خرجوا أشراً وبطراً -بوش وَمْن معه  -، ابتداًء برأس الكْفر العاملّي الواليات المّتحدة األمريكّية

على ٰهذه الفئة، اّليت خرجت تفّر بدينها إىل  -! ، وقد ألّبوا علينا حىّت الّدول اّليت تنتسب إىل اإلسالم!ْيلهموخب
، ويزيّفون على الّناس !؛ خرجوا يريدون أْن حياربوا اإلسالم-اهلل سبحانه وتعاىل، تأىب أْن تُعطي الّدنّية يف دينها 

، فٰهذه !، صغارًا وكباراً !قُتل منهم مئات األلوف - اليابانيف  -، شْعٌب يف أقصى األرض !باسم اإلرهاب
، أّما عندما قُتل منهم !، مليون طفل يف العراق مسألة فيها نظر!، ٰهذه مسألة فيها نظر!ليست جرمية حرب

خلف رأس ! وُقصف العراق، ووقف الّنفاق بأسره أفغانستانُقصفت  دار الّسالمو نيروبييف ! بضعة عشر
 !.-وَمْن معها " أمريكا"خلف ُهَبل العصر  -لعاملّي الكْفر ا

 
، وفسطاط  !فسطاط إمياٍن ال نفاق فيه !:فأقول إّن ٰهذه األحداث قد قسمت العالم بأسره إلى فسطاطين

، فينبغي على كّل مسلم، أْن يهّب لنصرة دينه، وقد هّبت رياح اإلميان، -أعاذنا اهلل وإيّاكم منه  -!! ُكْفرٍ 
 .ِمْن جزيرة حُمَمد صلى اهلل عليه و سلم! الّتغيري إلزالة الباطل وهّبت رياح

 
 !:فأقول هلا ولشعبها كلمات معدودة أمريكاوأّما 
 

َأْن  قـَْبلَ ! ، َلْن َتْحُلْم َأْمرِيَكا َواَل َمْن يَِعيُش في َأْمرِيَكا بِاأَلْمنِ !أُْقِسُم بِاهلِل اْلَعِظيِم الَِّذي رََفَع السََّماَء ِباَل َعَمد  
ْبَل َأْن َتْخُرَج َجِميُع اْلُجُيوِش اْلَكاِفَرِة ِمْن َأْرِض ُمَحمَّد  صلى اهلل علي  .ه و سلمنَِعيَشُه َواِقَعاً ِفي ِفَلْسِطيَن َوقـَ
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 واهلل أكرب والعزّة لإلسالم،
 

 .والّسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته
 

 ُأَساَمُة ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اَلِدنْ 
َغانْسَتاَن   ُخَراَسانَ  –َأفـْ
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الِلقاء الصحفي مع الشيخ أسامة بن الدن و الذي أجراه 
 :تيسير علوني

 مقابلة صحفية؛)
 (بعد ستة أسابيع من أحداث غزوة منهاتن

 لشيخ ُأَساَمُة ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اَلِدْن ل
 هـ 1422 شعبان 4

 م 2001أكتوبر  21
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سؤال يرتدد على ألسنة الكثري من الناس يف خمتلف أحناء العامل، وتدعي الواليات املتحدة بأن : تيسير علوني
 لديها دالئل مقنعة على تورطك يف أحداث نيويورك وواشنطن، فما ردكم على هذه االدعاءات؟ 

 
عني، وأما احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على حممد وعلى آله وصحبه أمج: الشيخ أسامة بن الدن

وصفها هلذه األعمال باإلرهاب، فهو وصف باطل، فهؤالء الشباب الذين فتح اهلل عليهم ونقلوا املعركة إىل قلب 
أمريكا، ودمروا أبرز معاملها، معاملها االقتصادية، ومعاملها العسكرية، ذلك بفضل اهلل سبحانه وتعاىل، كانوا 

ه من قبل ـ هو دفاعا عن النفس، دفاعا عن إخواننا وأبنائنا يف يقومون بذلك ـ مما فهمنا وهو ما حافظنا علي
فلسطني وحتريرا ملقدساتنا، فإن كان التحريض على ذلك إرهابا، وإن كان قتل الذين يقتلون أبناءنا إرهابا، 

 . فليشهد التاريخ أننا إرهابيون
 

القسم الذي أدليتم به مؤخرا، قلتم  طيب يا شيخ، املراقب لتصرحياتكم ولبياناتكم قد يربط بني: تيسير علوني
أقسم باهلل العظيم الذي رفع السماء بغير عمد، لن تهنأ أمريكا باألمن ما لم نعشه واقعا في ”: حرفيا

فمن السهل على أي متابع لألحداث أن يربط بني ما حصل من اعتداءات إرهابية يف نيويورك  “فلسطين
 ستنتاج؟ وواشنطن وقسمكم هذا، فما رأيكم يف هذا اال

 
الربط سهل، من حيث أننا حرىنا على ذلك فنحن حرىنا منذ سنني وأصدرنا بيانات : الشيخ أسامة بن الدن

وأصدرنا فتاوى يف هذا الباب، وغري ذلك أيضا من التحريض املستمر يف لقاءات كثرية ونشر يف اإلعالم، فإن 
حن حنرض والتحريض متعنّي اليوم، وقد كلف قصدوا أو قصدمت أن هناك صلة نتيجة التحريض فهذا صحيح، فن

فـََقاِتْل يف َسِبيِل الّلِه اَل ُتَكلَُّف ِإالَّ }: اهلل سبحانه وتعاىل به خري البشر حممدا صلى اهلل عليه وسلم وقال سبحانه
، [84:النساء]{ َشدُّ بَْأسًا َوَأَشدُّ تَنِكيالً نـَْفَسَك َوَحرِِّض اْلُمْؤِمِننَي َعَسى الّلُه َأن َيُكفَّ بَْأَس الَِّذيَن َكَفُروْا َوالّلُه أَ 

فكف بأس الكفار سبيله القتال والتحرير، فهذا الربط صحيح أننا حرىنا على قتال أمريكان واليهود، فهذا 
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 . صحيح
 

تنظيم القاعدة يواجه اآلن دولة تتسيد العامل عسكريا وسياسيا ! شيخ أسامة بن الدن: تيسير علوني
أي منطق ميكن لتنظيم القاعدة، اليت مل تصل بالتأكيد إمكاناته املادية إىل اإلمكانات اليت متلكها وتكنولوجيا، ب

 الواليات املتحدة، بأي منطق ميكن لتنظيم مثل القاعدة هزمية أمريكا عسكريا؟ 
 

، املعركة بني احلمد هلل، أقول أن املعركة ليست بني تنظيم القاعدة والصليبية العاملية: الشيخ أسامة بن الدن
اإلسالم بني أهل اإلسالم والصليبية العاملية، وهذا التنظيم، بفضل اهلل سبحانه وتعاىل كان مع إخواننا اجملاهدين 
األفغان، وكان الناس يقولون مثل هذا الكالم وأشد منه، كيف لكم أن هتزموا االحتاد السوفييت؟ واالحتاد السوفييت 

يرتعد خو من ( حلف مشال األطلسي)ا ترعب العامل بأسره وحلف الناتو يف ذلك الوقت كان قوة عظيمة جد
فأين تلك القوة اليت ُمنَّ هبا علينا وعلى إخواننا اجملاهدين وأصبح االحتاد السوفييت بفضل اهلل . االحتاد السوفييت

ي مدنا مبدد من عنده أثرا بعد عني، مل يعد هناك االحتاد السوفييت، تقسم إىل دويالت كثرية وبقيت روسيا، فالذ
سبحانه وتعاىل، وثبتنا سبحانه وتعاىل إىل أن اهنزم االحتاد السوفييت هو قادر سبحانه وتعاىل أن ميدنا مرة أخرى 
مبدد من عنده هلزمية أمريكا على نفس األرض بفضل اهلل سبحانه وتعاىل ومع نفس األقوام فذلك فضل اهلل 

أمريكا هو أمر ممكن بإذن اهلل سبحانه وتعاىل، وهو أيسر علينا بإذنه سبحانه وتعاىل، فنحن نعتقد أن هزمية 
 . سبحانه وتعاىل من هزمية االحتاد السوفييت سابقا

 
 كيف تفسرون ذلك؟ ملاذا هو أيسر؟ : تيسير علوني

 
مل  جربنا من إخواننا الذين خاىوا قتاال مع األمريكان على سبيل املثال يف الصومال،: الشيخ أسامة بن الدن

جند هناك قوة تذكر، هناك هالة ىخمة جدا على أمريكا والواليات املتحدة، هبا ترعب الناس قبل أم خيوىوا 
قتاال، فجرب إخواننا الذين كانوا هنا يف أفغانستان وفتح اهلل عليهم مع بعض اجملاهدين يف الصومال، فخرجت 

شيء، خرجت بأسرع مما كان يتصور ونست كل ذلك أمريكا جتر أذيال اخليبة واهلزمية واخلسران، ال تلوي على 
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الضجيج اإلعالمي الضخم عن النظام العاملي اجلديد، وعن أهنا هي سيدة ذلك النظام، وأهنا تفعل ما تريد، 
فجربنا القتال ىد الروس من . نفت كل هذه الرتهات وملت جيشها انسحبت مهزومة بفضله سبحانه وتعاىل

هلل سبحانه وتعاىل، مث واصلنا ىد الشيوعيني يف أفغانستان واليوم حنن يف عشر سنوات بفضل ا 89إىل  79
هناية األسبوع الثاين، شتان شتان بني املعركتني، وبني هذه الفئة وتلك، فنرجو اهلل سبحانه وتعاىل أن ميدنا مبدد 

 . من عنده وأن يكسر أنف أمريكا راغمة أنه ويل ذلك والقادر عليه
 

أال ترون أن وجود تنظيم ( هنزم على هذه األرض)ا شيخ على ذكر األرض حتديدا، قلتم طيب ي: تيسير علوني
 القاعدة على أفغانستان يكلف الشعب األفغاين مثنا باهضاً؟ 

 
يعين، هذه النظرة جزئية، ونظرة غري مكتملة، من زاوية واحدة، عندما جئنا إىل : الشيخ أسامة بن الدن

ميالدي، احلكومة  79للهجرة املوافق  1399دين عندما دخل الروس يف عام أفغانستان وجئنا لنصرة اجملاه
السعودية طلبت رمسيا منا بأن ال ندخل إىل أفغانستان، ألن دخويل إىل أفغانستان نظرا لقرب األسرة من النظام 

بشاور ألن السعودي هناك، كانت الرسالة باألمر أن أسامة ال يدخل إىل أفغانستان ويبقى عند املهاجرين يف 
الروس لو مسكوا أو أسروا أسامة، فهذا سيكون دليل علينا أننا حنن ندعم اجملاهدين ىد االحتاد السوفييت، 
ويومها العامل كله يرجف من االحتاد السوفييت، فلم أبال هبذا املنع، ويف ذلك ىرر عليهم من وجهة نظرهم هم، 

حتملنا رغبة يف إحياء النفس املسلمة، وحفظ األطفال وإىرار  فلما جئنا إىل األفغان يف املرة األوىل حتملنا ما
املسلم هنا ونصرة للدين، فهذا واجب على املسلمني مجيعا، ال نقول أنه واجب فقط على األفغان، وإذا قمت 
أو قام أخواين الذين جاءوا للجهاد هبذا الواجب لنصرة إخواننا يف فلسطني، فال يعين أن أسامة فقط يتحمل هو 

وحده، واجب على اجلميع وعلى األمة بأسرها أن تتحمله يف سبيل اهلل، واجلهاد متعنّي اليوم علينا وعلى األفغان ل
وعلى غريهم، فصحيح أهنم يتحملون ولكن هذا واجب شرعي، فينبغي عليهم وعلى اآلخرين التحمل هذا يف 

ا فقط، رغم أن السبب ليس شخصي، وإىافة إىل ذلك أن الذي خيف هذا الضرب على األفغان بسببن. سبيله
فأمريكا مل تأخذ أموايل ابتداء وال آذتين بشيء وإمنا نظرا لتحريضنا ىد اليهود وأمريكان دفاعا عن أمة اإلسالم 

لكن معلوما أن أمريكا ىد قيام أي دولة إسالمية، وقد صرح أمري املؤمنني يف أكثر من . جاء هذا الكالم منهم
كبار الطلبة، أهنم مقصودون لدينهم، ال جملرد وجود أسامة بن الدن، وكما قال جاء مناسبة، وصرح كثري من  
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الربيطانيون وهجموا على أفغانستان قبل أن يوجد أسامة بن الدن مث جاء الروس قبل أم جنيء واآلن جاء 
 . األمريكان فنرجو اهلل أن يهزمهم كما هزم حلفائهم من قبل

 
عودة إىل ما حصل من اعتداءات يف نيويورك وواشنطن، ما هو تقيمكم ملا حصل؟ أثره على : تيسير علوني

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

أقول، األحداث اليت حصلت يوم الثالثاء يف احلادي عشر سبتمرب على يف نيويورك : الشيخ أسامة بن الدن
جدا جبميع املقاييس، وتداعياته إىل اللحظة مل تنته وما زالت مستمرة، وألن كان وواشنطن، هذا حدث عظيم 

سقوط األبراج وعلى رأسها التوأم، هو حدث ىخم جدا إال أن ما تبعه من أحداث، سنتحدث عن التداعيات 
، %16االقتصادية، فهي مازالت مستمرة، فحسب اعرتافاهتم هم أن نسبة اخلسارة يف سوق والسرتيت بلغت 

سنة، ما حصل هذا  230وقالوا هذا الرقم قياسي مل حيصل من قبل قط، منذ أن فتحت السوق قبل أكثر 
االهنيار الضخم، رأس املال املتـداول يف هـذه السوق يبلغ أربعة تريليـون دوالر، فإذا ىربنا ستة عشر يف املائة يف 

مليار دوالر خسارهتم بفضل اهلل  640مهم يبلغ أربعة تريليون دوالر حىت نعلم حجم اخلسارة اليت أصابت أسه
هذا خسروه بفضل اهلل نتيجة ىربة . عام 640سبحانه وتعاىل، وهذا الرقم يساوي ميزانية السودان مثال ملدة 

مليار وهم يف األسبوع األول ما اشتغلوا  20الدخل القومي األمريكي اليومي هو . من توفيق اهلل متت يف ساعة
فلو ىربت . لصدمة النفسية، هم إىل اليوم هذا هناك ما يذهبون إىل العمل من هول الصدمةشيئا قط نتيجة ا

نكون وصلنا   -( مليار) 640مليار، وهي أكثر من ذلك، وتضيفها إىل  140مليار يف أسبوع تصل إىل  20
مث سرحوا إىل اليوم ( مليار) 30قلنا أكثر من  -تقريبا، خسارة املباين والعمائر ( مليار) 800كام؟ انتقضنا على 

موظف ـ أعطوهم فصل شغل ـ تسريح من  170.000هذا، أو قبل يومني، من شركات الطياران أكثر من 
من الشعب %  70فذكرت حتليالت ودراسات أمريكية أن . أعماهلم سواء شركات الطريان الناقلة أو املصنِـعة

النفسية بعد حادثي الربجني وىرب وزارة الدفاع ـ األمريكي إىل اليوم يعانون من االكتئاب ومن االىطرابات 
 .البنتاجون بفضل اهلل سبحانه وتعاىل

 
شركة واحدة من شركات الفنادق املشهورة األمريكية ـ إنرتكونتيننتال فصلت عشرين ألف موظف بفضل اهلل 
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سبحانه وتعاىل، والتداعيات ال يستطيع أحد أن حيدد قيمة هذه األموال من ىخامتها وكثرهتا وتشعباهتا وهي يف 
فالشاهد، املبلغ يصل على أقل تقدير إىل أكثر من تريليون دوالر بفضل اهلل . ازدياد بفضل اهلل سبحانه وتعاىل

هلل سبحانه وتعاىل أن يتقبل األخوة يف الشهداء وأن سبحانه وتعاىل، يف هذه الضربات املوفقة املباركة نرجو ا
ولكن أقول حدثت هناك تداعيات أخرى خطرية جدا، أعظم وأكرب وأخطر من سقوط . يرزقهم الفردوس األعلى

األبراج، وهو هذه احلضارة الغربية اليت تتزعمها أمريكا، حتطمت قيمها وحتطمت تلك األبراج املعنوية اهلائلة اليت 
وظهر ذلك جلياً، عندما تدخلت . احلرية وعن حقوق اإلنسان وعن اإلنسانية أصبحت هباء منثورا تتحدث عن

احلكومة األمريكية ومنعت وكاالت اإلعالم من نقل كلمات لنا ال تتجاوز بضع دقائق، ألهنم شعروا بأن احلقيقة 
ي يريدونه، ولكن ألننا يُعتدى علينا بدأت تظهر للشعب األمريكي، وأننا على احلقيقة لسنا إرهابيني باملعىن الذ

يف فلسطني ويف العراق ويف لبنان ويف السودان ويف الصومال ويف كشمري ويف الفلبني ويف كل مكان، وأن هذا رد 
فعل من شباب األمة على اعتداءات احلكومة األمريكية، لذلك صرحوا هبذا التصريح وأمروا هبذا األمر ونسوا كل 

فأقول إن احلرية واحلريات يف أمريكا وحقوق اإلنسان ُقدمت إىل . الرأي اآلخر وهذه األمورما ذكروا عن الرأي و 
املقصلة إىل غري رجعة إال أن تستدرك سريعا، فاحلكومة سُتدخل الشعب األمريكي والغرب عموما سيدخل يف 

حتت النفوذ واللويب حياة خانقة، يف جحيم ال حيتمل بسبب أن قيادات احلكومات هناك هم على صلة وثيقة، و 
 . اليت تقتل أبناءنا وأطفالنا بغري حق من أجل أن يبقوا هم على سدة احلكم" إسرائيل"الصهيوين خيدمون مصاحل 

 
بالنسبة ألثر هذه العمليات على العامل اإلسالمي، تضاربت األقوال، هناك من أن فرحة سادت : تيسير علوني

ن أنتم التصرحيات الرمسية وتصرحيات من يستطيع التصريح، يقولون لدى كثريين يف العامل اإلسالمي، وتسمعو 
دائما أن هذه اعتداءات إرهابية، مدنيني أبرياء حنن ال نقبل هبا، هذه تتناىف مع تعاليم الدين اإلسالمي احلنيف 

خالل وما إىل ذلك، فما هو تقييمكم ملا حصل من خالل رصدكم ومتابعتكم ملا جيري يف العامل اإلسالمي من 
 الشبكة اليت متلكوهنا وتديروهنا يف خمتلف أحناء العامل؟ 

 
أقول إن األحداث أثبتت بشكل كبري جدا مدى اإلرهاب الذي متارسه أمريكا على : الشيخ أسامة بن الدن

قسم هو بوش ومن معه، وأي دولة ال تدخل : العامل، فصرح بوش أن الناس ال ميكن أن يكون هناك إال قسمان
بوش مع الصليبية العاملية، هي بالضرورة مع اإلرهابيني، فأي إرهاب أظهر وأوىح من هذا اإلرهاب؟  مع حكومة
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فاىطرت كثري من الدول اليت ال متلك من أمرها شيـئا يذكر إىل جماراة هذا اإلرهاب العاملي الشديد، واىطروا يف 
ليقني أننا ندافع عن إخواننا وأننا ندافع عن البداية إىل أن جياملوه ويقولوا حنن معك وهم يعلمون مجيعا علم ا

مقدساتنا، ولذلك تصرحيات الزعماء سواء الغربيني أو الشرقيني يف املنطقة، قالوا إنه البد من حل املشاكل 
إذن حنن أصحاب قضية عادلة، ولكن . فما هي هذه املشاكل؟ قالوا قضية فلسطني. والبذور األساسية لإلرهاب

يقولون عنا أننا إرهابيون ولكن حلوا قضية . يستطيعوا أن يقولوا حنن أصحاب قضية عادلةخوفا من أمريكا مل 
وبناءا على ذلك ـ على هذه الضربات ومن تداعياهتا حترك بوش و بلري قالوا حان اآلن الوقت إلقامة . فلسطني

الضربة؟ فهم ال يفقهون  دولة مستقلة لفلسطني ـ سبحان اهلل ـ منذ عشرات السنني ما حان الوقت إال بعد هذه
هذه أول مرة . غري لغة الضرب وغري لغة القتل، فكما يقتلوننا البد أن نقتلهم حىت حيصل هناك توازن يف الرعب
كان الساسة .يقرتب ميزان التوازن يف الرعب بني الطرفني ـ بني املسلمني واألمريكان يف هذا العصر احلديث

متنع الضحية من أن تصيح أو تتأوه، تدمري للمسلمني، مث خيرج علينا  األمريكيون يفعلون بنا ما يشاءون، و 
، حىت مل يسمحوا مبجرد (96عام )أن تدافع عن نفسها بعد جمزرة قانا " إسرائيل"كلينتون ويقول أن من حق 

ألوىل من وعندما زار الرئيس اجلديد بوش وكولن باول وزير اخلارجية، ما زالوا يف الشهور ا. التوبيخ لإلسرائيليني
وصفـق هلم " إسرائيل"حكمهم، قالوا سوف ننقل السفارة األمريكية إىل القدس والقدس ستبقى عاصمة أبدية لـ 

الكوجنرس وجملس النواب، فهذا نفاق ليس بعده نفاق، وهذا ظلم واىح بنّي، فهم ال يفقهون إال إذا وقع 
عركة إىل داخل أمريكا، وسنسعى إىل املواصلة الضرب على رؤوسهم، فمن فضل اهلل سبحانه وتعاىل انتقلت امل
 . فيها بإذن اهلل حىت يتم النصر أو نلقى اهلل سبحانه وتعاىل دون ذلك

 
طيب يا شيخ أنا أرى أن إجاباتكم تقودنا دوما إىل احلديث عن فلسطني والقضية الفلسطينية : تيسير علوني

بيان صدر منذ سنوات يدعو إىل قتال اليهود والصليبيني  بياناتكم األخرية، أو بالتحديد أو: فدعنا نقود السؤال
أخرجوا املشركني من ”وكان، حنن نذكر طبعا أن عنوان كان موجودا عليه بني قوسني مجلة من احلديث الشريف 

وكان تركيزكم على إخراج األمريكيني من جزيرة العرب، لكن بدأنا نرى يف اآلونة األخرية تبديال يف “ جزيرة العرب
يف املقدمة وأعدمت قضية احلرمني إىل املقام " قضية األقصى"لوياتكم، وىعتم قضية فلسطني أو ما تسموها أنتم أو 

 الثاين، إن صح التعبري فما تعليقكم على ذلك؟ 
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أقول ال شك أن اجلهاد فرض عني لتحرير األقصى وإلنقاذ املستضعفني يف فلسطني ويف : الشيخ أسامة بن الدن
راق ويف مجيع بالد اإلسالم، وال شك أن حترير جزيرة العرب من املشركني أيضا هو كذلك فرض لبنان ويف الع

عني، لكن يف مسألة تقدمي أو بعض الكالم أنه يقال أن أسامة اآلن وىع قضية فلسطني، فهذا غري صحيح، 
ع األمريكية وكنت هجرية حتث املسلمني على املقاطعة االقتصادية ىد البضائ 1407فللعبد الفقري حماىرات 

أقول إن أموالنا يأخذها األمريكان ويعطوها لليهود فقتلوا فيها أخواتنا يف فلسطني فهذا فرض عني، وهذا فرض 
ويف اجلبهة اليت أنشأت قبل بضع سنني كان عنواهنا ـ . عني، وفروض عيان كثرية يف اجلهاد ككشمري وغريها

لصليبيني، وذكرنا هلذين احلدثني أو هلاتني القضيتني من باب مسمى اجلبة ـ اجلبهة اإلسالمية ىد اليهود وا
األمهية، فأحيانا قد تتوفر مقومات يف إحدى القضيتني تدفع هبا أكثر من غريها فنتحرك هبذا االجتاه دون إمهال 

 . لالجتاه اآلخر
 

 ما هي املقومات اليت دفعت بكم إىل قضية فلسطني؟ : تيسير علوني
 

ففي املرحلة األخرية قيام االنتفاىة املباركة األخرية ـ انتفاىة رجب ـ ساعدت على : نالشيخ أسامة بن الد
الدفع يف هذا االجتاه فهذا كان من أكرب األسباب اليت ساعدت يف هذه القضية، ودفعنا هبذا أو ذاك، إمنا حنن 

وكلها خيدم بعضه  نسعى يف واجب إىل واجب واالنتقال من واجب إىل ما هو آكد منه ال حرج فيه شرعا،
بعضا، فضرب األمريكان لقضية فلسطني خيدم ىرهبم لقضية احلرمني والعكس بالعكس، ىرب األمريكان، 

 . يعتربون هم خط دفاعي لليهود يف مناطق تبوك واملنطقة الشرقية، فال تعارض بن األمرين
 

يا شيخ، اآلن بالنسبة لليهود والصليبيني أو الصليبيني واليهود كما تقولوا أنتم، أنتم أفتيتم بوجوب : تيسير علوني
جهاد اليهود والصليبيني، فنحن نرى أن بعض الفتاوى األخرى صدرت عن علماء آخرين، قد يكون هناك من 

لى أي أساس شرعي ميكن ع: بعضهم قال. يؤيدكم ولكن بالتأكيد هناك من علق أو من عارض فتاواكم هذه
أن نقتل اليهودي لدينه، ألنه يهودي، أو الصلييب أو النصراين ألنه نصراين فقط، فاختلفت فتاواكم يعين ال يوجد 

 فيها تنسيق مع فتاوى بقية العلماء؟ 
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احلمد هلل، أقول إن هذه األمور قد صدرت فيها فتاوى كثرية، ومن املسلمني يف : الشيخ أسامة بن الدن

كستان صدرت فتاوى كثرية للعلماء، كان من أبرزهم مفيت نظام الدين ويف بالد العرب، خاصة يف بالد احلرمني با 
صدرت فتاوى كثرية ومؤكدة ومتكررة كان من أبرزها فتوى محود بن عبد اهلل بن عقلة الشعييب، نرجوه اهلل أن 

رمني، يؤيد بوجوب قتال األمريكان وقتال يبارك يف عمره وهو من كبار العلماء يف تلك الديار يف بالد احل
اإلسرائيليني يف فلسطني ويبيح دمائهم وأمواهلم، كذلك صدرت فتوى للشيخ سليمان العلوان وكذلك صدر  
كتاب ألحد طلبة العلم يف حقيقة احلروب الصليبية اجلديدة، وفند فيه مزاعم الذين يزعمون أن هذا القتال ال 

قال إن هناك مفاسد أيضا فند فيه، نعم فاطلعت عليه فجمع مجعا جيدا موفقا،  يصح ومن زعم اجلواز الشرعي
 . نرجوه اهلل أن يبارك فيه

 
 وماذا عن قتل املدنيني األبرياء؟ : تيسير علوني

 
قتل املدنيني األبرياء كما تزعم أمريكا ويزعم بعض املثقفني، كالم عجيب جدا، يعين : الشيخ أسامة بن الدن

أن أبنائنا واملدنيني عندنا غري أبرياء ودمهم مباح؟ ولو بدرجة ما؟ وإذا قتلنا املدنيني عندهم من الذي قال 
صاحت الدنيا علينا من مشرقها إىل مغرهبا وألبت أمريكا حلفاءها وعمالءها وصبيان عمالئها ـ من الذي قال 

بالدنا منذ عشرات السنني؟  أن دماءنا ليست دماء ودماءهم دماء؟ من الذي أفىت هبذا؟ من الذي يقتل يف
أكثر من مليون طفل، أكثر من مليون طفل ماتوا يف العراق وما زالوا ميوتون، فلما مل نسمع فارق أو مستنكر وال 

دخلت امرأة النار يف ”من يوايف وال من يعزي؟ وقد صح عن النيب عليه الصالة والسالم يف احلديث الصحيح 
هذا يف هرة، فكيف مباليني املسلمني “ ي تركتها تأكل من خشاش األرضهرة ربطتها، ال هي أطعمتها وال ه

 الذين يقتلون؟
 

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

 أين من يف قلوهبم ذرة من إميان؟
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كيف هؤالء يتحركون إذا قتلنا املدنيني األمريكان وحنن كل يوم نقتل، كل يوم يف فلسطني يقتل األطفال؟ هناك 
خلل عظيم جدا عند الناس، البد من وقفة قوية واىحة ومراجعة للحسابات، ولكن طبيعة البشر مييلون مع 

وإذا وقفوا يف صف احلكومات . د عليهمالقوي من حيث ال يشعرون، فهم إذا تكلموا علينا يعلمون أننا ال نر 
وقدميا قام ملك من امللوك العرب، كما جاء يف أيام العرب، . واألمريكان يشعرون بشيء من حيث ال يشعرون

وقتل رجال من العرب، فالناس ألفت أن امللوك تقتل البشر، فرتصد أخو املقتول هلذا امللك وقتله، فلما املظلوم 
اتبه الناس، قال تقتل ملكا من أجل أخيك؟ ومن الذي قدم امللك؟ هذه نفس وهذه ويل الدم انتصر بأخيه ع

نفس والنفوس تتكافأ، ودماء املسلمني تتكافأ، ففي ذلك العصر كانت الدماء متكافئة، فقال هذا الرجل وكان 
نا، نقتل ملوك أخي ملكي ـ هذا إيل أنتم شايفينه ملكي ـ وحنن مجيع أبنائنا يف فلسطني هم ملوك: حليما، قال

 . الكفر وملوك الصليبيني واملدنيني الكافرين مقابل ما يقتلون من أبنائنا وهذا جائزا شرعا وجائزا عقال
 

 إذا أنتم تقولون هذا من باب املعاملة باملمثل، يقتلون أبرياءنا فنقتل أبرياءهم؟: تيسير علوني
 

وجائز عقال ألن الذين تكلموا يف هذا األمر بعضهم ونقتل أبريائهم ويكون جائز شرعا : الشيخ أسامة بن الدن
 . تكلم من منطلق شرعي

 
 ما هو دليلهم؟ : تيسير علوني

 
أنه ال جيوز، وذكروا دليال، أن الرسول عليه الصالة والسالم منع من قتل األطفال : الشيخ أسامة بن الدن

 . والنساء، وهذا صحيح ثابت على النيب عليه الصالة والسالم
 

 هذا ما نسأل عنه بالضبط هذا نتساءل عنه بالضبط ؟: ر علونيتيسي
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ولكن هذا النهي عن قتل األطفال األبرياء ليس مطلقا، وهناك نصوص أخرى تقيده، : الشيخ أسامة بن الدن
لعلم صاحب قال أهل ا[ 126:النحل]{ َوِإْن َعاقـَْبُتْم فـََعاِقُبوْا مبِْثِل َما ُعوِقْبُتم ِبهِ }: فقوله سبحانه وتعاىل

االختيارات وغريه من أهل العلم وابن القيم والشوكاين وغريهم كثري والقرطيب رمحه اهلل يف تفسريه، أن الكفار إذا 
تقصدوا أن يقتلوا لنا نساء أو أطفال، فال حرج أن نعاملهم باملثل، ردعا هلم أن يعيدوا الكرة لقتل أطفالنا 

ال ينبغي هذا طفال أن : الذين يتكلمون دون علم بالشريعة، ويقولون وأما. ونسائنا، فهذا من الناحية الشرعية
وعلما أن هؤالء الشباب الذين فتح اهلل عليهم مل يتعمدوا قتل األطفال، وإمنا ىربوا أكرب مركز للقوة .. يقتل

القوة  العسكرية يف العامل ـ البنتاجون، الذي هي أكثر من أربعة وستني ألف موظف ـ مكان عسكري ومركز فيه
 . واخلربة العسكرية

 
 وماذا عن األبراج التجارة العاملية؟ : تيسير علوني

 
األبراج التجارة العاملية ـ الذين ىوربوا فيها وقتلوا فيها هم قوة اقتصادية وليسوا مدرسة : الشيخ أسامة بن الدن

صادية يف العامل تعيث يف أطفال وليس سكن، األصل، الذين هم يف هذه املراكز رجال، يدعمون أكرب قوة اقت
األرض فسادا، فهؤالء البد أن يقفوا وقفة هلل سبحانه وتعاىل ويعيدوا احلسابات البد أن يعيدوا هذه احلسابات، 

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

اإلعالم يف كل مكان، وأجهزة االستخبارات أيضا تتحدث عن أنكم اآلن شيخ أسامة، أجهزة : تيسير علوني
تديرون شبكة واسعة جدا، واسعة النطاق تنتشر يف أربعني أو مخسني دولة حسب بعض األقوال، وأن إمكانات 
تنظيم القاعدة املالية إمكانات ىخمة جدا، وأنتم تستخدمون هذه اإلمكانات يف الكثري من ما نفذ من 

السؤال املوجه لكم، ما هو . عمون حركات إسالمية، أو حركات تسمى يف أماكن أخرى إرهابيةعمليات، وتد
 مدى ارتباط تنظيم القاعدة، وجود تنظيم القاعدة بشخص أسامة بن الدن؟ 

 
احلمد هلل، أقول بالنسبة ملا ذكرمت، وأكرر ما ذكرته من قبل، أن األمر ال خيص العبد : الشيخ أسامة بن الدن
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وال خيص تنظيم القاعدة، حنن أبناء أمة إسالمية قائدها حممد صلى اهلل عليه وسلم، ربنا واحد سبحانه  الفقري
وتعاىل ونبينا واحد عليه الصالة والسالم وقبلتنا واحدة وحنن أمة واحدة، ولنا كتاب واحد، هذا الكتاب الكرمي 

َا اْلُمْؤِمُنوَن }أخوة اإلميان، فكل املؤمنني إخوة والسنة املطهرة عن نبينا عليه الصالة والسالم ألزمتنا شرعا ب ِإمنَّ
فليس املسألة كما يصورها الغرب أن هناك تنظيم خاص باسم كذا، هذا االسم قدمي [ 10:احلجرات]{ ِإْخَوةٌ 

جدا ونشأ بدون قصد منا، كان األخ أبو عبيدة عليه رمحة اهلل البنشريي كّون معسكر لتدريب الشباب للقتال 
حتاد السوفييت الباغي، الغاشم، امللحد اإلرهايب حقيقة لمآمنني، فهذا املكان كنا نسميه القاعدة كقاعدة ىد اال

تدريب مث منا هذا االسم، أما حنن غري منفصلني عن األمة، حنن أبناء أمة وحنن جزء ال يتجزأ منها، وما هذه 
ىل إندونيسيا إىل اهلند وباكستان وموريتانيا، إىل أنه املظاهرات العارمة من أقصى املشرق من الفلبني إىل ماليزيا إ

حنن نتحدث عن ىمري األمة، هؤالء الشباب الذين ىحوا بأنفسهم نرجو اهلل أن يتقبلهم يف نيويورك وواشنطن، 
هؤالء هم املتحدثون على احلقيقة لضمري األمة، وهم ىمريها النابض الذي يرى أنه البد من االنتقام من الظامل، 

الباغي، من اجملرم، من اإلرهايب على احلقيقة الذي يرهب اآلمنني، فليس كل إرهاب مذموم، فهناك إرهاب من 
فإىل لو نأخذ بقوهلم، فاجملرم اللص يشعر باإلرهاب من الشرطي ـ من البوليس، . مذموم، وهناك إرهاب حممود

مجرمني إرهاب حممود، وإرهاب اجملرم فهل نقول لشرطي أنت إرهايب أرهبت اللص؟ ال، فهذا إرهاب البوليس لل
، وحنن منارس اإلرهاب احملمود الذي "إسرائيل"فأمريكا متارس اإلرهاب املذموم، هي و. لمآمنني إرهاب مذموم

 . هو يردع هؤالء عن قتل أطفالنا يف فلسطني وغريها
 

طيب شيخ أسامة، ما هي إسرتاتيجية تنظيم القاعدة يف الدول العربية، املالحظ أن بعض الدول : تيسير علوني
العربية علقت على ما حصل يف نيويورك وواشنطن، علقت تعليقا مؤيدا لالهتامات األمريكية لكم بالوقوف وراء 

عليق وزير الداخلية السعودي ما حصل يف نيويورك وواشنطن، بعض الدول العربية أشد شططا يف تعليقها، مثال ت
األخري الذي حذر منكم شخصيا وحذر من إتباع هنجكم ومن إتباع ما تقولونه، فهل لديكم اسرتاتيجية خاصة 

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

نصرة أمتنا والسعي لرفع الظلم والذل  أؤكد أننا جزء من هذه األمة، وأن هدفنا هو: الشيخ أسامة بن الدن
واهلوان واخلنوع عنها، ورفع األحكام الوىعية اليت فرىتها أمريكا على عمالئها يف املنطقة، لُتحكم هذه األمة 
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بكتاب رهبا الذي خلقها سبحانه وتعاىل، فاستمعت إىل طرف من كالم وزير الداخلية، و اهتمنا باالسم بشكل 
يكفرون املسلمني، معاذ اهلل، فإننا نعتقد أن املسلمني مسلمون وال نكفر أحدا إال إذا مباشر وقال إن هؤالء 

ارتكب ناقضا من نواقض اإلسالم املعلومة من الدين بالضرورة، إن كان عاملا بأن هذا ناقض لإلسالم، أو من 
مة سواء حتت كتاب ربنا لكن نقول عموما، مهنا أن جتتمع هذه األمة على كل. معلوم من نواقض الدين بالضرورة

سبحانه وتعاىل وسنة رسوله عليه الصالة والسالم وأن تتحرك هذه األمة لقيام اخلالفة الراشدة مع األمة اإلسالمية 
عموما اليت بشرنا رسولنا عليه الصالة والسالم يف احلديث الصحيح أن اخلالفة الراشدة ستعود بإذن اهلل سبحانه 

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

ّول ما مل ، فالغريب أننا نق(أي احلرب الصليبية Crusade)ملثل هذه احلملة مثيل، وقد صرح بوش بلسانـه 
نقل، ويصدق بعض الناس، يقال أننا كما ذكر وزير الداخلية، نكفر املسلمني، معاذ اهلل من ذلك، وبوش عندما 
يقول، يلتمسون له األعذار، يقول ما قصدنا حرب صليبية، هو قال أهنا حرب صليبية، فصورة العامل اليوم 

، أي إما مع الصليبية أو مع "ا أو مع اإلرهابإما معن: "إىل قسمني، وقد أصاب بوش عندما قال( منقسمة)
اإلسالم، بوش صورته اليوم، هو يف أول الطابور حيمل الصليب الضخم، الكبري ويسري، وأشهد باهلل العظيم، أن  
كل من يسري خلف بوش يف خطته هو قد ارتد عن ملة حممد صلى اهلل عليه وسلم، وهذا احلكم هو من أوىح 

ويف سنة الرسول صلى اهلل عليه وسلم، وقد أفىت كما ذكرت املشايخ من قبل، والدليل األحكام يف كتاب اهلل 
يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل تـَتَِّخُذوْا اْليَـُهوَد َوالنََّصاَرى أَْولَِياء }: على ذلك قوله سبحانه وتعاىل خماطبا املؤمنني قائال

ُهْم ِإنَّ الّلَه اَل يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنيَ بـَْعُضُهْم َأْولَِياء بـَْعٍض َوَمن يـَتَـَوهلَُّ  قال أهل [. 51:املائدة]{ م مِّنُكْم فَِإنَُّه ِمنـْ
، ومن أعظم معامل الوالية املناصرة بالقول وبسنان وبالبيان، فالذين يسريون (الذي يتوىل الكفار قد كفر: )العلم

ويقول أيضا يف اآلية اليت تليها . ورسوله سبحانه وتعاىلخلف بوش ويف محلته ىد املسلمني، قد كفروا باهلل 
يتَ فـَتَـَرى الَِّذيَن يف قـُُلوهِبِم مََّرٌض ُيَسارُِعوَن ِفيِهْم يـَُقوُلوَن خَنَْشى َأن ُتِصيبَـَنا دائرة فـََعَسى الّلُه َأن يَأْ }: سبحانه وتعاىل

َويـَُقوُل الَِّذيَن آَمُنواْ }، ويقول [52:املائدة]{ َما َأَسرُّوْا يف أَنـُْفِسِهْم نَاِدِمنيَ  بِاْلَفْتِح أَْو أَْمٍر مِّْن ِعنِدِه فـَُيْصِبُحوْا َعَلى
، قال [53:املائدة]{ رِينَ أََهُؤالء الَِّذيَن أَْقَسُموْا بِالّلِه َجْهَد أمَْيَاهِنِْم إِنَـُّهْم َلَمَعُكْم َحِبَطْت أَْعَماهُلُْم َفَأْصَبُحوْا َخاسِ 

كان كثري من الصحابة ال يعلمون أن رأس النفاق منافق كافر، عبد اهلل بن : ه اهلل يف تفسريه وغريهابن كثري رمح
أيب بن سلول، فلما وقع ما وقع بني املسلمني واليهود من خالف، أراد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن 
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ه الصالة والسالم وبني اليهود، يعاقب اليهود، حترك رأس النفاق ووقف مع صف اليهود وحال بني رسولنا علي
 .فهذه اآليات نزلت فيه ويف أمثاله

 
فالذين يتولون الذين كفروا، قد كفروا باهلل سبحانه وتعاىل ورسوله، وتزيد اآلية اليت تليها تعقيبا على ما فات، ألن 

يـَْرَتدَّ ِمنُكْم َعن ِديِنِه َفَسْوَف يَْأيت الّلُه يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوْا َمن }: هذا الذي توىل الكافرين قد ارتد، فجاءت اآلية
ِه َواَل خَيَاُفوَن َلْوَمَة آلئٍِم َذِلَك ِبَقْوٍم حيُِبـُُّهْم َوحيُِبُّونَُه أَِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِننَي أَِعزٍَّة َعَلى اْلَكاِفرِيَن جُيَاِهُدوَن يف َسِبيِل اللّ 

 [.54:املائدة] {ُء َوالّلُه َواِسٌع َعِليمٌ َفْضُل الّلِه يـُْؤتِيِه َمن َيَشا
 

فأقول للمسلمني فليحذروا أشد احلذر من مواالة اليهود والنصارى، وَمن زلت قدمه بكلمة فليتق اهلل وجيدد أميانه 
 . وليتوب مما فعـله

 
 حىت الكلمة؟ : تيسير علوني

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

 
 ؟ ...ولكن قسم كبري جدا من األمة: تيسير علوني

 
ليس قسم كبري، هذا حكم اهلل سبحانه وتعاىل وبنّي واىح يف كتابه الكرمي، وهو من : الشيخ أسامة بن الدن

 . أوىح األحكام
 

 احلكومات العربية واإلسالمية؟ : نيتيسير علو 
 

الكل من، ال يضرنا أن تقول عمر أو زيد، اعرف احلق، تعرف أهله، ال تعرف احلق : الشيخ أسامة بن الدن
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بالرجال، هذا كتاب اهلل سبحانه وتعاىل، من الثوابت عندنا، لو متاألت الدنيا على تغيري أي شيء فيه ال يضرينا 
 . ا، هو إما حق أو باطل إما إسالم وإما كفروال يغري من قناعتنا شيئ

 
هل من ممكن أن حتدد لو مسحتم أال ميكن التماس العذر لبعض الدول اليت قد تعترب مغلوبة على : تيسير علوني

أمرها، دعنا نأخذ دولة قطر مثالً؛ دولة قطر دولة صغرية، قال وزير خارجيتها يف إحدى املرات، أنين حماط بدولة 
أن متحين من اخلارطة بكل سهولة، لذلك مضطر للتحالف مع األمريكان وغري األمريكان، أال عظمى ممكن 

 ميكن التماس العذر لدولة قطر؟، مثل الكويت مثال؟ مثل البحرين؟ 
 

يف هذه األمور، يف أمور اإلسالم هذه ويف أمور قتل املؤمنني واملسلمني، هذا الذي : الشيخ أسامة بن الدن
يفعله هؤالء الناس ويتحججون باإلكراه ليس هو من اإلكراه املعترب شرعاً، هذا اإلكراه ال يعترب شرعاً، لو جاء 

: تلت ابن األخ تيسري، فيقولاآلن أمري قطر وأمر رجال عنده أن يقتل ابنك، فجئنا إىل هذا العسكري، ملاذا ق
أنين مكره، أنت يا تيسري تعرف معزتك عندي ولكن أنا مكره، فتضيع دماء الناس هبذه احلجج، هذا إكراه غري 
معترب شرعاً، ليس نفس هذا العسكري بأفضل من نفس ابنك، هو يقتل، يقتل مظلوما، أما ليس له احلق أن 

 . معترب شرعاً  يعني ظامل على قتل ابنك، فهذا إكراه غري
 

ما هو تعليقكم على ما يقوله صمويل هاجنتينتون وأمثاله من حتمية صراع احلضارات؟ ترديدكم : تيسير علوني
 الدائم لكلمة الصليبية والصليبني يشري إىل أن أنكم تؤيدون هذه املقولة حبتمية صراع احلضارات؟ 

 
ىح مثبت يف الكتاب والسنة، وال يصح ملؤمن أقول ال شك يف ذلك، فهذا أمر وا: الشيخ أسامة بن الدن

يدعي اإلميان أن يكذب هذه احلقائق، قال هبا عمرو أم مل يقل هبا، املعترب عندنا ما جاءنا من كتاب اهلل ومن 
سنة رسولنا عليه الصالة والسالم، ولكن اليهود وأمريكا جاءوا خبرافة يروجوهنا على سذج املسلمني، وتبعهم 

طقة وكثري من َمن ينتسبون الثقافة بالدعوة إىل السالم والسالم العاملي، هذه اخلرافة ال أساس لألسف حكام املن
 . له بتاتا
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 السالم؟ : تيسير علوني

 
السالم الذين يدعونه هو لتخدير الشعوب املسلمة حىت تذبح، والذبح مستمر، وإذا : الشيخ أسامة بن الدن

ال ”: بيون والذبح مستمر، فصح عن نبينا عليه الصالة والسالم أنه قالجئنا ندافع عن أنفسنا، قالوا إننا إرها
تقوم الساعة حىت يقاتل املسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الشجرة واحلجر، فيقول الشجر أو احلجر، يا 

سالم دائم ، من زعم أن هناك “مسلم، يا عبد اهلل، هذا يهودي ورائي تعل فقتله إال الغرقد فأنه من شجر اليهود
مع اليهود فهو قد كفر مبا أنزل على حممد صلى اهلل عليه وسلم، فالصراع هو بيننا وبني أعداء اإلسالم قائم وإىل 
قيام الساعة، وما يسمى من سالم وجائزة السالم، هذه خرافة تعطى ألكرب السفاحني ـ هذا بيغني، صاحب 

هذا اخلائن أنور السادات الذي باع األرض والبالد أعطي جائزة السالم، ( م10/4/1948)جمزرة دير ياسني 
وباع القضية وباع دماء الشهداء أعطي جائزة السالم، فنحن يف زمن كما صح عن نبينا عليه الصالة والسالم يف 

سيأيت على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤمتن ”: احلديث الصحيح
الرجل التافه يتكلم يف أمر : ا األمني وينطق فيها الرويّبضة، قيل وما الرويبضة؟ قالفيها اخلائن وخيون فيه

فهي خداع، . ، وهذا لألسف الشديد حال العامل اإلسالمي اليوم يف قياداته الكربى وزعامته املعروفة“العامة
 . ريبخيادعون الناس ويكذبون على الناس، ولكن بإذن اهلل فرج اهلل قريب ونصره املوعود ق

 
فإذن نستطيع أن نستنتج من كالم الشيخ أسامة بن الدن أنه يقّيم هذه األزمة الراهنة اليت متر : تيسير علوني

فيها أفغانستان واحلرب اليت تشنها أمريكا ومن حالفها، من أهنا تقع دائرة الصراع بني ما تسمونه أنتم الصليبية 
 واإلسالم، طيب كيف ترون اخلروج من األزمة الراهنة؟ 

 
" إسرائيل"حنن يف معركة قوية وحامسة كما ذكرت اليوم بيننا وبني اليهود وعلى رأسهم : بن الدنالشيخ أسامة 

ومن يدعمها من الصهاينة والصليبيني، فنحن لن نتورع يف قتل اإلسرائيليني الذين احتلوا مسرى نبينا عليه الصالة 
نا، وكل من يقف يف خندقهم فال يلومن إال والسالم والذين يقتلون أطفالنا يف املساء والصباح، ونسائنا وإخوان
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نفسه، فإن قصدت كيف اخلروج من املأزق، فهذا األمر بأيدي اآلخرين، أما حنن فاعتدي علينا فواجبنا أوال رفع 
االعتداء، فالذي اعتدى علينا فلريفع االعتداء، اليهود، بنّي لنا وبشرنا رسولنا عليه الصالة والسالم، أننا 

االسم ويف هذه األرض، يف هذه األرض املباركة عند مسرى نبينا عليه الصالة والسالم، فأمريكا سنقاتلهم هبذا 
أقحمت نفسها وأقحمت شعبها مرارا وتكرارا منذ أكثر من ثالثة ومخسني سنة، وهي اليت اعرتفت بإسرائيل، 

يام نكسون من أ 1973للهجرة املوافق  1393وهي اليت دعمتها، وهي اليت أرسلت أنشأت جسرا جويا 
أمريكا إىل تل أبيب بالسالح والعتاد والرجال، وأسفر على جمريات املعركة، فكيف ال نقاتلها، جيب على كل 

 .مسلم أن يقاتلها، فهي إن أرادت النجاة، حنن قلنا كلمات بسيطة ولكن أرعبت أمريكا وحمت قيمها
 

رهابيني، فكأننا نعيش يف زمن الربيد الزاجل، وادعوا ادعاءات مضحكة، قالوا إن يف رسائل أسامة شفرات لإل
ليس هناك تليفونات، وليس هناك مسافرين، وليس هناك إنرتنت، وليس هناك بريد عادي وال بريد سريع وال 
إلكرتوين، يعين أشياء مضحكة جدا يستخفوا بعقول الناس، وهو كلمات، أقسمنا أن أمريكا لن حتلم باألمن 

، هذا فضح احلكومة األمريكية ووىح أهنا هي تعيش عميلة إلسرائيل وتقدم حىت نعيشه واقعا يف فلسطني
فاملسألة سهلة لن خترج أمريكا من هذه األزمة إال أن خترج من جزيرة . على مصلحة شعبها" إسرائيل"مصلحة 

يناها ، وتوقف التدخل مجيع شؤون العامل اإلسالمي، هذه املعادلة لو أعط"إسرائيل"العرب وتوقف الدعم عن 
ألي طفل يف أي مدرسة أمريكية، حللها بسهولة يف ثوان، ولكن بوش نظرا لعمالته ومن معه ال يستطيعون حلها 

 . إال أن تأيت السيوف على رؤوسهم بإذن اهلل
 

 شيخ أسامة هل لديكم رسالة تودون توجيهها ملشاهديك؟ : تيسير علوني
 

، وهلذا الصراع وهلذا القتال بني اإلسالم والصليبية، أؤكد أننا أقول بالنسبة هلذه األزمة: الشيخ أسامة بن الدن
 .سنواصل بإذن اهلل سبحانه وتعاىل هذا اجلهاد وحنرض األمة على ذلك حىت نلقاه وهو راض عنا

 
واحلرب كما ُوعدنا هبا وما هي قائمة، باألساس اليوم بيننا وبني اليهود، فأي دولة تدخل يف خندق اليهود، فال 

إال نفسها، وإن كان الشيخ سليمان أبو غيث صرح يف بعض تصرحياته السابقة، خاصة أمريكا وبريطانية، تلومن 
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فهذا ليس للحصر، وإمنا إعطاء فرصة للدول األخرى تراجع حساباهتا، فما شأن اليابان وشأننا، من الذي يدخل 
بنائنا يف فلسطني، ولن حتتمل اليابان أن اليابان يف هذه احلرب الصعبة، القوية، الشرسة؟ يف اعتداء سافر على أ

تدخل معنا يف حرب، فلها أن تراجع نفسها، ما شأن أسرتاليا يف أقصى اجلنوب وحال هؤالء املستضعفني يف 
أفغانستان؟ وحال املستضعفني يف فلسطني؟ ما شأن أملانيا يف هذه احلرب إال الكفر والصليبية؟ هي حرب تتكرر 

ب السابقة ـ ريتشارد قلب األسد وبربروسا من أملانيا ولويس من فرنسا ـ كذلك اليوم صليبية، كما كانت احلرو 
ومباشرة يوم أن رفع بوش الصليب تدافع تدافعت الدول الصليبية، ما شأن الدول العربية يف هذه احلرب الصليبية 

 .وتدخل سفارا جهارا هنارا؟ هم قد رىوا حبكم الصليب
 

فضال عن أن يقدم التسهيالت، وما يسمى تسهيالت، هي خيانة عظمى، كل من يدعم بوش ولو بكلمة، 
يغريون األمساء، فيش تسهيالت عسكرية، تتعاون معهم على قتل أبنائنا وتقول يل تسهيالت، كيف نصدق أن 
هذا النظام جيمع تربعات لألبرياء هنا يف أفغانستان وهو سبب رئيسي يف إباحة بالد احلرمني لألمريكان ومن 

فهم، كيف نصدقه وهو سبب رئيسي يف قتل أكثر من مليون طفل؟ نقول أليس عند هؤالء الناس الذين حال
ميشون ويسريون خلف هؤالء احلكام؟ أليس عندهم قلوب؟ أليس عندهم إميان؟ كيف يصح إمياهنم وهم 

ني، أقول كما تدين يساعدون هؤالء الكفرة، الفجرة ىد أبناء إلسالم؟ يساعدوهنم ىد أبناءنا يف العراق وفلسط
 .تدان
 

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، تصطادهم طائرات اهلليكوبرت يف بيوهتم، بني 

لون اجلرحى واجلثث، مث يأيت هؤالء السفهاء يتباكون على قتلى أمريكا وال نساءهم وأطفاهلم؟ كل يوم يش
من مل ”يتباكون على أبناءنا؟ أال خيشون أن يعاقبوا مبثل هذا العقاب؟ وقد صح عن نبينا عليه الصالة والسالم 

بوا وليفكوا احلصار عن فليتقوا اهلل وليتو “ يغز أو خيلف غازيا يف أهله خبري، أصابه اهلل بقارعة قبل يوم القيامة
هؤالء األطفال األبرياء، فالغربيون هم أحرار، أوربا أرادت تدخل احلرب، هذا شأهنا، أما حنن شأننا أن نقاتل من 

 .يقف يف خندق اليهود، وأمريكا وشعب أمريكا هم أحرار، دخلوا يف اخلندق فليستلموا ما يأتيهم
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قيام ساعة يف الصف خري من ”عن نبينا عليه الصالة والسالم  و أما حنن، فهذا حنن يف عبادة ويف جهاد، صح
، فأي فضل أفضل من هذا؟ يف رىوان اهلل سبحانه وتعاىل، جناهد من أجل دينه، نرجو اهلل “عبادة ستني سنة

 .أن يتقبل منا ومنكم
 

فليثقوا بنصر اهلل سبحانه وتعاىل، وليستجيبوا ألمر اهلل سبحانه وتعاىل، : وأما بالنسبة للمسلمين فأقول لهم
وأمر رسوله عليه الصالة والسالم باجلهاد ىد الكفر العاملي، فواهلل السعيد من اختذ شهيدا اليوم، والسعيد من 

فليتقدم كل . يةتشرف بأن يقف حتت راية حممد صلى اهلل عليه وسلم، حتت راية اإلسالم لقتال الصليبية العامل
امرىء منهم لقتل هؤالء اليهود واألمريكان، فإن قتلهم من أوجب الواجبات ومن أعظم القربات، وليتذكروا 

يا غالم ”: تعليمات نبينا عليه الصالة والسالم، فقد قال صلى اهلل عليه وسلم للغالم ابن عباس رىي اهلل عنهما
 جتده جتاهك، إذا سألت فاسأل اهلل وإذا استعنت فاستعن أين أعلمك كلمات، احفظ اهلل حيفظك احفظ اهلل

باهلل واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك، مل ينفعونك إال بشيء قد كتبه اهلل لك، ولو اجتمعوا على أن 
، فال تشاور أحدًا يف قتل “يضروك، مل يضروك بشيء إال قد كتبه اهلل عليك، رفعت األقالم وجفت الصحف

ن، امض على بركة اهلل وتذكر موعودك عند اهلل سبحانه وتعاىل بصحبة خري األنبياء عليه الصالة األمريكا
 . والسالم

 
فإن موقف احلكومة الباكستانية لألسف الشديد وباكستان  :وفي الختام أوجه نداء إلى إخواننا في باكستان

رك إخواننا يف باكستان بإذن اهلل سبحانه هي ركن من أركان هذا التحالف املشؤوم، هذا التحالف الصلييب، فتح
وتعاىل سيؤدي إىل ىربة قوية هلذا التحالف الصلييب املشؤوم، فكل من وقف مع أمريكا ـ تسهيالت طبية وغري 
طبية ـ هذا كفر أكرب خُمرج من امللة، فينبغي على األخوة يف باكستان أن يتحركوا حتركا جادا لنصرة دين اهلل 

 :صرة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فهذا اإلسالم اليوم يناديهمسبحانه وتعاىل ولن
 

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

 
 ...والسالم عليكم ورمحة اهلل 

 
 ُأَساَمُة ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اَلِدنْ 

َغانْسَتاَن   ُخَراَسانَ  –َأفـْ
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 الرسالة الثانية
 :إلى األمة اإلسالمية

 (حقيقة الصراع)
 للشيخ ُأَساَمُة ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اَلِدْن 

 هـ 1422 شعبان 17
 م 2001 نوفمبر 3
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يهده اهلل فال  إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من

 مضل له، ومن يضلل فال هادي له،
 

 :وأشهد أال إله إال اهلل وحده ال شريك له، أما بعد
 

يف غمرة األحداث اهلائلة، وبعد تلك الضربات العظيمة اليت ىربت أمريكا يف أهم مقاتلها يف نيويورك وواشنطن، 
فانقسم الناس إلى ل هذه األحداث، ثارت ىجة إعالمية هائلة مل يسبق هلا مثيل نقلت آراء الناس حو 

 :قسمين
 

 .قسم يؤيد هذه الضربات ىد اجلربوت األمريكي :األول
 .وقسم آخر استنكر هذه الضربات: الثاني

 
وبعد ذلك بقليل بعد أن شنت الواليات املتحدة األمريكية تلك احلملة الظاملة على اإلمارة اإلسالمية يف 

 :قسمينانقسم الناس أيضا إلى أفغانستان، 
 

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

 
وهذه األحداث العظام اليت قسمت الناس إىل قسمني هتم املسلمني بدرجة كبرية جدا حيث يرتتب عليها من 

موا طبيعة األحكام الشيء الكثري، وهي ذات صلة قوية باإلسالم ونواقضه، لذا كان البد على املسلمني أن يفه
 .هذا الصراع وحقيقة هذا الصراع؛ ليسهل عليهم أن حيددوا من أي الصفوف يكونون
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و زيادة من الغربيني % 80و بني يدي احلديث عن حقيقة الصراع، إن إستطالعات الرأي يف العامل أظهرت أن 
بالعكس فقد أظهرت من النصارى يف أمريكا و غريها، قد حزنوا على هذه الضربات اليت أصابت أمريكا، و 

اإلستطالعات موافقة السواد األعظم من أبناء العامل اإلسالمي و فرح هؤالء هلذه الضربات ألهنم يتعقدون أهنا 
 .من باب رد الفعل على ذلك اإلجرام اهلائل اليت متارسه إسرائيل و أمريكا يف فلسطني و غريها من بالد اإلسالم

 
حزنوا .. أفغانستان تبادلت هذه الفئات املواقف؛ فالذين فرحوا بضرب أمريكاو بعد أن بدأت الضربات على 

فرحوا عندما ىربت أفغانستان، و هذه الفئات تعد .. عندما ىربت أفغانستان، و الذين حزنوا لضرب أمريكا
على إثبات ما مت  مبئات املاليني، فالغرب بأسرِه إال ما ندر، مؤيد هلذه احلملة الظاملة الشرسة، اليت مل يقم دليل

يف أمريكا على أهل 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

 
مي من أقصى املشرق فيظهر بوىوح و جالء من كال الطرفني، حيث قامت مظاهرات عارمة يف املشرق اإلسال

إىل أقصى املغرب من إندونيسيا والفليبني وبنغالديش واهلند وباكستان مرورًا بالعامل العريب وانتهاء بنيجرييا 
 .وموريتانيا، فهذا يدل بوىوح على طبيعة هذه احلرب وعلى أن هذه احلرب هي حرب دينية يف األساس

 
املسلمني ىد أهل املغرب، و ىد أهل الغرب وهم الصليبيون،  فأهل املشرق هم املسلمون، جتاوبوا وتعاطفوا مع

فالذين حياولوا أن يغطوا هذه احلقيقة الواىحة اجللية اليت أمجع العامل بأسره يف تصرفاته على أهنا حرب دينية، إمنا 
انه وتعاىل هم خيادعون األمة يريدون أن يصرفوها عن حقيقة هذا الصراع، وهذه احلقيقة مثبتة يف كتاب اهلل سبح

 .ويف سنة رسولنا عليه الصالة والسالم
 

فال ميكن حبال من األحوال تناسي هذا العداء بيننا وبني الكفار فالعداء عقدي، فالبد من الوالء مع املؤمنني 
قال سبحانه وتعاىل ( حسيب اهلل عليهم مجيعا)وأهل ال إله إال اهلل وجيب التربؤ من أهل الشرك والكفر واإلحلاد 

فاملسألة مسألة ملة، مسألة عقيدة، ال  [ 120:البقرة]{ َلن تـَْرَىى َعنَك اْليَـُهوُد َواَل النََّصاَرى َحىتَّ تـَتَِّبَع ِملَّتَـُهموَ }
 .كما يصورها بوش وبلري بأهنا حرب ىد اإلرهاب
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جلماهري فقد ألقي القبض من قبل على كثري من اللصوص ينتمون إىل هذه األمة مل يتحرك أحد، ولكن هذه ا

املتحركة من أقصى املشرق إىل املغرب ال تتحرك ألجل أسامة، وإمنا تتحرك ألجل دينها ألهنا تعلم أهنا على 
احلق، وأهنا تقاوم أشد وأشرس وأخطر وأعنف محلة صليبية على اإلسالم منذ أن بعث حممد عليه الصالة 

 .والسالم
 

 .ن يدري وأن يتعلم أين يقف من هذه احلربفبعد هذا األمر الواىح البني اجللي البد للمسلم أ
 

فهذا بوش بعد أن تكلم الساسة األمريكيون وبعد أن طفحت الصحف والقنوات األمريكية باحلقد الصلييب 
الواىح، الظاهر، يف هذه احلملة تعبئ على األسالم وأهله مل يرتك بوش اجملال للظنون واجتهادات الصحف وإمنا 

تلفظ هبذه الكلمة أمام العامل أمجع ليؤكد  "الحرب الصليبية"وح أن هذه احلرب هي خرج على املأل لينطق بوى
 .هذه احلقيقة

 
فأين يذهب أولئك الذين يزعمون أن هذه احلرب ىد اإلرهاب وأي إرهاب هذا الذي يتحدثون عنه، يف وقت 

امت الضحية لتنتقم تنحر األمة منذ عشرات السنني وال نسمع هلم صوت، وال يتحرك منهم متحرك، فإذا ق
ألولئك األطفال األبرياء يف فلسطني والعراق وجنوب السودان والصومال ويف كشمري ويف الفليبني، قام علماء 

 (.حسيب اهلل عليهم أمجعني)السالطني وقام املنافقون يدافعون عن الكفر الظاهر 
 

ؤوا مع الكفار على ختدير األمة عن القيام فالعوام قد فقهوا املسألة وهؤالء مازالوا جياملون هؤالء الذين تواط
 .بواجب اجلهاد؛ لتكون كلمة اهلل هي العليا

 
فاحلق الذي ال لبس فيه أن بوش قد محل الصليب ورفع رايته عالياً ووقف يف أول الطابور، فكل من يقف خلف 

لم على أن مواالة بوش يف هذه احلملة فقد ارتكب ناقضًا من نواقض اإلسالم العشرة، اليت أمجع أهل الع
 .الكافرين ومظاهرة الكافرين على املؤمنني من نواقض اإلسالم الكربى وال حول وال قوة إال باهلل



http://www.hassadalmojahideen.net/vb  الجهاد حصاد منتدى  

58 
 

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

 .سالميحلقة من سلسلة طويلة من احلروب الصليبية ىد العامل اإل
 

عامًا وسقط العامل اإلسالمي بأسره حتت أعالم  83فمنذ احلرب العاملية األوىل اليت انتهت قبل أكثر من 
الصليب، حتت احلكومة الربيطانية وحتت احلكومة الفرنسية وحتت احلكومة اإليطالية، تقامسوا هذا العامل بأسره 

عاماً، ُيسام إخواننا وأبناؤنا  83اليوم، أكثر من وسقطت فلسطني حتت اإلجنليز ومنذ ذلك التاريخ و إىل 
وإخواننا يف فلسطني سوء العذاب، وقد قُِتَل منهم مئات األلوف، و ُسِجَن مئات األلوف، وُعِوَق مئات 

 .األلوف
 

مث لننظر إىل األحداث القريبة، فلننظر إىل الشيشان، أمة مسلمة تَقَدَم عليها هذا الدب الروسي، صاحب 
النصرانية األرثوذكسية، أباد شعبًا بأكمله، وشردوا إىل اجلبال، واكلتهم الثلوج و الفقر واألمراض، ومل العقيدة 

 .يتحرك أحد وال حول وال قوة إال باهلل
 

مث حرب إبادة يف البوسنة، على مرأى ومسمع من العامل أمجع، بل يف قلب أوروبا، عدة سنوات يقتل إخواننا، 
يذبح أطفالنا، يف املالذات اآلمنة لألمم املتحدة وبعلم األمم املتحدة وبتعاون األمم وتنتهك أعراض نسائنا، و 

 .املتحدة
 

إن الذين حييلون مآسينا اليوم، ويريدون أن حيلوها يف األمم املتحدة، إمنا هم منافقون خيادعون اهلل ورسوله 
 .وخيادعون الذين آمنوا

 
لفلسطني، أباح بالد اإلسالم  1947وهل مآسينا إال من األمم املتحدة، من الذي أصدر قرار التقسيم عام 

 .47لليهود، األمم املتحدة يف قرارها يف 
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فهؤالء الذين يزعمون بأهنم زعماء للعرب ومازالوا يف األمم املتحدة هم كفروا مبا أنزل على حممد عليه : أوالً 
 .الصالة والسالم

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

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

 .كل يوم وال حترك ساكناعاقل وإمنا هي أداة من أدوات اجلرمية تذبح  
 

عامًا يسامون سوء العذاب، يذحبون ويقتلون ويعتدى على أعراىهم  50إخواننا يف كشمري منذ أكثر من 
 .ودمائهم ودورهم، وال حترك ساكنا األمم املتحدة

 
املتجربة على هؤالء واليوم بدون أن يثبت أي دليل تسوق األمم املتحدة القرارات املؤيدة ألمريكا الظاملة اجلابرة 

 .املستضعفني الذين خرجوا من حرب ىروس على يد االحتاد السوفيايت
 

ولننظر إىل حرب الشيشان الثانية اليت مازالت قائمة إىل اليوم، شعب بأكمله تعاد عليه احلروب مرة أخرى من 
ن بأن يوقف الدعم عن هذا الدب الروسي، وتتحرك اهليئات اإلنسانية حىت األمريكية تطالب الرئيس كلينتو 

 .روسيا، ولكن كلينتون يقول إن إيقاف 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 ىد األصولية اإلسالمية

 
كلم األعداء وزعماء املنطقة يناورون ويستحون من أن ينصروا إخواهنم واألشد من أهنم بكل هذا الوىوح يت

 .مينعون املسلمني من نصرة إخواهنم
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ولننظر إىل موقف الغرب وإىل موقف األمم املتحدة يف أحداث إندونيسيا عندما حتركوا لتقسيم أكرب دولة يف 
كويف عنان يتكلم على املأل ويضغط على حكومة   العامل اإلسالمي من حيث عدد السكان، هذا اجملرم

ساعة لقسم وفصل تيمور الشرقية عن إندونيسيا، وإال سوف نضطر بإدخال  24إندونيسيا، ويقول هلا أمامك 
قوات عسكرية لفصلها بالقوة، وكانت القوات الصليبية األسرتالية على الشواطئ اإلندونيسية وفعاًل دخلت 

 .من بالد العامل اإلسالميلفصل تيمور الشرقية جزء 
 

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

 
  ألف من إخواننا 13يف الصومال حتت حجة إعادة العمل قتل. 
  عندما ننتقل إىل فلسطني وإىل العراق فحدث وال حرجيف جنوب السودان قتل مئات األلوف ولكن. 
 أكثر من مليون طفل قتلوا يف العراق ومازال القتل مستمر. 
 هنا يبكي الشيخ كما يظهر يف التشجيل . ]وأما ما جيري هذه األيام يف فلسطني فحسيب اهلل ونعم الوكيل

 [الصويت، مث يتابع حديثه
 

م، ال أقول من أمم البشر، بل من الكائنات األخرى، من احليوانات، ال إن الذي جيري ال حتتمله أمة من األم
 .حيتملون هذا الذي جيري

 
حدثين من أثق به، أنه رأى جزارا ينحر بعريا أمام بعري آخر، فما كان من البعري اآلخر إال أن سار واىطرب وهو 

 .يده منه وكسرهايرى الدماء خترج من أخيه البعري، فهاج وقضم هذا الرجل من يده وخلع 
 

فكيف لألمهات املستضعفات يف فلسطني أن يتحملن قتل أبنائهم أمام أعينهم من اليهود العتاولة اجلالوزة، 
 .بدعم أمريكي بالطائرات األمريكية وبالدبابات األمريكية
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وخانوا أمتهم،  إن الذين يفرقون بني أمريكا وإسرائيل هم أعداء حقيقيون لألمة، هم خونة، خانوا اهلل ورسوله،
 .وخانوا أمانتهم، خيدرون األمة

 
ال ينبغي حبال من األحوال النظر إىل هذه املعارك على أهنا معارك جزئية بل إهنا جزء من حلقة من سلسلة 
عظيمة هي احلرب الصليبية الشديدة الشرسة الشنعاء، فينبغي على كل مسلم أن يقف حتت راية ال إله إال اهلل 

 .اهلل وأن حممدا رسول
 

يا غالم إين أعلمك كلمات ”و أذكركم حبديث رسولنا عليه الصالة والسالم البن عباس رىي اهلل عنه قال 
احفظ اهلل حيفظك، احفظ اهلل جتده جتاهك، وإذا سألت فاسأل اهلل، وإذا استعنت فاستعن باهلل، واعلم أن األمة 

تبه اهلل لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء مل ينفعوك إال بشيء قد ك
 .“مل يضروك إال بشيء قد كتبه اهلل عليك، رفعت األقالم وجفت الصحف

 
وأقول للمسلمني الذين بذلوا ما يستطيعون خالل هذه األسابيع، أقول هلم ينبغي أن تواصلوا املسرية، فإن 

نستان، وزيدوا من البذل يف مكافحة هذا اإلجرام وقوفكم معنا يشد من أزرنا ويشد من أزر إخوانكم يف أفغا
 .العاملي الذي مل يسبق له مثيل

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

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

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

 .والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
 

 ُأَساَمُة ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اَلِدنْ 
َغانْسَتاَن   ُخَراَسانَ  –َأفـْ
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 :إلى األمة اإلسالمية

 
 دالالت األحداث)

 (بعد ثالثة شهور ِمن الضربات المباركة
 للشيخ ُأَساَمُة ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اَلِدْن 

 هـ 1422 شوال 12
 م 2001 ديسمبر 27
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إن احلمد هلل حنمده ونستعني به ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد اهلل فال 
 .مضل له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله

 
مرور ثالثة أشهر على الضربات املباركة ىد الكفر العاملي، ىد رأس الكفر أمريكا، وبعد مرور أما بعد، فبعد 

شهرين تقريبا على احلملة الصليبية الشرسة على اإلسالم، يطيب لنا أن نتحدث عن بعض دالالت هذه 
 .األحداث

 
أن الغرب عامة وعلى رأسها أمريكا فهذه األحداث بينت أمورا كثرية يف غاية األمهية للمسلمني، فقد اتضح جبالء 

حتمل من احلقد الصلييب على اإلسالم ما ال يوصف، والذين عاشوا هذه األشهر حتت القصف املتواصل من 
 .الطائرات األمريكية بأنواع خمتلفة يعلمون ذلك حق العلم

 
د القارس، هؤالء فكم من قرى أبيدت بدون ذنب وكم وكم لو حسبنا من املاليني الذين شردوا يف هذا الرب 

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

 
ولو كان عند أمريكا من األدلة ما يصل إىل درجة اليقني أن الذين قاموا هبذا العمل كانوا ينتسبون إىل أوروبا،  

رلندي مثال، لكان عندها من السبل الكثري لعالج هذه املشكلة، ولكن ملا كان األمر جمرد شبهة كاجليش اإلي
 .تشري إىل العامل اإلسالمي فظهر الوجه القبيح احلقيقي وظهر احلقد الصلييب على العامل اإلسالمي بوىوح

 
يف غاية األمهية واخلطورة ليس  وبني يدي هذا الكالم أحب أن أؤكد على حقيقة الصراع بيننا وبني أمريكا، وهو
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للمسلمني فقط بل للعامل أمجع، فما تتهم به أمريكا هذه الفئة املهاجرة اجملاهدة يف سبيل اهلل ال يقوم عليه دليل 
 .وإمنا هو البغي والظلم والعدوان

 
سنة عندما  20فتاريخ اجملاهدين العرب بفضل اهلل سبحانه وتعاىل واىح بني أبيض ناصع، فقد خرج هؤالء منذ 

ظهر اإلرهاب املذموم احلقيقي على أيدي االحتاد السوفيييت ىد هؤالء األطفال وىد األبرياء يف أفغانستان، ترك 
اجملاهدون العرب أعماهلم وجامعاهتم وأهلهم وعشريهتم ابتغاء مرىاة اهلل، نصرة لدين اهلل مث نصرة للمستضعفني 

 .من أبناء املسلمني
 

املستضعفني ال يعقل اليوم أن يذهبوا لقتل األبرياء كما يزعم الزاعمون، فهذا التاريخ أمريكا   فالذين خرجوا لنصرة
كانت تؤيده كل من جياهد كل من يقاتل ىد الروس، فلما من اهلل على اجملاهدين العرب أن ينصروا املستضعفني 

 .قاتل يف أفغانستانيف فلسطني أولئك األطفال األبرياء غضبت أمريكا وقلبت ظهر اجملن لكل من 
 

فإن ما جيري اليوم يف فلسطني أمر يف غاية الوىوح وحمل اتفاق البشرية منذ آدم عليه السالم، فإن الفطر قد 
تفسد وخيتلف الناس يف كثري من األمور، ولكن هناك بعض الفطر حيفظها اهلل سبحانه وتعاىل من الفساد إال من 

الظلم والعدوان، فمن الفطر املتفق عليها أن الناس حىت وإن أصاهبم بعض شذت نفوسهم وبلغت مبلغا عاتيا يف 
 .الظلم وبعض العدوان 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
 
ما عرف التاريخ أن أحدا يقتل األطفال إال نادرا وهو مذهب فرعون، واهلل سبحانه وتعاىل مّن على بين إسرائيل و 

َناُكم مِّْن آِل ِفْرَعْوَن َيُسوُموَنُكْم ُسَوَء اْلَعَذاِب يَُذحبُِّوَن أَبـَْناءُكْم َوَيْسَتْحُيوَن }هؤالء، إذ جناهم من فرعون  َوِإْذ جَنَّيـْ
، فتذبيح األطفال أمر اشتهر به رأس الظلم والكفر والعدوان فرعون، ولكن بين إسرائيل [49:البقرة] {ِنَساءُكمْ 

استخدموا نفس األسلوب ىد أبنائنا يف فلسطني، والعامل أمجع نظر وشاهد العساكر اإلسرائيليني وهم يقتلون 
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 . حممد الدرة وغري حممد الدرة كثري
 

على اختالف ملله جمرد كون الناس ناسا استنكروا هذا الفعل، ولكن أمريكا فالعامل بأسره يف شرقه ويف غربه 
سادرة يف غيها تؤيد هؤالء الظلمة هؤالء املعتدين على أبنائنا يف فلسطني، واهلل سبحانه وتعاىل بنّي أن النفس إذا 

منه أن يقتل  بغت واعتدت ووصلت إىل حد أن تقتل نفسا بغري حق فهذا أمر يف غاية البشاعة، ولكن أبشع
َنا َعَلى َبيِن ِإْسرَائِيَل أَنَُّه َمن قـََتَل نـَْفًسا ِبَغرْيِ نـَْفٍس َأْو }األطفال األبرياء، يقول سبحانه وتعاىل  ِمْن َأْجِل َذِلَك َكَتبـْ

َا َأْحَيا النَّ  يًعا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأمنَّ َا قـََتَل النَّاَس مجَِ يًعاَفَساٍد يف اأَلْرِض َفَكَأمنَّ  [.32:املائدة]{ اَس مجَِ
 

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 سيفعل احلكام إذا وسعت إسرائيل من أرىها 

ة اجلائرة الزائفة كما يزعمون، وقالت إن حدودنا إىل املدينة، ماذا سيفعل احلكام وهم املطبوعة يف كتبهم الظامل
 .يرىخون هلذا اللويب الصهيوين األمريكي

 
فالبد للعقالء أن يستيقظوا، وأن ما أصاب حممد الدرة وأخوانه سوف يصيب غدا أبناءهم ونساءهم وال حول 

 .وال قوة إال باهلل
 

رة واإلرهاب املذموم متارسه أمريكا على أبشع صوره يف فلسطني ويف العراق، وبوش األب فاألمر يف غاية اخلطو 
هذا الرجل املشؤوم كان سببا يف قتل أكثر من مليون طفل يف العراق فضال عن غريهم من الناس من الرجال 

 .والنساء
 

لم املتواصل الذي ميارس على مجاد الثاين املوافق احلادي عشر من سبتمرب ما هي إال رد فعل للظ 22وأحداث 
أبنائنا يف فلسطني ويف العراق ويف الصومال ويف جنوب 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 هتدد البشر 

 .مجيعا
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العمليات فهؤالء نظروا إىل احلدث بصفة مستقلة ومل يربطوه باألحداث املاىية واألسباب  وأما الذين أدانوا هذه

اليت أدت إليه، فنظرهتم 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 يذموهنا

 
أنت الذي عكرت علّي املاء يف العام  -ولد النعجة-هم كمثل ذئب رأى محال فقال هلذا احلمل وهؤالء مثل

األول، قال يا هذا لست أنا قال بل أنت، قال إمنا أنا ولدت يف هذا العام، قال إذن أمك اليت عكرت علّي 
هذا الذئب إال أن دفعتها فأكل هذا احلمل، فما كان من هذه األم املسكينة اليت رأت ابنها ميزق بني أنياب 

عاطفة األمومة فنطحت هذا الذئب نطحة ال تقدم وال تؤثر، فصاح الذئب وقال أنظروا إىل هذه اإلرهابية، فقام 
هؤالء الببغاوات يرددون ما يقول الذئب ويقولون نعم حنن ندين نطح النعجة هلذا الذئب، أين أنتم من أكل 

 . الذئب البن هذه النعجة
 

ضربات املباركة املوفقة إمنا هي ردود فعل ملا جيري على أرىنا يف فلسطني ويف العراق ويف غريها، وإن فإن هذه ال
أمريكا يف مواصلتها هلذه السياسة مبجيء هذا االبن جورج بوش الذي ابتدأ حكمه بغارات جوية عنيفة على 

 . ال مثن هلاالعراق أيضا ليؤكد على سياسة الظلم والعدوان، وعلى أن دماء املسلمني 
 

فكان هذا الرد املبارك بفضل اهلل سبحانه وتعاىل، وهذه الضربات املباركة هلا دالالت عظيمة، فقد أوىحت 
جبالء أن هذه القوة املتغطرسة املتكربة هبل العصر أمريكا تقوم على قوة اقتصادية عظيمة ولكنها هشة ما أسرع 

 .أن هتاوت بفضل اهلل سبحانه وتعاىل
 

اموا بالعمل ليسوا تسعة عشر دولة عربية ومل تتحرك اجليوش وال وزارات الدول العربية اليت ألفت اخلنوع فالذين ق
أرجو اهلل سبحانه وتعايل أن -والظلم الذي يصيبنا يف فلسطني ويف غريها، وإمنا تسعة عشر من طالب الثانويات 

فؤاده وىربوا أكرب قوة عسكرية يف عمق قلبها هزوا عرش أمريكا وىربوا االقتصاد األمريكي يف صميم  -يتقبلهم
 .بفضل اهلل سبحانه وتعاىل
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فهنا داللة واىحة على أن هذا االقتصاد العاملي الربوي املمحوق الذي تستخدمه أمريكا مع قوهتا العسكرية 

أحلقت لفرض الكفر واإلذالل على الشعوب املستضعفة ميكن بسهولة أن يتهاوى، فتلك الضربات املباركة قد 
بأمريكا باعرتافهم هم يف أسواق نيويوك ويف غريها، أكثر من تريليون دوالر خسارة بفضل اهلل سبحانه وتعاىل، 
وبامكانيات بسيطة استخدموا طائرات العدو ودرسوا يف مدارس العدو فلم حيتاجوا إىل معسكرات تدريب، وإمنا 

املتكربة اليت ال ترى للحرية معىن إال أن تكون للجنس فتح اهلل عليهم وأعطوا هذا الدرس القاسي لتلك الشعوب 
األبيض، وأما الشعوب األخرى فريوا أهنا ينبغي أن تكون ذليلة مستعبدة ال حيركون ساكنا بل يصفقون لرؤسائهم 

 .عندما يضربوننا كما حصل من قبل يف العراق
 

ذه القوة يف أفغانستان يف الفرتة األخرية فأقول إن القوة العسكرية األمريكية وإن أظهرت أمريكا استعراىها هل
وصبت جام غضبها على هؤالء املستضعفني، فقد أخذنا بفضل اهلل سبحانه وتعاىل دروسا عظيمة ومهمة يف  

 .كيفية مقاومة هذه القوة املتكربة
 

ط عريضا، كلم فينبغي أن يكون هذا اخل  100فعلى سبيل املثال، لو أن خط اجلبهة مع العدو يبلغ يف طوله إىل 
م بل ينبغي أن يعرض هذا اخلط إىل عدة  300م أو 200م أو 100مبعىن ال نكتفي خبط دفاع بعمق أو بعرض 

كيلومرتات وحتفر اخلنادق على طول اجلبهة وعلى عرىها، فكثافة القصف األمريكي تستنزف قبل أن تصل إىل 
من خط إىل خط ومن حزمة دفاعية إىل هناية تدمري هذه اخلطوط وتكون هناك قوات خفيفة وسريعة للحركة 

 .حزمة دفاعية
 

فاستفدنا هذا بعد القصف الكثيف الذي مارسه األمريكان على خطوط الشمال وعلى خطوط كابل، وهبذه 
 .الطريقة متر السنوات وال تستطيع أمريكا بإذن اهلل سبحانه وتعاىل أن تكسر خطوط اجملاهدين

 
ومن جهة أخرى كما هو معلوم إن القتال ال بد له من عنصرين؛ عنصر األنفس املقاتلة وعنصر املال مثل شراء 
السالح، وهذا األمر مؤكد يف كتاب اهلل سبحانه وتعاىل، كما قال سبحانه وتعاىل يف آيات كثرية يؤكد على هذا 
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 [.111:التوبة]{ اْلُمْؤِمِننَي أَنُفَسُهْم َوأَْمَواهَلُم بَِأنَّ هَلُُم اجلَنَّة ِإنَّ الّلَه اْشتَـَرى ِمنَ }املعىن منها قوله سبحانه وتعاىل 
 

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

 
وطريقة أخرى ىرب القاعدة االقتصادية اليت هي أساس للقاعدة العسكرية فإذا انتهى اقتصادهم شغلوا بأنفسهم 

 .عن استعباد الشعوب املستضعفة
 

فأقول من املهم جدا الرتكيز على ىرب االقتصاد األمريكي بكل وسيلة ممكنة، وهؤالء الذين يدعون اإلنسانية 
جرامهم احلقيقي، فاإلنسان تكفيه شظية وزيادة عليه، تكفيه شظية وزيادة عليه وزهنا ويدعون احلرية رأينا هنا إ

سبع جرامات، فأمريكا من حقدها على هؤالء الطالبان ومن حقدها على املسلمني كانت ترمي على إخواننا يف 
مليون  7وي آالف كيلو يعين تسا 7طن، يا أهل احلساب يعين  7اخلطوط قذائف تصل القذيفة الواحدة إىل 

 .جرام وزيادة عليه 7جرام بينما يكفي اإلنسان 
 

يف نريويب أقل من اثنني طن قالت أمريكا هذا ىرب  -نرجو اهلل أن يتقبلهم شهداء-وعندما فجر الشباب 
 .مليون جرام فهذا ال حرج فيه 7إرهايب، وهذا سالح تدمري شامل وأما هي تستخدم قذيفتني كل قذيفة 

 
ر الدفاع بعد أن قصفوا قرى بكاملها بدون سبب وإمنا من أجل إرهاب الناس وجعل الناس ويطلع علينا وزي

خيافون من استضافة العرب أو االقرتاب منهم، طلع وزير الدفاع وقال هذا من حقنا، من حقهم أن يبيدوا 
ما تسمعون من قوهلم  الشعوب طاملا أهنا مسلمة وطاملا أهنا غري أمريكية، هذا هو اإلجرام بعينه واىح بنّي وكل

 .أنه خطأ هذا من الكذب الواىح البنّي 
 

فقبل أيام ىربوا كما زعموا مواقع للقاعدة يف خوست، وأرسلوا قذيفة موجهة على مسجد قالوا وقعت باخلطأ، 
وبعد التحري اتضح أن العلماء يف خوست كانوا يصلون صالة الرتاويح وكان عندهم اجتماع بعد صالة الرتاويح 
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لبطل اجملاهد الشيخ جالل الدين حقاين، الذي كان أحد أبرز قيادات اجلهاد السابق ىد االحتاد السوفيييت مع ا
والذي رفض هذا االحتالل األمريكي على أرض أفغانستان، فقصفوا املسجد واملسلمون يف الصالة فقتل منهم 

 .ن يبارك يف عمرهمئة ومخسون وال حول وال قوة إال باهلل وسلم الشيخ جالل نرجو اهلل أ
 

هذا هو احلقد الصلييب، فلينتبه الذين يرددون الكالم دون أن ينتبهون إىل عواهنه ويقولون حنن ندين اإلرهاب، 
حنن إرهابنا ىد أمريكا هو إرهاب حممود لدفع الظامل عن ظلمه لكي ترفع أمريكا دعمها عن إسرائيل اليت تقتل 

 أبناءنا، واألمر واىح بني أال تعقلون؟
 

أمريكا ورؤساء الغرب كثريا ما يرددون أن محاس واجلهاد يف فلسطني وغريها أيضا من املنظمات املقاتلة يسموهنا 
منظمات إرهابية، إذا كان الدفاع عن النفس إرهابا فأي شيء هو املشروع؟، فدفاعنا ال خيتلف وقتالنا ال خيتلف 

إله إال اهلل لتكون كلمة اهلل هي العليا وكلمة الذين  عن قتال إخواننا يف فلسطني كحماس، نقاتل من أجل ال 
 .كفروا السفلى ولنرفع الظلم عن املستضعفني يف فلسطني ويف غريها

 
فاألمر واىح بني، وما ينبغي ملسلم عاقل أن يقف يف ذلك اخلندق حتت أي تأويل من التأويالت، فهذه أخطر 

 هناية أمريكا قريبة وهنايتها ليست متوقفة على وجود وأعنف وأشرس حرب صلبية تشن ىد اإلسالم، وبإذن اهلل
العبد الفقري، أسامة قتل أم بقي، فبفضل اهلل قد قامت الصحوة وكان من مكاسب هذه العمليات أرجو اهلل 
سبحانه وتعاىل أن يتقبل هؤالء الشباب يف الشهداء وأن جيمعهم مع النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني 

 . فيقاوحسن أولئك ر 
 

فهؤالء الشباب قاموا بعمل عظيم جدا، بعمل جليل، جزاهم اهلل خري اجلزاء ونرجو اهلل أن يكونوا ذخرا آلبائهم 
 .وأمهاهتم، فقد رفعوا رأس املسلمني عالياً، وأعطوا أمريكا درسا لن تنساه بإذن اهلل سبحانه وتعاىل

 
أن أمريكا بدخوهلا يف صراع مع أبناء احلرمني سوف تنسى  ABCوقد حذرت فيما مضى يف لقاء مع قناة 

 .أهوال فيتنام، وهذا الذي كان بفضل اهلل سبحانه وتعاىل، وما خفي كان أعظم بإذنه سبحانه وتعاىل



http://www.hassadalmojahideen.net/vb  الجهاد حصاد منتدى  

71 
 

 
من أرض اإلميان، هنالك أعظم   -نرجو اهلل أن يتقبلهم يف الشهداء-فمن بالد احلرمني خرج مخسة عشر شابا 

ث يأرز اإليمان كما صح عن نبينا عليه الصالة والسالم إلى المدينة المنورة كما تأرز حيكنز للمسلمني 
-وأيضا خرج اثنان من شرق جزيرة العرب من اإلمارات، وخرج آخر من الشام زياد اجلراح  الحية إلى جحرها،

اهلل أن يتقبل اجلميع وخرج اآلخر من أرض الكنانة من مصر حممد عطا فنرجو  -نرجو اهلل أن يتقبله يف الشهداء
 . شهداء

 
فهؤالء يف تصرفهم هذا أعطوا دالالت عظيمة، دالالت عظيمة جدا، وبينوا أن هذا اإلميان الذي يف قلوهبم 

، فهؤالء فتحوا بابا عظيما للخري ال إله إال اهلليستدعي مقتضيات كثرية، ويستدعي أن تقدم الروح من أجل 
ائية االستشهادية ال جتوز إمنا هؤالء الذين نسمع أصواهتم يف اإلعالم إمنا واحلق، ومن يقول إن العمليات الفد

 .يرددون شهوات الطغاة، شهوات أمريكا وعمالء أمريكا
 

مليون مسلم تنحر من مشرق األرض إىل مغرهبا يف كل يوم يف فلسطني ويف العراق ويف الصومال  1200أمة من 
ويف البوسنة والشيشان ويف آسام ال نسمع هلم صوتا، فإذا ما قامت ويف جنوب السودان ويف كشمري ويف الفلبني 

مليون مسلم ينحرون ال  1200الضحية، إذا ما قام املظلوم يقدم نفسه من أجل دينه ارتفعت أصوات هؤالء، 
 .حس هلم فإذا قام رجل ليذود عن هؤالء قام هؤالء يرددون ما يشتهي الطغاة، ال عقل هلم وال فقه هلم

 
يث الغالم وامللك والساحر والراهب دليل واىح على تقدمي النفس من أجل ال إله إال اهلل، وهنا معىن ويف حد

 .آخر أن النصر ال يعترب فقط بالكسب الظاهر الذي غلب على ذهن الناس وإمنا النصر هو الثبات على املبادئ
 

هلم إذ ثبتوا على اإلميان، ُهددوا بني فأهل األخدود ذكرهم اهلل سبحانه وتعاىل وخلد ذكرهم يف سياق املدح 
حديث -اإلميان وبني أن يدخلوا النار، فأبوا أن يكفروا باهلل سبحانه وتعاىل وأدخلوا النار، ويف هناية احلديث 

عندما أمر امللك الظامل أن يقحم هؤالء يف األخدود، وجاءت تلك األم املستضعفة حتمل ابنها فلما  -الغالم
 .ى ابنها وتقاعست فقال هلا كما قال عليه الصالة والسالم، اصربي يا أماه فإنك على احلقرأت النار خافت عل
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فهؤالء ال يقول مسلم حبال من األحوال ماذا استفادوا؟ ىيعوا أنفسهم، هذا جاهل جهال مركبا، هؤالء فازوا 

النصر هو الكسب املادي  برىوان اهلل سبحانه وتعاىل وجبنات اخللد اليت وعدهم اهلل سبحانه وتعاىل، فليس
 .فقط، وإمنا النصر الثبات على املبادئ

 
ويف احلديث عن نبينا عليه الصالة والسالم هذا حديث الغالم، عندما أخذ الغالم احلجر وكان مازال قليل العلم 

أم  قال اليوم أعلم أيهما أفضل الراهب. وهو يرتدد بني الساحر والراهب، وقطعت الدابة الطريق على الناس
 .الساحر، كان من قلة علمه مل يفقه بعد أيهما أفضل وتطمئن نفسه

 
فسأل اهلل أن يريه أيهما أفضل، فإن كان الراهب أحب إىل اهلل سبحانه وتعاىل فليقتل هذه الدابة، فأخذ حجرا 

علم الراهب  يا بين إنك اليوم أفضل مين، هذه الكلمة رغم: ورمى الدابة فقتلها، فجاء الراهب إىل الغالم وقال
 .وجهل الغالم ولكن نّور اهلل سبحانه وتعاىل قلب هذا الغالم بنور اإلميان وبدأ يضحي من أجل ال إله إال اهلل

 
هذه الكلمة العزيزة نادرة ينتظرها شباب اإلسالم من علمائهم؛ أن يقولوا هلؤالء الذين محلوا رؤوسهم على أكفهم 

 .قولة ذلك العامل لذلك الغالم، إنكم اليوم أفضل منا من أجل ال إله إال اهلل أن يقولوا هلم
 

هذه هي احلقيقة فميزان التفضيل يف هذا الدين هو كما يف احلديث عن نبينا عليه الصالة والسالم، ميزان اإلميان 
كما قال عليه “ فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن”ليس مجع العلم فقط بل مجع العلم والعمل به، فميزان اإلميان 

ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك حبة ”الة والسالم، الص
 .فهؤالء جاهدوا الكفر األكرب بأيديهم وأنفسهم نرجو اهلل أن يتقبلهم يف الشهداء“ خردل من إميان

 
ل هنا نكرة ولكن نور رج- سيد الشهداء محزة بن عبد املطلب، و رجل”هؤالء، كما قال عليه الصالة والسالم 

 .، كما يف صحيح اجلامع“قام إىل إمام جائر فأمره وهناه فزجره فقتله -اهلل قلبه باإلميان
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هذا فاز فوزا عظيما مل يدرك التابعني بل مل يدرك الصحابة الكرام رىي اهلل عليهم، وإمنا رفعه اهلل سبحانه وتعاىل 
فكيف ميكن ملسلم عاقل أن يقول  -عليه الصالة والسالم-رسولنا إىل منزلة سيد الشهداء فهذا أمر حض عليه 

 .ماذا استفاد هذا، هذا ىالل مبني نسأل اهلل العافية
فهؤالء الفتية فتح اهلل عليهم أن يقولوا لرأس الكفر العاملي ألمريكا ومن حالفها أنتم على باطل وأنتم على 

 . ىالل، وىحوا بأنفسهم من أجل ال إله إال اهلل
 
احلديث يطول معنا عن هذه األحداث العظام ولكنين أختصر كالمي وأركز على أمهية استمرار العمل اجلهادي ف

ىد أمريكا عسكريا واقتصاديا، وأن أمريكا قد تراجعت بفضل اهلل سبحانه وتعاىل وأن النزيف االقتصادي مستمر 
ث عن مفاصل االقتصاد األمريكي ويضرب إىل اليوم ولكن حيتاج إىل ىربات أخرى وأن جيتهد الشباب يف البح

 . العدو يف مفاصله بإذنه سبحانه وتعاىل
 

وقبل اخلتام يطيب يل أن أذكر أولئك األبطال، أولئك الرجال، أولئك العمالقة العظام الذين رفعوا العار عن 
صلى اهلل عليه  جبني أمتنا، يطيب يل أن أذكرهم ببعض الشعر مادحا إياهم وكل الذين يسريون على درب حممد

 .وسلم
 

وقبل ذلك أؤكد على نقطة، إن هذه املعارك اليت تقوم اليوم يف أفغانستان على مدار الساعة على اجملاهدين 
العرب خاصة والطالبان، أظهرت بوىوح مدى عجز احلكومة األمريكية ومدى الضعف األمريكي ومدى هشاشة 

 .اجلندي األمريكي
 

ولوجيا العسكرية مل يستطعيوا أن حيدثوا شيئا إال باعتمادهم على املرتدين وعلى فرغم التطور اهلائل يف التكن
املنافقني فما هو الفرق اليوم بني بابريك كرم الذي جاء بالروس الحتالل بالده وبني الرئيس املخلوع برهان الدين 

ذا جاء باألمريكان أي فرق بني االثنني؟ هذا جاء بالروس الحتالل أرض اإلسالم وه -والدين منه بريء-
الحتالل أرض اإلسالم، فهذا يدل كما ذكرت بوىوح على ىعف اجلندي األمريكي بفضل اهلل سبحانه وتعاىل 

 . فينبغي أن تغتنم الفرصة ويواصل الشباب اجلهاد والعمل ىد األمريكان
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غامد وزهران ومن  وأختم بأبيات يف ذكر أولئك األبطال الذين خرجوا من أرض احلجاز، من أرض اإلميان، من
بين شهر ومن حرب ومن جند نرجو اهلل أن يتقبل اجلميع، والذين خرجوا من مكة املكرمة سامل ونواف احلازمي 

 .وخالد احملضار أو الذين خرجوا من املدينة املنورة تركوا الدنيا ونعيمها من أجل ال إله إال اهلل
 

 إني ألشهد أنهم من كل بتار أحدّ 
 لصعاب وطالما صالوا وشدوايا طالما خاضوا ا

* * * 
 شتان، شتان بين الذين لربهم باعوا النفوسا
 الباسمين إلى الردى والسيف يرمقهم عبوسا
 الناصبين صدورهم من دون دعوتهم تروسا

* * * 
 إن أطبقت سدف الظالم وعضنا ناب أكول
 وديارنا طفحت دما ومضى بها الباغي يصول

 والخيول ومن الميادين اختفت لُمع األسنة
* * * 

 وعلت على األنات أنغام المعازف والطبول
 هبت عواصفهم تدك صروحه وله تقول
 لن نوقف الغارات حتى عن مرابعنا تزول

 
 .والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 
 ُأَساَمُة ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اَلِدنْ 

َغانْسَتاَن   ُخَراَسانَ  –َأفـْ
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عبد اهلل بن عبد العزيز للسالم بيان بخصوص مبادرة األمير 
 :مع إسرائيل

 (أبو رغال العصر و خيانة األمة)
 للشيخ ُأَساَمُة ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اَلِدْن 

 هـ 1423 محرم 14
 م 2002 مارس 28
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احملجلني  احلمد هلل القائل يا أيها النيب جاهد الكفار واملنافقني، والصالة والسالم على إمام اجملاهدين وقائد الغر
 .النيب األمي األمني وعلى آله وصحابته الذين محلوا الراية وذادوا عن حياض اإلسالم ومحى املسلمني وبعد

 
يَلَعنـُُهُم أُولَـِئَك ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما أَنزَْلَنا ِمَن اْلبَـيـَِّناِت َواهْلَُدى ِمن بـَْعِد َما بـَيـَّنَّاُه لِلنَّاِس يف اْلِكَتاِب }قال تعاىل 

 [.159:البقرة] {الّلُه َويـَْلَعنـُُهُم الالِعُنونَ 
 

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

 .وفارقنا اإلباء حني توىل أمرنا األذالء
 

 :أمتنا المسلمة
 

إن الذي ينظر بعني البصرية، ويعي لغة العقل، ويسرب غوائر األحداث ليعلم علم اليقني أن األمة قد أفاقت من 
م مفسدة كان غفوهتا، وعرفت طريقها بعد أن اتضحت هلا مالحمه، وبرزت هلا عالماتُه وعلمت أنه إذا كان احلل

العفو َمْعَجزة، وأن الصرب حسٌن إال على ما أىر بالدين، واألناُة حممودٌة إال عند إمكان الفرصة، فانتفضت 
انتفاىة األقصى ونطق احلجر يف أكف اجملاهدين األبرار الرجال والنساء، الصغار والكبار فحاول اليهود الفرار 

من وراء اجلُدر يواجهون أجساداً تتفجر تذيقهم املوت، وتطاردهم عبثًا فلم جيدوا هلم ملجأ فأصبحوا مكشوفني 
 .بالرعب، وتصيبهم بالزلزلة فصاروا كاحلمر املستنفرة فرت من قسورة

 
مث جاءت غزوة نيويورك تشعل ديار هبل العصر تُدك حصونه، وتفضح كربياءه، وتُبِطُل سحره، وتـَُعرِّي كل 

 .ة النهاية له بإذن اهللالرايات اليت سارت وراءه وتعِلُن بداي
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إن هذه األحداث العظيمة هي اجلهاد املبارك الذي واصل مسريه حنو اهلدف املنشود واخلرب املوعود وجاء ليفضح 
 (ماذا عسانا أن نفعل، ليس بأيدينا شيء، األمُر ليس لنا)المقولة تلك املقولة اهلزيلة واحلجة املدحوىة، فهذه 

ا قلب وال يرىاها ىمري حي، يف ظل األحداث الدامية اليت تتعرض هلا أُمتنا، مل يعد هلا مكان وال يتسع هل
فالكل مطالب اليوم باجلهاد والعمل اجلاد وعلى القيادات الشعبية جبميع شرائحها أن تتحرك لوقف هذا النزيف 

عليه من ىغط اهلادر، وفضح تلك اخليانات املكشوفة، ومن مل يستطع احلركة من هذه القيادات بسبب ما وقع 
وإرهاٍب يف ظل هذه األنظمة فال أقل من أن يفسح اجملال لغريه من الطاقات اجلريئة والقادرة على التغري ووىع 
األمور يف نصاهبا الصحيح وليحذر من القعود والتخذيل، وليتجنب عملية الرتبص املذموم واالحتكار احملرم، 

تُـُلوْا اْلُمْشرِِكنَي َحْيُث }ا لقوله تعايل فاجلهاد الذي أخرج أولئك الفتية الذين استجابو  فَِإَذا انَسَلَخ اأَلْشُهُر احْلُُرُم فَاقـْ
ُوُهْم َوُخُذوُهْم َواْحُصُروُهْم َواقـُْعُدواْ هَلُْم ُكلَّ َمْرَصد  [.5:التوبة]{ َوَجدمتُّ

 
يوم القيامة أما حنن كأفراد  إن هذا اجلهاد قاِدٌر على إخراج وحتريك غريهم من أبناء األمة، فاجلهاُد ماٍض إىل

رًا يـَرَُه، َوَمن يـَْعَمْل ِمثْـَقاَل َذرٍَّة }فأياُمنا معدودة وسنقف بعدها بني يدي اهلل عز وجل  َفَمن يـَْعَمْل ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َخيـْ
 [.8-7:الزلزلة]{ َشررا يـََرهُ 

 :أمتنا المسلمة
خصه وشخصيته الغادرة يسعى لكسر الشوكة، وتنكيس ال يزال أبو رغال يتكرر يف األمة منذ قرٍن من الزمن بش

صهيوأمريكية بثياب )الراية، ووأد اجلهاد، وإنفاذ الكفر وتثبيت أركانه، وما مبادرة األمري عبداهلل بن عبدالعزيز 
إال حيلة من حيل أيب رغال ومؤامرة وصورة من صور اخليانة املتكررة يف تاريخ حكام املنطقة ( احلكومة السعودية

 .اه قضايانا بشكل عام وقضية األقصى بشكل خاصجت
 

هـ، بوعٍد كاذب منه 1354/ م1936فهو إن أعلن ذلك فإمنا يسري علي هنج والده الذي أجهض انتفاىة عام 
/ م1948ومن احلكومة اإلجنليزية، فخدع الفلسطينيني وأوقفوا االنتفاىة واستمر االحتالل اإلجنليزي حىت عام 

 .فلسطني لليهودهـ حني سلمت 1366
 

وهو بذلك أيضًا يسري على هنج أمثاله من احلكام اخلونة الذين سريوا اجليوش السبعة بقيادة اإلجنليز حتت قيادة 
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فقضوا بذلك على التحرك الشعيب اجلاد لتحرير فلسطني فأكملوا املؤامرة  (كلوب باشا)رجل احلكومة اإلجنليزية 
هـ، أما خيانتهم العظمى للقضاء على انتفاىة 1367/ م1949م ووقعوا هدنًة بوقف القتال وذلك يف عا
 .هـ1412/م1992األقصى األوىل فكانت يف أوسلو عام 

 
 ُأَساَمُة ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اَلِدنْ 

َغانْسَتاَن   ُخَراَسانَ  –َأفـْ
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 :وصايا شهداء غزوة منهاتن
 (رَِبح البيع)

 للشيخ ُأَساَمُة ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اَلِدْن 
 هـ 1427ذو القعدة  10

 م 2001أكتوبر  9
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 ([وصية أمحد احلزنوي الغامدي)كلمات الشيخ أسامة بن الدن كما جاءت يف الشريط املرئي ]
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم،
 
ْم يـُْرَزُقوَن َواَل حَتَْسََبَّ الَِّذيَن قُِتُلوْا يف َسِبيِل الّلِه } َفرِِحنَي مبَا آتَاُهُم الّلُه ِمن َفْضِلِه * أَْمَواتًا َبْل َأْحَياء ِعنَد َرهبِِّ

 [169-168:آل عمران]{ َوَيْسَتْبِشُروَن بِالَِّذيَن ملَْ يـَْلَحُقواْ هِبِم مِّْن َخْلِفِهْم َأالَّ َخْوٌف َعَلْيِهْم َوالَ ُهْم حَيَْزنُونَ 
 

خير  -سبحانه وتعالى-خرج إليه رجال يؤمنون حًقا أن ما عند اهلل ...  :دن حفظه اهللالشيخ أسامة بن ال
من هذه الحياة الدنيا الفانية، ال يتكلمون هذا كالًما فقط، بل يتكلمونه ويؤمنون به، تجذر في قلوبهم 

  .حتى ًأصبح في عقولهم وفي قلوبهم الغيب كالشهادة كأنهم يرون جنان اهلل سبحانه وتعالى
: ([دالالت األحداث بعد ثالث أشهر)متحدثًا يف ِخطاب سابق بعنوان ]الشيخ أسامة بن الدن حفظه اهلل 

فهؤالء الشباب قاموا بعمل عظيم جدا، بعمل جليل، جزاهم اهلل خري اجلزاء ونرجو اهلل أن يكونوا ذخرا ... 
 .سا لن تنساه بإذن اهلل سبحانه وتعاىلآلبائهم وأمهاهتم، فقد رفعوا رأس املسلمني عاليا وأعطوا أمريكا در 

أن أمريكا بدخوهلا يف صراع مع أبناء احلرمني سوف تنسى  ABCوقد حذرت فيما مضى يف لقاء مع قناة 
و لكن إن شاء اهلل، النصر القادم في الحجاز [ ABCكالم الشيخ كما جاء يف لقاء قناة ... ]أهوال فيتنام 

الشيخ ]... ام و أهوال بيروت و غيرها، بإذن اهلل سبحانه و تعالى و نجد، َسيُنسي أمريكا أهوال فيتن
وهذا الذي كان بفضل اهلل سبحانه ([ دالالت األحداث بعد ثالث أشهر)ُمكماًل احلديث كما جاء يف خطاب 

 .وتعاىل وما خفي كان أعظم بإذنه سبحانه وتعاىل
 

من أرض اإلميان، هنالك أعظم   -هم يف الشهداءنرجو اهلل أن يتقبل-فمن بالد احلرمني خرج مخسة عشر شابا 
كنز للمسلمني حيث يأرز اإلميان كما صح عن نبينا عليه الصالة والسالم إىل املدينة املنورة كما تأرز احلية إىل 

نرجو اهلل أن -جحرها، وأيضا خرج اثنان من شرق جزيرة العرب من اإلمارات، وخرج آخر من الشام زياد اجلراح 
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 . وخرج اآلخر من أرض الكنانة من مصر حممد عطا فنرجو اهلل أن يتقبل اجلميع شهداء -الشهداءيتقبله يف 
 

فهؤالء يف تصرفهم هذا أعطوا دالالت عظيمة، دالالت عظيمة جدا، وبينوا أن هذا اإلميان الذي يف قلوهبم 
فتحوا بابا عظيما للخري واحلق  يستدعي مقتضيات كثرية ويستدعي أن تقدم الروح من أجل ال إله إال اهلل، فهؤالء

... 
 

متحدثًا يف ِخطاب ألتباعه قبل تنفيذ عمليات غزوة منهاتن، مبشرًا أياهم، ]الشيخ أسامة بن الدن حفظه اهلل 
ولن تحلم أميركا مجرد حلم، لن تحلم باألمن إذا لم نعشه واقًعا حًيا في ...  :[و داعيًا بالتوفيق و السداد

 .الحرمين وفي جميع بالد اإلسالم بإذن اهلل سبحانه وتعالىفلسطين وفي بالد 
 

منذ أسابيع بأن إخوانًا لكم قد خرجوا يحملون رؤوسهم على  -سبحانه وتعالى-وبشرناكم بفضل اهلل 
أكفهم يبتغون الموت مظانة من أجل رضوان اهلل سبحانه وتعالى، فأرجو اهلل سبحانه وتعالى أن يفتح 

 .إنه ولي ذلك والقادر عليه عليهم وأن يسدد رميهم
 

فالفرق هائل بين قوتنا العسكرية، وعددنا  :[متحدثًا يف ِخطاب آخر]الشيخ أسامة بن الدن حفظه اهلل 
وعتادنا، وبين الخصوم هائل جدًا جدًا، صحيح، ولكن بفضل اهلل، الفرق هائل أيًضا جدًا جدًا هو 

جًدا جًدا بفضل .. سبحانه وتعالى، بيننا وبينهم جًدا جًدا النفسية، في اإليمان واليقين واالعتماد على اهلل
 .اهلل سبحانه، فنحن نقاتلهم في الحقيقة باعتمادنا على اهلل سبحانه وتعالى

 
: ([دالالت األحداث بعد ثالث أشهر)متحدثًا يف َخطاب سابق بعنوان ]الشيخ أسامة بن الدن حفظه اهلل 

ددون أن محاس واجلهاد يف فلسطني وغريها أيضا من املنظمات املقاتلة أمريكا ورؤساء الغرب كثريا ما ير ... 
يسموهنا منظمات إرهابية، إذا كان الدفاع عن النفس إرهابا فأي شيء هو املشروع؟ فدفاعنا ال خيتلف وقتالنا ال 

لعليا وكلمة خيتلف عن قتال إخواننا يف فلسطني كحماس، نقاتل من أجل ال إله إال اهلل، لتكون كلمة اهلل هي ا
 .الذين كفروا السفلى، ولنرفع الظلم عن املستضعفني يف فلسطني ويف غريها
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خير  -سبحانه وتعالى-خرج إليه رجال يؤمنون حًقا أن ما عند اهلل ...  :الشيخ أسامة بن الدن حفظه اهلل
تجذر في قلوبهم  من هذه الحياة الدنيا الفانية، ال يتكلمون هذا كالًما فقط، بل يتكلمونه ويؤمنون به،

 .حتى ًأصبح في عقولهم وفي قلوبهم الغيب كالشهادة كأنهم يرون جنان اهلل سبحانه وتعالى
 

 11متحدثًا يف لِقاء صحفي سابق مع تيسري علوين ُأجري بعد أحداث ]الشيخ أسامة بن الدن حفظه اهلل 
وا بنصر اهلل سبحانه وتعاىل، وليستجيبوا وأما بالنسبة للمسلمني، فأقول له؛ فليثق: [سبتمرب بستة أسابيع/أيلول

ألمر اهلل سبحانه وتعاىل، وأمر رسوله عليه الصالة والسالم باجلهاد ىد الكفر العاملي، فواهلل السعيد من اختذ 
شهيدا اليوم، والسعيد من تشرف بأن يقف حتت راية حممد صلى اهلل عليه وسلم، حتت راية اإلسالم لقتال 

فليتقدم كل امرىء منهم لقتل هؤالء اليهود واألمريكان، فإن قتلهم من أوجب الواجبات ومن . الصليبية العاملية
أعظم القربات، وليتذكروا تعليمات نبينا عليه الصالة والسالم، فقد قال صلى اهلل عليه وسلم للغالم ابن عباس 

ه تجاهك، إذا سألت يا غالم أني أعلمك كلمات، احفظ اهلل يحفظك احفظ اهلل تجد": رىي اهلل عنهما
فاسأل اهلل وإذا استعنت فاستعن باهلل واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك، لم ينفعونك إال بشيء 
قد كتبه اهلل لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك، لم يضروك بشيء إال قد كتبه اهلل عليك، رفعت األقالم 

ض على بركة اهلل وتذكر موعودك عند اهلل سبحانه ، فال تشاور أحدًا يف قتل األمريكان، ام"وجفت الصحف
 . وتعاىل بصحبة خري األنبياء عليه الصالة والسالم

ويف اخلتام أوجه نداء إىل إخواننا يف باكستان، فإن موقف احلكومة الباكستانية لألسف الشديد وباكستان هي 
اننا يف باكستان بإذن اهلل سبحانه ركن من أركان هذا التحالف املشؤوم، هذا التحالف الصلييب، فتحرك إخو 

وتعاىل سيؤدي إىل ىربة قوية هلذا التحالف الصلييب املشؤوم، فكل من وقف مع أمريكا ـ تسهيالت طبية وغري 
طبية ـ هذا كفر أكرب خُمرج من امللة، فينبغي على األخوة يف باكستان أن يتحركوا حتركا جادا لنصرة دين اهلل 

 :ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فهذا اإلسالم اليوم يناديهمسبحانه وتعاىل ولنصرة رس
 !واإسالماه
 !واإسالماه
 !واإسالماه
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 !أال هل بلغت؟ اللهم فاشهد
 !أال هل بلغت؟ اللهم فاشهد
 [هنا يكاد الشيخ أن يبكي! ]أال هل بلغت؟ اللهم فاشهد
 ...والسالم عليكم ورمحة اهلل 

 اَلِدنْ ُأَساَمُة ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن 
َغانْسَتاَن   ُخَراَسانَ  –َأفـْ
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 الرسالة األولى
 :إلى الشعب األفغاني

 (تحريض و مؤآزرة)
 للشيخ ُأَساَمُة ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اَلِدْن 

 هـ 1423 جمادى الثاني 17
 م 2002 إغسطس 25
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والسالم على إمام اجملاهدين، وقائد احلمد هلل مالك امللك، وجبار السماوات واألرض، العزيز القدير، والصالة 
 ..الغر احملجلني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، وعلى من تبعهم بإحسان إىل يوم الدين وبعد

 
هذه رسالة أبعثها لكم أنا أخيكم يف الدين والعقيدة، أسامة حممد بن عوض بن الدن، فالسالم عليكم ورمحة 

 .اهلل وبركاته
 

..  الشعب األيب الصامد اجملاهد الذي محل السيف بيد والقرآن الكرمي باليد األخرىهذه رسالة أوجهها إىل
َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا }: اعلموا يا أسود الشريعة، ويا حراس الدين أن اهلل عز وجل قد قال يف كتابه

 [.55:النور]{ اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمن قـَْبِلِهم الصَّاحِلَاِت لََيْسَتْخِلَفنـَُّهم يف اأْلَْرِض َكَما
 

 :أيها الشعب األفغاني
 

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

أيها الشعب األفغاين أنا أقول هذا الكالم وأنا . نفوس األغراء، وتشاد به املمالك، وتعلو راية احلق على كل راية
على ثقة بأنكم تفهمون هذا الكالم أكثر من غريكم؛ ألن أفغانستان تلك البالد اليت مل تستقر أقدام الغزاة على 

ميز بالشدة والصالبة واألنفة والصرب على القتال، ومل تفتح دارها إال لإلسالم؛ أرىها عرب العصور؛ ألن شعبها يت
ذلك أن املسلمني مل يأتوا إليها مستعمرين وال راغبني باملطامع الدنيوية، وإمنا جاءوا مبشرين وداعني إىل اهلل عز 

 .وجل
 

 :أيها الشعب األفغاني
 

ال إله لقد مّن اهلل عليكم بأن جاهدمت يف سبيل اهلل، وبذلتم الغايل والنفيس لتحقيق هذه الكلمة العظيمة وهي 
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فلم يقبل الكفر العاملي ما قصدمتوه فهاهي بريطانيا وروسيا وتليها .. على أرىكم إال اهلل محمد رسول اهلل
ومغارهبا، وإنين ألصرح من مكاين هذا بأن  أمريكا ختوض امليدان، وتتحدى غرية املسلم يف مشارق األرض

بل ال تساوي شيًئا أمام قوة .. اهلاالت الضخمة اليت ترسم حول هذه الدول الكربى ال تساوي جناح بعوىة
امللك اجلبار، وتأييده للمؤمنني اجملاهدين املخلصني، ومن يشك يف األمر فليستفد من االحتاد السوفييت السابق 

بارك أسطورته، بل وقبل هؤالء مل يستطع التتار وال اإلجنليز أن يثبتوا؛ ألن قمم جبال هذه وكيف بدد اجلهاد امل
األرض املباركة ترفض كل ملحد عنيد، وسوف نرى قريًبا بإذن اهلل سبحانه وتعاىل سقوط دول الكفر وعلى 

جتاوزت كل احلدود، واليت ال رأسها أمريكا الطاغية اليت داست كل القيم البشرية، وجتازوت كل القيم البشرية، و 
 .تعرف إال منطق القوة واجلهاد

 
 ...العزة لإلسالم والنصر للمسلمني 

 
 أيب عبد اهلل

 
 ُأَساَمُة ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اَلِدنْ 

َغانْسَتاَن   ُخَراَسانَ  –َأفـْ
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 الذكرى السنوية األولى
 :لغزوة منهاتن

 (مناقب و أسماء األبطال التسعة عشر)
 للشيخ ُأَساَمُة ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اَلِدْن 

 هـ 1423 رجب 2
 م 2002 سبتمبر 9
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 ([وصية أبو العباس اجلنويب)كلمات الشيخ أسامة بن الدن كما جاءت يف الشريط املرئي ] 
 

وطهروا عندما تتحدث عن غزويت نيويورك وواشنطن، تتحدت عن أولئك الرجال الذين غريوا جمرى التاريخ ... 
 .صفحات األمة من رجس احلكام اخلائنني وأتباعهم بغض النظر عن أمسائهم ومسمياهتم

 
نتحدث عن رجال ال أقول إهنم حطموا برجي التجارة ومبىن وزارة الدفاع األمريكية فقط فهذا أمر يسري، ولكنهم 

 .حطموا هبل العصر، وحطموا قيم هبل العصر
 

بشعة، ال فرق بينه و بني فرعون مصر إال زيادة يف الكفر و الكذب، فها هو و ظهر فرعون القرن على حقيقته ال
يقتل أطفالنا يف فلسطني، و يف أفغانستنان، و يف العراق، و يف لبنان، و يف كشمري، و يف غريها من بالد 

 .اإلسالم
 

ونسفوا خمططات الصليبيني  هؤالء الرجال العظام جسدوا اإلميان يف قلوب املؤمنني، وأكدوا عقيدة الوالء والرباء،
 .وعمالئهم من حكام املنطقة عرب عشرات السنني، عرب الغزو الفكري لتنويع عقيدة الوالء والرباء

 
وإن املقام ال يتسع لذكر هؤالء الرجال مبا هم أهله، والقلم يعجز عن حصر حماسنهم وحماسن آثار غزواهتم 

 . يرتك جلهاملباركة، إال أننا حناول، فما ال يدرك كله، ال
 

قائد اجملموعة من أرض الكنانة، من مصر، مدمر الربج األول، جد واجتهاد وصدق حيمل مهوم  :محمد عطا
 .اآلمة، نرجو اهلل أن يتقبله يف الشهداء

 
 .نقاء و صفاء، من لبنان، من بالد الشام، من نسل أيب عبيدة بن اجلراح، رىي اهلل عنه :زياد الجراح

 
 .من اإلمارات، مدمر الربج الثاين أرادته الدنيا ففر منها، يبتغي ما عند اهلل :مروان الشحي
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صفاء ظاهر، وفداء باهر حنسبه واهلل  -البنتاغون–من أهل الطائف مدمر مركز الدفاع األمريكي  :هاني حنجور

 .حسيباً 
 

اهلل عليه وسلم، جمتهد يف من أهبا، من قريش، من آل البيت، من ذرية حممد صلى  :أحمد بن عبد اهلل النعمة
العبادة، ُحِبَب إليه قيام الليل، دمث األخالق، رأى يف املنام أنه رديف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على 

 .فرس، وأمره بالنزول ليقاتل العدو و يفتح أرىه
 

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

 
 .من املدينة املنورة، اإلميان واحلياء قرينان، أدب جم وتواىع عظيم :ماجد موقد الحربي

 
من مكة املكرمة، من قريش، من آل البيت، من ذرية حممد صلى عليه وسلم، رجل يطلب  :خالد المحضار

 .اهلل حسيباً الشهادة بصدق، حنسبه و 
 

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

 
بالل، شقيقه سامل احلازمي، من مكة املكرمة، قذف اهلل يف قلبه األميان، فرتك كل شئ، و  :سالم الحازمي

 ".إن اجلنة حتت ظالل السيوف"شعاره 
 

 .املشهور بأمحد، بذٌل وعطاء، و تواىع و حياء: فايز القاضي بني حماد
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 .و أما قبائل عسري فلها نصيب األسد، غامد و زهران و بين شهر

 
جسوٌر ال يـَُروََع عند هم، و ال يثين عزميته إتقاُء، إماٌم و خطيب، و حمرض على  :أحمد الحزنوي الغامدي

 .القتال
 

ملك عليه فؤاده، جمهتد يف العبادة و قيام الليل، و الذكر و قراءة القرآن، يلتقط حب اجلهاد  :حمزة الغامدي
 .الكلمات كما تلتقط طائب الثمر

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

 
صاحب عبادة، آمر باملعروف و ناٍه عن املنكر، جسد يف األرض، و قلٌب جيول مع  :معتز، سعيد الغامدي

 .ري اخلضر املعلقة بعرش الرمحن، حنسبه و اهلل حسيبهالط
 

صاحبا عبادة و قيام ليل، صاحبا أدب و حياء و جهد، أبومها تاجر و شيخ  :وائل و وليد الصقلي الشهري
 .قبيلة، أرادهتما الدنيا ففروا منها إىل جبال أفغانستان الوعرة يبتغون ما عند اهلل

 
 .دمث األخالق، صبور، يطلب الشهادة بصدق، حنسبه و اهلل حسيبه :عمر، مهند الشهري

 
قدوة العلماء املعاصرين، و بقية السلف الغابرين، العامل  :الشيخ أبو العباس، عبد العزيز العمري الزهراني

 .العامل، صان العلم عن وظائف الطغاة، و حرره من أن يكون أسريا ملرتباهتم
 

حفظ صحيحي البخاري و مسلم، و طائفة أخرى من أحاديث رسول اهلل صلى اهلل حفظ أبو العباس القرأن، و 
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عليه و سلم، نظر يف سبب مجع القرآن بني دفيت املصحف، فوجد العمل بالقرآن هو السبب، ملا إستحر القتل 
يتسابقون يف يف احلفظة يوم اليمامة، فكان أهل القرآن و أهل احلديث يتسابقون يف الذود عن ال إله إال اهلل، و 
 .اجلهاد يف سبيل اهلل، فشتان شتان بني السلف رىي اهلل عنهم، و بني من يدعون اإلنتماء بدون عمل

 
قرأ قصة سامل، موىل أيب حذيفة رىي اهلل عنه، يوم اليمامة، يوم تصادمت الزحوف، و تضعضعت الصفوف، 

، قال قولته املشهورة "نؤتى من قبلك يا سامل خنشى أن"فلما محل الراية سامل رىي اهلل عنه، قال له بعض القوم 
، هكذا كان أهل "بئس حامل القرآن أنا إن أؤتيتم من قبلي"اليت ترن يف آذان أصحاب القلوب احلية، قال 
 .العلم، و هكذا كان أهل القرآن و أهل احلديث

 
محل الراية يوم حتطيم تصدر اجملالس إلعطاء الدروس، و ذهب و  -أبو العباس–فنرك عبد العزيز الزهراين 

األصنام يف أمريكا، و مل يؤتى املسلمني من قبله، و كان فعله أكثر أثرًا من ماليني الكتب يف توىيح عقيدة 
 . الوالء للمؤمنني و الرباء من الكافرين

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

الطغاة و وظائفهم، أدرك منهج السلف رىي اهلل عنهم، و فقه و علم أن فضل العلم مقيد بالعمل به، فلم 
 .يتخذ العلم عماًل، و إمنا طلب العلم ليعمل به على بصرية

 
فهؤالء الرجال أيقنوا أن السبيل إلحقاق احلق وإبطال الباطل هو اجلهاد يف سبيل اهلل، وأن كف بأس الكفار 

فـََقاِتْل يف َسِبيِل الّلِه اَل ُتَكلَُّف ِإالَّ نـَْفَسَك َوَحرِِّض اْلُمْؤِمِننَي َعَسى الّلُه }يكون باجلهاد يف سبيل اهلل، قال تعاىل 
 [84:النساء]{ َأن َيُكفَّ بَْأَس الَِّذيَن َكَفُرواْ َوالّلُه َأَشدُّ بَْأًسا َوَأَشدُّ تَنِكيالً 

 
كل مكان، فرج عن الشيخ عمر عبد الرمحن يف سجون أمريكا، اللهم أرحم ىعفه   اللهم فرج عن علمائنا يف

وشيبته، اللهم فرج  عن علمائنا يف جزيرة العرب وغريها من البلدان، اللهم فرج عن الشيخ سعيد بن زعري 
 .يهوإخوانه من سجون بالد احلرمني، اللهم فرج عن شباب اإلسالم يف كل مكان، إنك ويل ذلك والقادر عل
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فهؤالء الرجال أرادوا أن يعدوا جوابا ليوم احلساب، أخرجهم من بيوهتم اإلميان باهلل واليوم اآلخر واتباع حممد 

َعِذُروَن من األعراب ال يغين عنهم شيئاً 
ُ
 .صلى اهلل عليه وسلم، وعلموا أن سيل األعذار الذي يقدمه امل

 
 كيف يصدقوهنم واألندلس منذ مخسة قرون مل تعد؟

 يصدقوهنم وفلسطني منذ تسعة عقود تقريباً واإلعداد مل ينته؟ كيف
مل يكلفوا ! كيف يصدقوهنم ومعسكرات اإلعداد وميادين اجلهاد يف أفغانستان فتحت ألكثر من عشرين سنة

 .أنفسهم هؤالء أن يغربوا أقدامهم يف سبيل اهلل
رأس الكفر، فعلى شباب اإلسالم أن يتبعوا و إن هؤالء الشباب قد أقاموا احلجة على وجود القدرة بالنكاية ب
 .منهج حممد صلى اهلل عليه و سلم يف اجلهاد، حيث أنه متعني اليوم

 
إىل إخواننا يف فلسطني نقول هلم إن دماء أبنائكم هي دماء أبنائنا، وإن دماءكم دماؤنا فالدم الدم واهلدم اهلدم، 

 .أو نذوق ما ذاق محزة بن عبد املطلب، رىى اهلل عنهونشهد اهلل العظيم أننا لن خنذلكم حىت يتم النصر 
 

و هو حيفظ من مورثه خامت األنبياء و املرسلني عليه الصالة  -أبو العباس–كيف يقعد الشيخ عبد العزيز الزهراين 
والذي نفس حممد بيده لوال أن أشق على املسلمني ما قعدت خالف سرية ”و السالم حديثه كما يف الصحيح 

، كيف يقعد و هو يردد قول رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم يف احلديث نفسه “بيل اللَّه أبداً تغزو يف س
 .“والذي نفس حممد بيده لوددت أن أغزو يف سبيل اللَّه فأقتل، مث أغزو فأقتل، مث أغزو فأقتل”

على أحر من اجلمر، هذا التدريب هو اجلهاد من أجل ال إله إال اهلل فإن إخوانكم يف فلسطني ينتظرونكم ... 
وينتظرونكم يف أن تثخنوا يف أمريكا وإسرائيل فأرض اهلل واسعة ومصاحلهم منتشرة، فأبذلوا أقصى ما تستطيعون 

 .لضرهبم لتكون كلمة اهلل هي العليا
 

 ُأَساَمُة ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اَلِدنْ 
َغانْسَتاَن   ُخَراَسانَ  –َأفـْ
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 الرسالة األولى
 :األمريكيإلى الشعب 

 (الدعوة و التوعد)
 للشيخ ُأَساَمُة ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اَلِدْن 

 هـ 1423 رجب 29
 م 2002 أكتوبر 6
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم،
 

 :رسالة إىل الشعب األمريكي، السالم على من اتبع اهلدى، أما بعد
 
فأنا أدعوكم إىل سعادة الدنيا و اآلخرة، و إىل النجاة من حياتكم املادية اجلافة البئيسة .. فإين لكم ناصح أمني  

 ..اليت ال روح فيها 
أدعوكم الى اإلسالم الذي يدعو إلى إتباع منهج اهلل وحده ال شريك له، ويدعو الى العدل وينهى عن 

 ..الظلم و االجرام 
اللتني جاءتا رداً على بعض جرائمكم السابقة و  تفهم رسالة غزوتي نيويورك وواشنطن، كما اني أدعوكم إلى

البادئ أظلم، إال أن املتابع حلركة عصابة اإلجرام يف البيت األبيض، عمالء اليهود، الذين يستعدون للهجوم على 
 .ة الغزوتني شيئاً العامل اإلسالمي وتقسميه دون أن تنكروا عليهم، يشعر بأنكم مل تفهموا من رسال

فسوف نكيل لها  فلتزد أمريكا أو تنقص من وترية هذا الصراع، -واهلل على ما أقول وكيل-لذا فإين أقول لكم  
 .، بإذن اهلل سبحانه و تعاىلبنفس الصاع

و ُأشِهُد اهلل أن شباب اإلسالم يعدون لكم ما يمأل قلوبكم رعباً، ويستهدفون مفاصل إقتصادكم إلى أن 
 ..عن ظلمكم وعدوانكم أو يموت األعجل منا  تكفوا

 
 .و نرجو اهلل عز وجل أن ميدنا مبدد من عنده إنه ويل ذلك والقادر عليه

 
َنُكْم َأالَّ نـَْعُبَد ِإالَّ الّلَه َواَل ُنْشرِ } نَـَنا َوبـَيـْ  يـَتَِّخَذ بـَْعُضَنا َك بِِه َشْيًئا َوالَ ُقْل يَا أَْهَل اْلِكَتاِب تـََعاَلْوْا ِإىَل َكَلَمٍة َسَواء بـَيـْ

 [64:آل عمران]{ بـَْعضاً أَْربَابًا مِّن ُدوِن الّلِه فَِإن تـََولَّْواْ فـَُقوُلواْ اْشَهُدواْ بِأَنَّا ُمْسِلُمونَ 
 

 ُأَساَمُة ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اَلِدنْ 
َغانْسَتاَن   ُخَراَسانَ  –َأفـْ
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 الرسالة الرابعة
 :إلى األمة اإلسالمية

 عام؛بعَد )
 (الفشل األمريكي في أفغانستان

 للشيخ ُأَساَمُة ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اَلِدْن 
 هـ 1423 شعبان 8

 م 2002 أكتوبر 14
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 ..احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هبداه وبعد
 

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

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

سلم، هادفة إىل إكمال خمططها يف تقسيم الصليبية على العامل اإلسالمي، وهذه املرة ىد الشعب العراقي امل
 .األمة ومتزيقها، وهنب ثرواهتا وخرياهتا، والتهيئة إلقامة دولة إسرائيل الكربى بعد طرد الفلسطينني منها

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

 
 ...الرئيسة فشل الحملة األمريكية في تحقيق أهدافها : أوالً 
 

 فعلى صعيد القضاء على القيادات الجهاديةلقد فشلت احلملة األمريكية يف حتقيق أي من أهدافها الرئيسة ؛ 
 .فشلت يف قتل أو اعتقال أي من قيادات طالبان أو القاعدة أو غريهم من قيادات اجملاهدين

 
حتقيق ما وعدت به من توحيد البالد  ، فشلت أمريكا يفوعلى صعيد تحقيق األمن واالستقرار في أفغانستان

حتت حكومة مركزية واحدة، وتشكيل جيش موحد حيفظ األمن، ويقضي على سيطرة املليشيات العسكرية؛ فقد  
ممزقة ( كنتونات)كان أبرز جناح للحملة األمريكية هو ذلك النجاح منقطع النظري يف إعادة تقسيم البالد إىل 

 .وجتار املخدرات السابقنيمفرقة يتناحر فيها أمراء احلرب 
 

فأفضل منوذج قدمته احلملة األمريكية يف هذا اجملال هو حرق مئات األسرى  وعلى صعيد حقوق اإلنسان،
يف مزار شريف بالقنابل العنقودية وقذائف النابامل األمريكية احملرمة دولياً كما يزعمون، ( جانكي)املقيدين يف قلعة 
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شًا واختناقًا يف حاويات املوت اليت ُشحنوا فيها حتت إشراف القوات وقتل آالف آخرين من األسرى عط
األمريكية، هذا فضاًل عن آالف القتلى من املدنيني من النساء واألطفال والشيوخ الذين حصدهتم القنابل 

 .األمريكية الذكية والغبية على حد سواء
 

هدفًا من أهداف احلرب، فيكفي أن  ، وجعلتهوعلى صعيد القضاء على المخدرات الذي وعدت به أمريكا
نعلم أن احملصول األفغاين هذه السنة من األفيون قد حقق رقمًا قياسيًا ال عهد له به، وحتت رعاية القوات 

 .األمريكية، والقوات الدولية يف أفغانستان، كما صرحت بذلك األمم املتحدة
 

د، وما هو على هذه الشاكلة من الوعود األمريكية ومثل ذلك يقال يف الفشل يف أحالم برامج إعادة إعمار البال
 .املعسولة

 
 ...الورطة األمريكية في أفغانستان : ثانياً 
 

إن القوات األمريكية الغازية ألفغانستان قد بدأت اآلن تغرق يف الوحل األفغاين بكل معداهتا وأفرادها فمن 
ية نظام احلكم يف كابل من ىربات اجملاهدين، املفارقات العجيبة أن هذه القوات الصليبية اليت جاءت حلما

 !أصبحت ـ وأمام تعرىها هلجمات اجملاهدين املستمرة ـ هي اليت حتتاج لقوات النظام حلمايتها، فمن حيمي من ؟
 

 !!إن القوات الدولية واألمريكية اليت جاءت حلفظ األمن أصبحت أكرب عبء على األمن
األمريكية يف أفغانستان إىل عملية ( العدالة املطلقة ) قد حتولت عملية وكما قال أحد املعلقني األمريكيني، ف

 (.للفشل واإلحباط املطلق)
 

إن االحتالل األمريكي ألفغانستان لن يكون أحسن عاقبة من االحتالل السوفييت إن شاء اهلل، وهذه احلقيقة 
 أفغانستان بالعمل على لفت األنظار عن بدأت تدركها اإلدارة األمريكية اليت تسعى اآلن للتغطية على فشلها يف

 .ذلك الفشل بدق طبول احلرب على العراق
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 ...ال نقيل وال نستقيل : ثالثاً 
 

الزال اجملاهدون بفضل اهلل على عهدهم ووعدهم،ال يقيلون وال يستقيلون، على عهدهم مع اهلل على اجلهاد يف 
بيل حتريرها من كل صور الظلم والقهر، ومجيع سبيله، وعلى وعدهم مع أمتهم ببذل كل غال ونفيس يف س

يُن ُكلُُّه لِّله}أشكال التبعية واالحتالل،  َنٌة َوَيُكوَن الدِّ  [.39: األنفال]{ َحىتَّ الَ َتُكوَن ِفتـْ
 

وكل احملن واالبتالءات اليت تعرض هلا اجملاهدون مل تزدهم بفضل اهلل إال ثباتًا على الطريق، وتصميمًا على 
َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت لََيْسَتْخِلَفنـَُّهم يف }وإميانًا باملنهج، ويقينًا بنصر اهلل، األهداف، 

لَنـَّ  { ُهم مِّن بـَْعِد َخْوِفِهْم أَْمًنااأْلَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمن قـَْبِلِهْم َولَُيَمكَِّننَّ هَلُْم ِدينَـُهُم الَِّذي اْرَتَضى هَلُْم َولَيَُبدِّ
 [.55:النور]
 

 ...نداء إلى األمة : رابعاً 
 

إننا يف هذه األوىاع اخلطرية اليت متر هبا أمتنا اليوم، بل ومير هبا العامل أمجع، نوجه نداءاً إىل هذه األمة العظيمة 
إىل .. فيها اخلري واخلريون إىل قيام الساعة إىل هذه األمة املنصورة املرحومة اليت ال يزال.. اليت هي أعظم األمم 

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

 
 :محمد صلى اهلل عليه وسلم رسوالً فيا أمة اإلسالم، يا من آمنتم باهلل رباً، وباإلسالم م ديناً، وب

 
إن القضية اآلن مل تعد قضية هل األمة مستهدفة بشكل كامل وشامل، ودون تفريق بني من يسمون باملعتدلني 
واملتطرفني، أو بني احللفاء واألعداء، فقد كفانا العدو مؤونة كشف هذه احلقيقة بتصرحياته السرية والعلنية اليت  
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: آل عمران]{ َقْد َبَدِت اْلبَـْغَضاء ِمْن أَفـَْواِهِهْم َوَما خُتِْفي ُصُدورُُهْم َأْكبَـرُ }ه العدوانية كشف فيها عن بعض نوايا
118.] 

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

 اآلخرة؟
 

 : حيقق لنا الظفر يف هذه املواجهة فيجب أن نتسلح بعدة أمور يف مقدمتهاإذا أردنا أن يكتب اهلل لنا النصر و 
 

 ...الرجوع إلى اهلل : أوالً 
 

إن أول ما جيب علينا هو أوبة صادقة إىل اهلل، وتوبة نصوح إليه، باإلخالص يف العمل، والصدق يف النية، 
 .ل صغري وكبرية من حياتناوالتجرد للحق، وحتكيم الشرع يف كل جماالت أعمالنا ومعامالتنا، وك

 
َوَما }: إنه جيب علينا ان نعرتف بأن ما أصابنا من تسليط العدو كان ببعض ما كسبت أيدينا، قال تعاىل

 [.30:الشورى]{ َأَصاَبُكم مِّن مُِّصيَبٍة فَِبَما َكَسَبْت أَْيِديُكْم َويـَْعُفو َعن َكِثريٍ 
 

 ...االعتصام بحبل اهلل جميعا : ثانياً 
 

ُسَّلم به أن النزاع واالختالف من أهم دواعي الفشل وذهاب الريح الذي تعاين منه أمتنا اليوم، فإن إذا  
كان من امل

ُسَّلم به كذلك أن الوحدة واالجتماع واالعتصام حببل اهلل هي مفتاح النصر والظفر، وباب السيادة 
من امل
 .والقيادة

 
يًعا َواَل تـََفرَُّقواْ َواْعَتصِ }: قال تعاىل آمراً بالوحدة واالجتماع ، وقال حمذراً من [103:آل عمران]{ ُموْا حِبَْبِل الّلِه مجَِ

 [.46:األنفال]{ َوالَ تـََناَزُعواْ فـَتَـْفَشُلواْ َوَتْذَهَب رحُِيُكْم َواْصربُواْ ِإنَّ الّلَه َمَع الصَّاِبرِين}: الفرقة والنزاع 
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تستلزم بالضرورة رفع اخلالف يف كل املسائل اجلزئية والقضايا الفرعية، والوحدة اليت ندعو هلا املسلمني اليوم ال 

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

 
 ...استنفار وتفجير طاقات األمة : ثالثاً 
 

الذي هو  وأهم هذه الطاقات على اإلطالق هو اإلنسان المسلمإن أمتنا تزخر بكثري من الطاقات والقدرات، 
وقود املعركة وحمرك الصراع، وال نقصد باإلنسان هنا فئة امللتزمني والعاملني لإلسالم من العلماء والدعاة وأبناء 

ية بكل فئاهتا اخلاصة والعامة، فإذا كان للخواص الصحوة واحلركات اإلسالمية فقط، بل نقصد الشعوب اإلسالم
دورهم الذي ال يقوم به غريهم، فإن العوام هم وقود املعركة احلقيقي، ومادهتا املتفجرة، ودور اخلواص هو دور 

 .الصاعق واحملرك الذي يفجر هذه املادة
 

وجه األرض، وأكثرها إمكانات،  فأمتنا تعترب من أثرى األمم على وهنالك طاقات األمة المادية واالقتصادية،
 .وأزخرها باملوارد اليت ظلت مسخرة عقوداً من الزمن خلدمة األعداء، والتآمر على األشقاء

 
اليت تزخر هبا البالد اإلسالمية، واليت صدئت يف املخازن واملستودعات،  وهنالك اإلمكانات العسكرية الضخمة

أو تذود عن أرض، بل ظلت كابوسًا جامثًا على صدور  ومرت عليها سنوات وسنوات، دون أن تثأر لعرض،
 .الشعوب، وخنجراً مغموساً يف خاصرة األشقاء

وهنالك الكثري الكثري من طاقات األمة ومقدراهتا اليت آن هلا أن تتحرر وتتفجر وتثأر، وتأخذ طريقها يف الذود 
 .ملغتصبة، واخلريات املستلبةعن العقيدة املستهدفة، واحلمى املستباح، والعرض املنتهك، واألرض ا

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

يرتتب على ذلك  ومحلة أمانة العلم وما وفي مقدمة هذه الفئات فئة العلماء والدعاة الذين هم ورثة األنبياء،
 .من واجب الدعوة وفريضة البالغ

 
{ يـَْرَفِع اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجات}ولذلك رفع اهلل منزلتهم وأعلى من شأهنم فقال 

 [.11:اجملادلة]
 

 :فيا أيها العلماء الصادقون والدعاة والمصلحون
 

 .دموا الصفوف، وتقودوا األمة، وتوجهوا املسرية؛ فذلك هو مقتضى وراثتكم للنبوةأنتم الذين جيب أن تتق
 

إن واجبكم األول هو بيان احلق لألمة، والصدع به يف وجوه الظلمة دون مواربة أو خوف ؛ فذلك هو مقتضى 
آل ]{ اَب لَتُبَـيـِّنـُنَُّه لِلنَّاِس َواَل َتْكُتُمونَهَوِإْذ َأَخَذ الّلُه ِميثَاَق الَِّذيَن أُوُتوْا اْلِكتَ }امليثاق الذي أخذه اهلل عليكم 

 [.187:عمران
 

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

 
أن تؤجلوا كل خالف يعوق عن العمل، وكل نزاع يؤدي إىل الفشل، وعليكم أن حتسموا الشك إن عليكم 

 .باليقني، والرتدد بالعزم، وأن تسارعوا وتبادروا، فإن عجلة األحداث لن تنتظر أحداً 
 

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

 
هم وقود ,ء هناك فئة الشباب املسلم الذين هم قوة التغيري الدافعة عرب تاريخ هذه األمة، وإىل جانب فئة العلما

 .املعركة احلقيقي يف احلاىر واملستقبل
 

 :فيا شباب اإلسالم
 

يا أحفاد خالد والقعقاع، ويا خلف مصعب بن عمير وأسامة بن زيد ومحمد القاسم ومحمد الفاتح، ويا 
الشحي وزياد الجراح وهاني حنجور وبقية أفراد السرية، ويا رفاق أنس إخوان محمد عطا ومروان 
 ...الكندري وجاسم الهاجري 

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

 .اإلنسانية
 

ا خاطبكم به ربكم عز وجل، ودعاكم إليه، وحرىكم أنتم فرسان القتال وأبطال النزال، وحنن لن خناطبكم إال مب
ُوُهْم َوُخُذوُهْم َواْحُصُروُهْم َواقـُْعُدوْا }: عليه، وهو قتال أعدائه وأعداء دينه قال تعاىل فَاقـْتـُُلواْ اْلُمْشرِِكنَي َحْيُث َوَجدمتُّ

َنةٌ }: وقال سبحانه[ 5:التوبة]{ هَلُْم ُكلَّ َمْرَصد يُن ُكلُُّه لِّله َحىتَّ الَ َتُكوَن ِفتـْ  [.39: األنفال]{ َوَيُكوَن الدِّ
 

واألولوية يف هذا القتال ويف هذه املرحلة، جيب أن يكون ألئمة الكفر من األمريكان واليهود الذين لن ينتهوا عن 
{ اَل أمَْيَاَن هَلُم فـََقاتُِلوْا أَِئمََّة اْلُكْفِر ِإنَـُّهمْ }: عدواهنم ولن يكفوا عن تسلطهم علينا إال باجلهاد قال تعاىل

وإياكم أن تنجروا إىل تشتيت جهودكم، وتبديد طاقاتكم يف معارك جانبية مع األذناب واألطراف، [ 12:التوبة]
بل ركزوا الضرب على رأس الكفر حىت ينهار، وعندما ينهار سوف تتداعى له بقية األطراف باالهنيار واالندثار 
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 [.5-4:الروم]{ ُمْؤِمُنوَن، بَِنْصِر اللَِّه يَنُصُر َمن َيَشاء َوُهَو اْلَعزِيُز الرَِّحيمُ َويـَْوَمِئٍذ يـَْفرَُح الْ }واالندحار 
 

الذين هلم األثر البارز والدور الكبري يف توجيه املعركة، وكسر معنويات  وهناك فئة اإلعالميين وأصحاب القلم
 .العدو، ورفع معنويات األمة

 
مكانه الصحيح، ويقوم بدوره املطلوب يف مواجهة هذه احلملة الشرسة واحلرب لقد آن األوان ألن يتبوأ اإلعالم 

الصليبية املعلنة جبميع وسائله املرئية واملسموعة واملقروءة، وعلى رجال اإلعالم كتَّابًا كانوا أم صحفيني أم حمللني 
يف تبصري األمة، وبيان حقيقة أم مراسلني أن يكونوا على مستوى املسئولية واحلدث، وأن يقوموا بدورهم املطلوب 

العدو، وكشف خمططاته وأالعيبه وأن يقفوا صفًا واحدًا بكل توجهاهتم، فالعدو اليوم ال يفرق بني فئة وأخرى، 
 .فهدفه القضاء على كل من له عالقة بالعروبة واإلسالم 

 
ملعركة حنو هدفها املنشود الذين ال يقلون شأنًا عن غريهم يف دفع هذه ا وهناك فئة التجار وأصحاب األموال

َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه }: ومطلبها املقصود من التمكني لدين اهلل يف األرض وتطبيق شرعه، قال تعاىل ِإمنَّ
 [.15:احلجرات]{ ُهُم الصَّاِدُقونَوَرُسولِِه مُثَّ ملَْ يـَْرتَابُوا َوَجاَهُدوا بَِأْمَواهلِِْم َوأَنُفِسِهْم يف َسِبيِل اللَِّه أُْولَِئَك 

 
 :معاشر التجار وأصحاب األموال

 
إن إنفاقكم يف سبيل اهلل اليوم واجب شرعي ومطلب ملح يفرىه عليكم انتماؤكم لدينكم وأمتكم، واملال الذي 

 .ستنفقونه وإن قل سيوقف سيالً جارفاً يريد تدمرينا مجيعاً 
 

 :معاشر التجار وأصحاب األموال
 

َهاأَنُتْم َهُؤاَلء تُْدَعْوَن }إن دينكم اليوم يناديكم، وإخوانكم يستنصرونكم، واهلل ناظر إليكم فيما استخلفكم فيه 
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َا يـَْبَخُل َعن نَـّْفِسِه َواللَُّه اْلَغيِنُّ  اء َوِإن تـَتَـَولَّْوا َوأَنُتُم اْلُفَقرَ لِتُنِفُقوا يف َسِبيِل اللَِّه َفِمنُكم مَّن يـَْبَخُل َوَمن يـَْبَخْل فَِإمنَّ
 [.38:حممد]{ َيْسَتْبِدْل قـَْوًما َغيـْرَُكْم مُثَّ اَل َيُكونُوا أَْمثَاَلُكمْ 

 
فيا أيتها الزوجة اليت تقتفي أثر خدجية  وهنالك المرأة المسلمة التي ال يقل دورها بحال عن دور الرجال؛

تها األم اليت ترتسم خطي اخلنساء يف التضحية ويا أي.. رىي اهلل عنها يف الوقوف وراء زوجها يف نصرة احلق 
ويا أيتها األخت اليت ترتسم خطى الصاحلات بدفع إخواهنن إىل ساحات البطولة بكل .. بأبنائها فداء للدين 

 .يقني وثبات
 

فأننت اللوايت حرىنت ودفعنت، ومن قبل ربينت كل الرجال الذين جاهدوا يف فلسطني ولبنان وأفغانستان 
 .وأننت اللوايت أخرجنت كوكبة البطولة يف غزويت نيويورك وواشنطن والشيشان،

 
وإن كنا ننسى، فلن ننسى بطولة املرأة الفلسطينية املسلمة على أرض الرباط ومواقفها العظيمة واليت عجز عن 

ت مثلها كثري من الرجال، حيث مل تضن بزوج وال ابن يف سبيل نصرة األقصى املبارك، بل قدمت نفسها وبذل
 .روحها لتنضم إىل قوافل الشهداء حية ترزق عند رهبا متجاوزة بذلك كل مغريات احلياة الدنيا وزينتها

 
إننا ننتظر منك اليوم الكثري، ولن تعدمي وسيلة لنصرة دينك وأمتك وسنة نبيك مىت  فيا أيتها المرأة المسلمة

 .ما صدقت مع ربك
 

 : وفي ختام هذا البيان فإننا
 

أمتنا اإلسالمية بالعمليات البطولية اجلهادية اجلريئة اليت نفذها أبناؤها من اجملاهدين الربرة يف اليمن هننئ  :أوالً 
ىد ناقلة البرتول الصليبية ويف الكويت ىد قوات الغزو واالحتالل األمريكية، فقد ىرب اجملاهدون بتفجريهم 

لشريان حياة األمة الصليبية مذكرين األعداء بثقل حلاملة البرتول يف اليمن احلبل السري وخط التموين والتغذية 
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 .فاتورة الدم وفداحة اخلسائر اليت سيدفعوهنا مثناً الستمرار عدواهنم على أمتنا وهنبهم خلرياتنا وثرواتنا
كما أكدت عملية الكويت البطولية حجم اخلطر الذي يهدد القوات األمريكية أينما حلت من البالد 

 .كتب السياسي بيانني مستقلني للعمليتني ودالالهتمااإلسالمية، وسيصدر امل
 

جندد وقوفنا مع إخواننا القابضني على اجلمر حول بيت املقدس يف فلسطني، واملرابطني واجملاهدين يف  :ثانياً 
الشيشان وأفغانستان والفلبني وإندونيسيا وكشمري وغريها، والغرباء الفارين بدينهم يف كل مكان، واألحرار من 

 .عتقلني واألسرى يف سجون الكفرة والطواغيتامل
 

نؤكد أن تزامن ىرب هدف عسكرٍي بأمهية قوات املارينز يف الكويت، وتفجري هدف اقتصادٍي حبجم  :ثالثاً 
ناقلة برتول يف اليمن، وإصدار بيانات مسموعة ومقروءة من قيادات طالبان والقاعدة الذين راهنت أمريكا على 

من كل ذلك مع مرور سنة على بدأ احلرب الصليبية ليس من الصدفة يف شيء، وإمنا هو تزا.. القضاء عليهم 
رسالة واىحة وقوية لكل األعداء واألصدقاء على حد سواء بأن اجملاهدين بفضل اهلل ما وهنوا ملا أصاهبم يف 

 .سبيل اهلل وما ىعفوا وما استكانوا، وأن اهلل رد الذين كفروا بغيظهم مل ينالوا خرياً 
 

ُقْل َهْل تـََربَُّصوَن بَِنا ِإالَّ ِإْحَدى احلُْْسنَـيَـنْيِ َوحَنُْن نـَتَـَربَُّص }أننا ماىون على الطريق، ننتظر إحدى احلسنيني  :رابعاً 
، وجندد عهدنا مع [52:توبةال] {ِبُكْم َأن ُيِصيَبُكُم الّلُه ِبَعَذاٍب مِّْن ِعنِدِه َأْو بِأَْيِديَنا فـَتَـرَبَُّصوْا ِإنَّا َمَعُكم مُّتَـَربُِّصون

اهلل، ووعدنا لألمة، ووعيدنا لألمريكان واليهود بأنه لن يقر هلم قرار ولن يهدأ هلم بال ولن حيلموا باألمن حىت 
 . يرفعوا أيديهم عن أمتنا ويكفوا عن عدواهنم علينا ودعمهم ألعدائنا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون

 
 أخوكم،
 

 ُمَحمَِّد ْبِن اَلِدنْ  ُأَساَمُة ْبنُ 
َغانْسَتاَن   ُخَراَسانَ  –َأفـْ
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 رسالة إلى شعوب الدول المتحالفة
 :مع الحكومة األمريكية

 
 (كما تقتلون تُقتلون، و أبشروا بما يسؤكم)

 للشيخ ُأَساَمُة ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اَلِدْن 
 هـ 1423 رمضان 7

 م 2002 نوفمبر 12
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 ..الدن إىل شعوب الدول املتحالفة مع احلكومة األمريكية الظاملة  من عبد اهلل أسامة بن
 

 ..السالم على من اتبع اهلدى، أما بعد 
 

فإن طريق األمان يبدأ برفع العدوان، وإن من العدل املعاملة باملثل، وإن ما حدث منذ غزويت واشنطن ونيويورك 
 :إىل يومنا احلايل

 
 كقتل األملان يف تونس، -
 يف كراتشي،والفرنسيني  -
 وتفجري الناقلة العمالقة الفرنسية يف اليمن، -
 والربيطانيني واألسرتاليني يف جزيرة بايل، -
 وعملية موسكو األخرية، -
 وقتل املارينز يف فيلكا، -
 مع بعض العمليات املتفرقة هنا وهناك، -
 

استجابًة ألمر رهبم ونبيهم عليه ما هو إال رد فعل وتعامل باملثل قام هبا أبناء اإلسالم الغيورون ذوداً عن دينهم و 
 .الصالة والسالم 

 
إن ما يقوم به بوش فرعون العصر من قتل ألبنائنا يف العراق، وما تقوم به إسرائيل حليفة أمريكا بقصف املنازل 
مبن فيها من شيوخ وأطفال ونساء بالطائرات األمريكية يف فلسطني، كان كافيًا للعقالء من حكامكم لالبتعاد 

 .ابة اإلجرام هذه، فأهلنا يف فلسطني يقتلون ويسامون سوء العذاب منذ قرن من الزمان تقريباعن عص
 

فإذا دافعنا عن أهلينا يف فلسطني قام العامل واىطرب وحتالف ىد املسلمني حتت مسمى مكافحة اإلرهاب بغياً 
ملسلمني، أما تعلم حكوماتكم وزوراً، فما شأن حكوماتكم للتحالف مع عصابة اإلجرام يف البيت األبيض ىد ا
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 !أن عصابة البيت األبيض هم أكرب سفاحي العصر
 

فهذا رامسفيلد جزار فيتنام قتل مليونني من البشر فضاًل عن اجلرحى، وها مها تشيين وباول فعال من القتل 
علينا يف  فما شأن حكوماتكم بالتحالف مع أمريكا يف اهلجوم... والدمار يف بغداد أكثر مما فعله هوالكو 

 .أفغانستان وأخص بالذكر بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا وأملانيا واسرتاليا 
 

واسرتاليا هي تلك اليت حذرناها من قبل عن مشاركتها يف أفغانستان، فضاًل عن سعيها املذموم يف فصل تيمور 
زعمت حكومتها هبتاناً وزوراً  الشرقية، فتجاهلت التحذير إىل أن استيقظت على أصوات االنفجارات يف بايل، مث

 .أهنم غري مستهدفني

 
فإن ساءكم النظر إىل قتالكم وقتلى حلفائكم من الرجال يف تونس وفيلكا وبايل وكراتشي وعمان، فتذكروا قتالنا 

 .من األطفال يف فلسطني والعراق يومياً، وتذكروا قتالنا عن عمد يف األفراح واألعراف يف أفغانستان
النظر إىل قتالكم يف موسكو، فتذكروا قتالنا يف الشيشان، فإىل مىت يبقى اخلوف والقتل والدمار وإن ساءكم 

 .والتشريد واليتم والرتميل حكراً علينا ويبقى األمن واالستقرار والسرور حكراً عليكم 
 

 ...هذه قسمة ىيزى قد آن األوان أن نستوي يف البضاعة 
 ..تُقصفون، وأبشروا بما يسؤكم كما تقتلون تُقتلون، وكما تقصفون 

إهنا هي األمة اإلسالمية وقد بدأت بفضل اهلل ترميكم بفلذات أكبادها الذين عاهدوا اهلل على أن يواصلوا 
 .اجلهاد بالبيان والسنان، إلحقاق احلق وإبطال الباطل ما دام فيهم عني تطرف وعرق ينبض

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

 .وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
 ُأَساَمُة ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اَلِدنْ 

َغانْسَتاَن   ُخَراَسانَ  –َأفـْ
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 الرسالة األولى
 :إلى أهل العراق خاصة و المسلمين عامة

 (و تذكير و تحريض و مؤآزرة بشائر)
 للشيخ ُأَساَمُة ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اَلِدْن 

 هـ 1423 ذو الحجة 10
 م 2003 فبراير 11
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
 
 [.102:آل عمران]{ ِإالَّ َوأَنُتم مُّْسِلُمونيَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنواْ اتَـُّقواْ الّلَه َحقَّ تـَُقاتِِه َوالَ مَتُوُتنَّ }
 

 :أما بعد
 

فإننا نتابع باهتمام شديد وحرص بالغ استعداد الصليبيني للحرب الحتالل عاصمة اإلسالم سابقا وهنب ثروات 
املسلمني وتنصيب حكومة عميلة عليكم تتبع أسيادها يف واشنطن وتل أبيب كسائر احلكومات العربية األخرى 

 . ة العميلة متهيدا إلنشاء إسرائيل الكربى، فحسبنا اهلل ونعم الوكيلاخلائن
 

ونرغب أن نؤكد بني يدي هذه احلرب الظاملة، حرب الفجار الكفار اليت ختوىها أمريكا حبلفائها وعمالئها على 
 : عدد من املعاين املهمة

 
ال لنصر القوميات وال لنصر أنظمة احلكم . إخالص النية بأن يكون القتال يف سبيل اهلل وحده ال شريك له: أوال

الذين آمنوا يقاتلون يف سبيل اهلل، والذين  "اجلاهلية اليت تعم مجيع الدول العربية مبا فيها العراق، قال اهلل تعاىل 
 ". يطان، إن كيد الشيطان كان ىعيفاكفروا يقاتلون يف سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الش

 
نذكر بأن النصر من عند اهلل وحده تعاىل، وما علينا إال بذل األسباب باإلعداد والتحريض واجلهاد قال اهلل : ثانيا

 ".يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا اهلل ينصركم ويثبت أقدامكم"تعاىل 
 

: ، وال سيما الكبائر كما قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلموينبغي املسارعة والتوبة إىل اهلل تعاىل من الذنوب
الشرك باهلل والسحر وقتل النفس اليت حرم اهلل إال باحلق وأكل الربا وأكل مال اليتيم : اجتنبوا السبع املوبقات”



http://www.hassadalmojahideen.net/vb  الجهاد حصاد منتدى  

111 
 

الوالدين  ، وكذا سائر الكبائر، كاخلمر والزنا وعقوق[متفق عليه]“ والتويل يوم الزحف وقذف املؤمنات الغافالت
 .وشهادة الزور

 
: وينبغي املسارعة يف الطاعات عموما، وخاصة كثرة الذكر عند التقاء الزحوف، قال أبو الدرداء رىي اهلل عنه

 ". فإنكم إمنا تقاتلون بأعمالكم, عمل صاحل قبل الغزو"
 

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

 
وكذلك على القصف اجلوي الكثيف، إخفاء ألبرز نقاط ىعفه وهي اخلوف واجلَب وغياب الروح القتالية عند 

فعون اجلنود األمريكيني، فهؤالء اجلنود على قناعة تامة بظلم حكومتهم وكذهبا كما أهنم يفتقدون قضية عادلة يدا
عنها وهم إمنا يقاتلون من أجل أصحاب رؤوس األموال وأرباب الربا وجتار السالح والنفط مبا فيهم عصابة 

 .اإلجرام يف البيت األبيض
 

 . أىف إىل ذلك أحقادا صليبية وأحقادا شخصية لبوش األب
 

الصلييب من حمتواها، هو بإنشاء  وتبني لنا أيضا أن من أفضل الوسائل الفعالة واملتاحة كتفريغ القوة اجلوية للعدو
اخلنادق املسقوفة واملموهة بأعداد كبرية وكنت قد أشرت إىل ذلك يف حديث سابق يف أثناء معركة تورا بورا العام 

 .املاىي
 

تلك املعركة العظيمة اليت انتصر فيها اإلميان على مجيع القوى املادية ألهل الشر بالثبات على املبدأ بفضل اهلل 
وتعاىل، وسأذكر لكم طرفا من تلك املعركة العظيمة للتدليل على مدى جبنهم من جهة ومدى فعالية  سبحانه

 . اخلنادق يف استنزافهم من جهة أخرى
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فقد كان عددنا يصل إىل ثالمثائة جماهد وكنا قد حفرنا مائة خندق منتشرة يف مساحة ال تزيد عن ميل مربع، 
الىف اإلصابات البشرية الكبرية من القصف ، وقد تعرىت مراكزنا منذ حىت نت. مبعدل خندق لكل ثالثة اخوة

الساعة األوىل للحملة األمريكية يف العشرين من رجب لعام ألف وأربعمائة واثنني وعشرين للهجرة املوافق السابع 
ن من أكتوبر لسنة ألفني وواحد ميالدية لقصف مركز مث استمر ذلك القصف بشكل متقطع إىل منتصف رمضا

وبعدها يف صبيحة السابع عشر من رمضان بدأ قصف شديد جدا وخاصة بعد ما تأكدت القيادة األمريكية 
بوجود بعض قيادات القاعدة يف تورا بورا مبا فيهم العبد الفقري واألخ اجملاهد الدكتور أمين الظواهري، وأصبح 

ية فوقنا ليال أو هنارا حيث تفرغت غرفة القصف على مدار الساعة فلم تكن متر علينا ثانية بدون طائرات حرب
قيادة وزارة الدفاع األمريكية مع مجيع القوى املتحالفة معها لنسف وتدمري هذه البقعة الصغرية وإزالتها من 
الوجود، فكانت الطائرات تصب محمها فوقنا وخصوصا بعد أن أهنت مهماهتا األساسية يف أفغانستان، وكانت 

ا بالقنابل الذكية والقنابل ذات آالف األرطال والقنابل العنقودية وكذلك كانت القنابل القوات األمريكية تقصفن
اخلارقة للكهوف، وقد كانت قاذفات القنابل كطائرات يب اثنني ومخسني حتوم الواحدة منها ألكثر من ساعتني 

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

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

متصل واليت صددنا احملاصرة من مجيع اجلهات باإلىافة لقوات املنافقني اليت دفعوها لقتالنا ملدة نصف شهر 
موجاهتم اليومية كلها بفضل اهلل 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 

 .وكذهبم يف أساطريهم املدعاة لقواهم املزعومة
 
الفشل اهلائل الذريع لتحالف الشر العاملي جبميع قواه على جمموعة صغرية من اجملاهدين، على  :الصة المعركةخ

ثالمثائة جماهد يف خنادقهم داخل ميل مربع يف درجة حرارة بلغت عشر درجات حتت الصفر، وكانت نتيجة 
قبلهم يف الشهداء وأما أصابتنا يف اخلنادق فكانت املعركة إصابتنا يف األفراد بست يف املائة تقريبا نرجوا اهلل أن يت

 . بنسبة اثنني يف املائة واحلمد هلل
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فإذا كانت مجيع قوى الشر العاملي مل تستطع أن حتقق مرادها على ميل مربع بعدد بسيط من اجملاهدين 

فهذا حمال بإذن اهلل بإمكانيات متواىعة جدا فكيف ميكن هلذه القوى الشريرة أن تنتصر على العامل اإلسالمي، 
 .إذا ثبت الناس على الدين وأصروا على اجلهاد يف سبيله

 
 :فيا إخواننا المجاهدين في العراق

 
ال يهولنكم ما تروج له أمريكا من أكاذيب حول قوهتم وحول قنابلهم الذكية واملوجهة بالليزر، فالقنابل الذكية ال 
أثر هلا يذكر يف وسط اجلبال ويف وسط اخلنادق يف السهول والغابات فهي ال بد هلا من أهداف ظاهرة، أما 

ية وال الغبية إليها من سبيل إال بالضرب العشوائي األهداف واخلنادق املموهة متويها جيدا فليس للقنابل الذك
الذي يبدد ذخرية العدو وامواله، يبدد ذخرية العدو ويبدد أمواله سدى، فعليكم بكثرة اخلنادق كما جاء يف األثر 

، أي اختذوا األرض درعة فإن ذلك كفيل بإذن اهلل وفضله " إدرعوا باألرض: "عن عمر رىي اهلل عنه قال
مل املخزون من قذائف العدو خالل بضعة أشهر، وأما إنتاجهم اليومي فشيء يسري يسهل احتماله باستنزاف كا

 . بإذن اهلل
 

كما ننصح بأمهية استدراج قوات العدو إىل قتال طويل متالحم منهك مستغلني املواقع الدفاعية املموهة يف 
ملدن والشوارع، تلك احلرب اليت يتوقع العدو السهول واملزارع واجلبال واملدن، وأخوف ما خيافه العدو هو حرب ا

 . فيها خسائر فادحة باهظة يف أرواحه
 

كما نؤكد على أمهية العمليات اإلستشهادية ىد العدو، تلك العمليات اليت أنكت يف أمريكا وإسرائيل نكاية مل 
 . يشهدوها يف تارخيهم من قبل بفضل اهلل تعاىل

 
كا من منافقي العراق أو من حكام الدول العربية وكل من رىي بفعلهم، كما أننا نوىح أن كل من أعان أمري

وتابعهم يف هذه احلرب الصليبية بالقتال معهم أو بتوفري القواعد والدعم اإلداري أو بأي نوع من أنواع الدعم 
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ل املال والدم قال واملناصرة هلم ولو بالكالم، لقتل املسلمني يف العراق عليه أن يعلم أنه مرتد خارج عن امللة حال
هلَُّم مِّنُكْم فَِإنَّهُ يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل تـَتَِّخُذوْا اْليَـُهوَد َوالنََّصاَرى َأْولَِياء بـَْعُضُهْم َأْولَِياء بـَْعٍض َوَمن يـَتَـوَ }: اهلل تعاىل

ُهْم ِإنَّ الّلَه الَ يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمني  [. 51:املائدة]{ ِمنـْ
 

كما نؤكد على الصادقني من املسلمني أنه جيب عليهم أن يتحركوا وحيرىوا وجييشوا األمة يف مثل هذه األحداث 
العظام واألجواء الساخنة لتتحرر من عبودية هذه األنظمة احلاكمة الظاملة املرتدة املستعبدة من أمريكا وليقيموا 

 . حكم اهلل على األرض
 

 . رير، األردن والمغرب ونيجيريا وباكستان وبالد الحرمين واليمنومن أكثر المناطق تؤهال للتح
 

كما أنه ال خيفى أن هذه احلرب الصليبية تعين يف أول ما تعين أهل اإلسالم بغض النظر عن بقاء أو زوال احلزب 
االشرتاكي وصدام فيجب على املسلمني عامة ويف العراق خاصة أن يشمروا عن ساق اجلد واجلهاد ىد هذه 

َوْلَيْأُخُذواْ }: احلملة الظاملة وأن حيرصوا على اقتناء الذخائر والسالح فهذا أمر واجب عليهم متعني قال اهلل تعاىل
ْا ِحْذَرُهْم َعَك َوْلَيْأُخُذو َأْسِلَحتَـُهْم فَِإَذا َسَجُدوْا فـَْلَيُكونُوْا ِمن َوَرآِئُكْم َوْلَتْأِت طَآئَِفٌة ُأْخَرى ملَْ ُيَصلُّوْا فـَْلُيَصلُّوْا مَ 

 [.102:النساء]{ َلًة َواِحَدةً َوَأْسِلَحتَـُهْم َودَّ الَِّذيَن َكَفُروْا َلْو تـَْغُفُلوَن َعْن َأْسِلَحِتُكْم َوأَْمِتَعِتُكْم فـََيِميُلوَن َعَلْيُكم مَّيْـ 
 

رايته واىحة يف ومعلوم أنه ال جيوز القتال لنصرة الرايات اجلاهلية وكذلك جيب على املسلم أن تكون عقيدته و 
من قاتل لتكون كلمة اهلل هي العليا، فهو يف ”: القتال يف سبيل اهلل كما قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 [.متفق عليه]“ سبيل اهلل
 

وال يضر يف مثل هذه الظروف أن تتقاطع مصاحل املسلمني مع مصاحل االشرتاكيني يف القتال ىد الصليبيني مع 
بكفر االشرتاكيني ، فاالشرتاكيون وهؤالء احلكام قد سقطت واليتهم منذ زمن بعيد،  اعتقادنا وتصرحينا

واالشرتاكيون كفار حيثما كانوا، سواء كانوا يف بغداد أو عدن وهذا القتال الذي يدور أو الذي يكاد أن يدور يف 
 . هذه األيام يشبه إىل حد بعيد قتال املسلمني من قبل
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قتال املسلمني ىد الروم كان يتقاطع مع مصاحل الفرس ومل يضر الصحابة رىي اهلل وتقاطع املصاحل ال يضر ف

 . عنهم ذلك يف شيء
 

 : وقبل الختام
 

نؤكد على أمهية البشائر ورفع املعنويات واحلذر من اإلرجاف والتخذيل والتثبيط والتنفري قال رسول اهلل صلى اهلل 
 .“لصوت أيب طلحة يف اجليش خري من ألف رجل” :، وقال أيضا“ بشروا وال تنفروا”: عليه وسلم

 
، “ما أكثر الروم وأقل المسلمين”: وجاء يف السري أن رجال قال خلالد بن الوليد رىي اهلل عنه يوم الريموك

أو   -“بئس ما قلت، إن الجيوش ال تنصر بكثرة العدد وإنما تنهزم بالخذالن”: فقال له خالد رىي اهلل عنه
- كلمة حنوها 

 
، [67:األنفال]{ َما َكاَن لَِنيبٍّ َأن َيُكوَن َلُه َأْسَرى َحىتَّ يـُْثِخَن يف اأَلْرض}: وليكن بني أعينكم قول اهلل تعاىل

 [.4:حممد]{ فَِإذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفُروا َفَضْرَب الرِّقَاب}: وقوله تعاىل
 

 : وليكن عتابكم للصليبيني كما قال الشاعر
 

 سوى طعن الكلى وضرب الرقاب*** نكم من عتاب ليس بيني وبي
  
 

ويف اخلتام أوصي نفسي وإياكم بتقوى اهلل يف السر والعلن والصرب واملصابرة يف اجلهاد، فإمنا النصر صرب ساعة ، 
ًة فَاثـْبُُتوْا َواذُْكُروْا الّلَه  يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإَذا َلِقيُتْم ِفئَ }: وأوصي نفسي وإياكم بكثرة الذكر والدعاء قال اهلل تعاىل
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 [. 45:األنفال]{ َكِثريًا لََّعلَُّكْم تـُْفَلُحونَ 
 
 

 ...اللهم منزل الكتاب وجمري السحاب وهازم األحزاب؛ اهزمهم وانصرنا عليهم 
 ...اللهم منزل الكتاب وجمري السحاب وهازم األحزاب؛ اهزمهم وانصرنا عليهم 

 ...لسحاب وهازم األحزاب؛ اهزمهم وانصرنا عليهم اللهم منزل الكتاب وجمري ا
 

 .ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار
 

 وصلي اللهم وبارك على حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
 

 ُأَساَمُة ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اَلِدنْ 
َغانْسَتاَن   ُخَراَسانَ  –َأفـْ
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 الرسالة الخامسة
 :اإلسالمية إلى األمة

 (إعـالن النفـير)
 للشيخ ُأَساَمُة ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اَلِدْن 

 هـ 1423 ذو الحجة 15
 م 2003 فبراير 16
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 .احلمد هلل مث احلمد هلل، احلمد الذي أنزل على عبده ورسوله آية السيف ليحق احلق ويبطل الباطل

 
َُوُهْم َوُخُذَوُهْم َواْحُصُرَوُهْم َواقـُْعُدوا هَلُْم  فَِإَذا انَسَلَخ اأَلْشُهُر }: فاحلمد هلل القائل ْشرِِكنَي َحْيُث َوَجدمتُّ

ُ
تُـُلوا امل احلُُرُم فَاقـْ

، واحلمد اهلل [5:التوبة]{ ُكلَّ َمْرَصٍد فَِإن تَابُوا َوأَقَاُموا الصَّالَة َوآتـَُوا الزََّكاَة َفَخلُّوا َسِبيَلُهْم ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِّحيمٌ 
بـُْهُم اللَُّه بِأَْيِديُكْم َوخُيْزِِهْم َويَنُصرُْكْم َعَلْيِهْم َوَيْشِف ُصُدوَر قـَْوٍم مُّْؤِمِننيَ }: القائل  [.14:التوبة]{ قَاتُِلَوُهْم يـَُعذِّ

 
بعثت بني يدي الساعة بالسيف حىت يُعبد اهلل تعاىل وحده ال شريك ”: والصالة والسالم على نبينا حممد القائل

رواه ]“ عل رزقي حتت ظل رحمي وُجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهمله وجُ 
 .  [ متفق عليه]“ أخرِجوا املشركني من جزيرة العرب”: ، والقائل   [اإلمام أمحد

                                                           

يعين أن اهلل بعثه داعيا إىل توحيده بالسيف بعد دعائه باحلجة، فمن مل يستجب إىل التوحيد : )قال ابن رجب    
احلكم اجلديرة باإلذاعة من قول النيب صلى اهلل عليه وسلم بعثت بالسيف ( ]بالقرآن واحلجة والبيان دعي بالسيف

 [.بني يدي الساعة
 

حدود اجلزيرة العربية؛ غرباً؛ حبر القلزم، والقلزم مدينه على طرفه الشمايل وهو املعروف : )كر أبو زيدقال الشيخ ب    
والتحديد  -اخلليج العريب  -باسم البحر األمحر، وحيدها جنوباً؛ حبر العرب ويقال حبر اليمن، وشرقًا خليج البصرة 

احملدثني والفقهاء واملؤرخني واجلغرافيني وغريهم، احلد من هذه اجلهات الثالث باألحبر املذكورة حمل اتفاق بني 
األردن  -الشمايل؛ حيدها مشااًل ساحل البحر األمحر الشرقي وما على ماسامته شرقًا من مشارف الشام وأطرافه 

 [.35ص: خصائص اجلزيرة العربية( ]ومنقطع السماوة من ريف العراق، واحلد غري داخل يف احملدود هنا -حالياً 
 

لقد اتفق من يعتد بقوله من فقهاء األمة وعلمائها؛ على أهنا ال جتوز إقامة : )وقال اإلمام محود بن عقالء الشعييب 
ما عدا أن بعض العلماء يرى جواز  -ال إقامة دائمة وال مؤقتة  -اليهود والنصارى واملشركني يف جزيرة العرب 

ذن هلم يف دخوهلا لإلقامة، معتمدين على األحاديث الصحيحة إقامتهم ثالثة أيام للضرورة، وال جيوز ملسلم أن يأ
القول املختار يف حكم االستعانة ( ]عن النيب صلى اهلل عليه وسلم واآلثار الثابتة عن الصحابة رىوان اهلل عليهم
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 :أما بعد

 
ففي الوقت الذي تسيل فيه دماء املسلمني وهتدر يف فلسطني والشيشان والفلبني وكشمري والسودان، وميوت 
أطفالنا بسب احلصار األمريكي يف العراق، ويف الوقت الذي مل تلتئم جراحنا بعد، منذ احلروب الصليبية على 

بني بريطانيا وفرنسا، واليت أدت إىل    " بيكو-سايكس"العامل اإلسالمي يف القرن املاىي، ونتيجة التفاقية 
تقسيم العامل اإلسالمي إىل قطع وأشالء، ومازال عمالء الصليبيني حيكموهنا إىل اليوم، إذ بأجواء اتفاقية سايكس 

ولكنها حتت نفس الراية ولنفس الغاية، إهنا راية الصليب، " بلري -بوش "بيكو تطل علينا من جديد؛ إهنا اتفاقية 
 .طيم وهنب أمة احلبيب صلى اهلل عليه وسلموغايتها حت

 
تزعم أهنا تريد القضاء على اإلرهاب، فلم يعد خيفى حىت على العوام أهنا تريد القضاء " بلري -بوش "إن اتفاقية 

أي  -، ومع ذلك يؤكد حكام املنطقة يف اخلطابات واخلطب تأييدهم لبوش يف حماربة اإلرهاب   على اإلسالم 
                                                                                                                                                                                                         

 [.فصل؛ حكم إقامة اليهود والنصارى واملشركني يف اجلزيرة العربية/بالكفار
 

هـ، أثناء الحرب العالمية األولى بين بريطانيا 1334بيكو؛ اتفاقية سرية أبرمت سنة -اتفاقية سايكس    
وفرنسا، بموافقة روسيا على تفكيك الدولة العثمانية، وتقسيم المناطق التي كانت خاضعة للسيطرة العثمانية 

سية وأخرى تخضع للسيطرة إلى مناطق تخضع للسيطرة الفرن -وهي سورية والعراق ولبنان و فلسطين-
البريطانية، وسميت بهذا االسم نسبة إلى المفاوضين اللذين أبرماها وهما؛ مارك سايكس البريطاني وجورج 

 .بيكو
 

اهتم إن الكفار مهما لبسوا على املسلمني ومّسوا أفعاهلم بأمساء مغايرة ملعتقد: )يقول الشيخ يوسف العيريي رمحه اهلل    
إال أن اهلل أظهر معتقد النصارى وأخرج ما يف قلوهبم على املسلمني ... إال أن تغيري األمساء ال يغري من احلقائق شيئا

وما هي حقيقة حرهبم على اإلسالم، وأن اسم مكافحة اإلرهاب أو العدل املطلق أو حماربة أعداء احلرية أو األشرار 
ومبا أن احلقد مأل قلوهبم ومههم األوحد . قد صليب دفني قد مأل قلوهبمأو أعداء احلضارة، ما هي إال أغطية حل
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   ، معتمدين على مباركة علماء السالطني   يف خيانة واىحة للملة واألمة  -م واملسلمني يف حماربة اإلسال

                                                                                                                                                                                                         

حتقيق معتقداهتم اليت أخرب اهلل عنها، فقد نفد صرب الرئيس األمريكي بوش ومل يستطع كتم عقيدته فصرح يف مؤمتر 
 This crusade, this war"هـ، بقوله 28/6/1422م، املوافق  16/9/2001صحفي أجراه يوم األحد 

on terrorism, is going to take a long time" هو قوله؛  -قاتله اهلل  -، وترمجة كالمه املتقدم
ما نشرته جملة ... ومن أمثلة ذلك"!... هذه احلرب ىد اإلرهاب سوف تأخذ وقتا طويالً , هذه احلرب الصليبية"
املسؤولون عن هذه , مليات اإلرهابيةليس هذا أوان ترف البحث عن أماكن املتورطني بالع"؛ "...ناشونال ريفيو"

علينا غزوهم ... العمليات هم كل من ارتسمت على وجهه ابتسامة عندما مسع باهلجمات على نيويورك وواشنطن
 [.كتاب؛ حقيقة احلرب الصليبية اجلديدة"!( ]يف بالدهم وقتل قادهتم وإجبارهم على التحول إىل املسيحية

 
عن مسؤولني أمريكيني؛ أن احلكومة [ م28/9/2001بتاريخ اجلمعة " ]واشنطن بوست"صحيفة  نقلت    

باملشاركة يف عمل عسكري  -مبا فيها القوات اجلوية  -السعودية قررت السماح للقوات األمريكية املنتشرة على أراىيها 
كية ختلت بناء على هذا املوقف عن فكرة ىد املسلمني يف أفغانستان، وأشارت الصحيفة إىل أن وزارة الدفاع األمري

 .نقل مركز قيادهتا إىل بلد خليجي آخر

 

؛ أن دولته ستقوم [م26/9/2001بتاريخ األربعاء ]كما صرح وزير خارجية النظام السعودي سعود الفيصل  
مل البنية التحتية جيب أال تقتصر على اعتقال مرتكيب االنفجارات، بل جيب أن تش" مكافحة اإلرهاب"بالتزاماهتا وأن 

 !.اليت تساعد اإلرهابيني

 
لعل من اخطر تلك الفتاوي اليت بررت احلرب الصليبية بل دعت املسلمني للمشاركة يف قتل اخواهنم املسلمني     

علماء "م بعنوان 19/10/2001هي الفتوى اليت اشادت هبا ووزارة اخلارجية األمريكية يف بياهنا الصادر بتاريخ 
أصدر ستة من علماء اإلسالم يف : ). . . والذي جاء فيه" مسلمون يرفضون دعوة بن الدن إىل اجلهاد ىد األمريكيني

الشريعة اإلسالمية، فإن أعمال اإلرهاب "سبتمرب فتوى تقول؛ إنه مبوجب /أيلول 27الشرق األوسط ومشال إفريقيا يف 
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 .ووزراء البالط
 

فكما أنه ال خيفى أن االستعداد احلايل للهجوم على العراق ما هو إال حلقة يف سلسلة االعتداءات املعدة لدول 
ركيز لتقسيم بالد الحرمين يأخذ نصيب األسد في إال أن التاملنطقة، مبا فيها سوريا وإيران ومصر والسودان، 

، مع العلم أنه هدف اسرتاتيجي قدمي، منذ أن نقل والؤها من بريطانيا إىل الواليات املتحدة منذ ستة خطتهم
، يوم هدَّد   عقود، وقد حاولت أمريكا قبل ثالثة عقود تنفيذ هدفها هذا يف أعقاب حرب العاشر من رمضان 

غزو بالد احلرمني على املأل، ومل يتيسر له ذلك يف وقتها بفضل اهلل، ولكن مع بداية حرب ب" نيكسون"رئيسها 

                                                                                                                                                                                                         

 ".معتعترب حرابة، أي شن حرب ىد اجملت
 
والعلماء هم؛ الشيخ يوسف القرىاوي، كبري العلماء ورئيس جملس السنة والسرية يف قطر؛ القاىي طارق  

البشري، النائب األول لرئيس جملس الدولة يف مصر؛ الدكتور حممد العوا، أستاذ القانون املقارن والشريعة يف مصر؛ 
د فهمي هويدي، العامل اإلسالمي يف مصر؛ الشيخ طه جابر الدكتور هيثم اخلياط، العامل اإلسالمي يف سورية؛ السي

 .اهـ النقل من بيان وزارة اخلارجية األمريكية. . .( العلواين، رئيس اجمللس األعلى يف أمريكا الشمالية
 
: ). . . ومما جاء فيها[ م8/10/2001بتاريخ " ]الشرق األوسط"وُنشرت الفتوى املذكورة كاملة يف جريدة  

ىرورة البحث عن الفاعلني احلقيقيني هلذه اجلرائم، وعن املشاركني فيها بالتحريض والتمويل واملساعدة،  فاننا نرى
وتقدميهم حملاكمة منصفة تنزل هبم العقاب املناسب الرادع هلم وألمثاهلم من املستهينني حبياة االبرياء وأمواهلم واملروعني 

واخلالصة انه ال بأس ان شاء اهلل على . . . ركة فيه بكل سبل ممكنةوهذا كله من واجب املسلمني املشا. . . ألمنهم
العسكريني املسلمني من املشاركة يف القتال يف املعارك املتوقعة ىد من يَُظنُّ اهنم ميارسون اإلرهاب أو يؤوون املمارسني 

النحو الذي أوىحناه،  على!! له ويتيحون هلم فرص التدريب واالنطالق من بالدهم، مع استصحاب النية الصحيحة
 .اهـ. . .( دفعاً ألي شبهة قد تلحق هبم يف والئهم ألوطاهنم

 
 .م1973هـ، املوافق للسادس من أكتوبر  1393سنة     
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اخلليج الثانية أنشأت أمريكا قواعد عسكرية مهمة وخطرية، منتشرة يف بالد احلرمني، وخاصة قرب العاصمة، ومل 
 .م، فحسبنا اهلل ونعم الوكيليبق هلم إال التقسيم، واليوم يبدو أن الوقت املناسب للتقسيم قد حان يف نظره

 
فخالصة األمر؛ أن استهداف أمريكا للمنطقة عمومًا وتقسيم بالد احلرمني خصوصًا ليس سحابة صيف عابرة، 

 .وإمنا هو هدف اسرتاتيجي ال يغيب عن نظر السياسة األمريكية املاكرة
 

 العدواني؟فماذا أعدت الحكومات في المنطقة لمقاومة هذا الهدف االستراتيجي 
 

ال شيء يذكر سوى زيادة يف الوالء للصليبيني، أىف إىل ذلك اجتماع وزراء الداخلية العرب املنتظم حملاربة 
 .اجملاهدين والتضييق على الدعاة والعلماء الصادقني الذين يسعون لتنبيه األمة وإيقاظها للدفاع عن نفسها

 
يئة األجواء ومتهيد املنطقة بعد التقسيم لقيام ما يسمى وإن من أهم أهداف هذه احلملة الصليبية اجلديدة هت

بدولة إسرائيل الكربى، اليت تضم داخل حدودها أجزاء كبرية من العراق ومصر مرورًا بسوريا ولبنان واألردن 
 .وكامل فلسطني وأجزاء كبرية من بالد احلرمني

 
ور؛ إن ما جيري ألهلنا يف فلسطني ما هو إال ، وما سيصيب املنطقة من ويل وثب  وما أدراك ما إسرائيل الكربى 

؛ قتل للرجال والنساء والولدان، وسجون "الصهيوأميركي"منوذج يراد تكراره يف سائر املنطقة على يد التحالف 
وإرهاب وهتدمي للبيوت وجتريف للمزارع، ونسف للمصانع، والناس يف خوف دائم ورعب جامث ينتظرون املوت يف  

 أو قذيفة هتدم بيتاً وتقتل أختاً وتئد رىيعة، فماذا جنيب ربنا غداً؟كل حلظة من صاروخ 
 

                                                           

إىل نص يف التوراة اليت بني أيديهم، خماطبا إبراهيم " إسرائيل الكربى " يستند اليهود يف سعيهم إلقامة ما يسمى بـ     
 [.12: التكوين( ]لنْسِلَك أُعطي هذه األرض، من هنر الفرات إىل هنر مصر الكبري: )عليه السالم
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إن ما جيري هناك ال حيتمله أولو البأس من الرجال، فكيف حبال األمهات املستضعفات وهن يرين أطفاهلن 
 يقتلون بني أيديهن؟ 

 
عل هؤالء من اليهود والنصارى واحلكام إنا هلل وإنا إليه راجعون وحسبنا اهلل ونعم الوكيل، اللهم إين أبرأ إليك من ف

 .اخلائنني ومن كان يف حكمهم، وأعتذر إليك من فعل هؤالء القاعدون عن نصرة الدين
 

وإن مما يعنيه قيام إسرائيل الكربى؛ هو خضوع دول املنطقة لليهود، وما أدراك ما يهود، يهود افرتوا على اخلالق 
ُهْم }: ونقضة العهود، قال اهلل عنهمفما بالك باملخلوق؟ يهود قتلة األنبياء  َأَو ُكلََّما َعاَهُدوا َعْهداً نَـَّبَذُه َفرِيٌق مِّنـْ

، إهنم يهود أرباب الربا وأئمة اخلنا، لن يبقوا لكم شيئًا ال دنيا وال دين، [100:البقرة]{ َبْل َأْكثـَرُُهْم اَل يـُْؤِمُنونَ 
، إهنم يهود يعتقدون ديانة [53:النساء]{ ْلِك فَِإذاً الَّ يـُْؤُتوَن النَّاَس نَِقرياً أَْم هَلُْم َنِصيٌب مَِّن اْلمُ }: قال اهلل عنهم

َنا يف األُمِّيِّنَي َسِبيٌل }: أن الناس عبيد هلم ومن أىب فحده القتل، قال اهلل تعاىل عنهم َذِلَك بِأَنَـُّهْم قَاُلوا لَْيَس َعَليـْ
 [.75:آل عمران] {يـَْعَلُمونَ  َويـَُقوُلوَن َعَلى اللَِّه الَكِذَب َوُهمْ 

 
 !وهذه بعض مالمح املخطط الصلييب فقاوموه! هذه بعض صفات اليهود فاحذروهم

 
 واآلن كيف السبيل لكف بأس الكفار وإنقاذ بالد المسلمين؟

 
والسالم كما قال العبد الصاحل نيب اهلل شعيب عليه الصالة   -وباهلل التوفيق  -فلإلجابة على هذا السؤال أقول 

 [.88:هود] {ِإْن أُرِيُد ِإالَّ اإِلْصالَح َما اْسَتطَْعُت َوَما تـَْوِفيِقي ِإالَّ بِاللَِّه َعَلْيِه تـَوَكَّْلُت َوإِلَْيِه أُنِيبُ }
 

ْفَسَك فـََقاِتْل يف َسِبيِل اللَِّه اَل ُتَكلَُّف ِإالَّ نَـ }: فالسبيل لكف بأس الكفار هو اجلهاد يف سبيل اهلل كما قال تعاىل
ْؤِمِننَي َعَسى اللَُّه َأن َيُكفَّ بَْأَس الَِّذيَن َكَفُروا َواللَُّه َأَشدُّ بَْأساً َوَأَشدُّ تَنِكيالً 

ُ
 [.84:النساء]{ َوَحرِِّض امل

 
وابتداًء؛ أبشركم بفضل اهلل أن األمة اليوم عندها من الطاقات اهلائلة ما يكفي إلنقاذ فلسطني، وإنقاذ باقي بالد 
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لمني، ولكن هذه الطاقات مقيدة فيجب العمل على إطالقها، كما وأن األمة موعودة بالنصر، لكن إذا املس
{ ِإن تَنُصُروا اللََّه يَنُصرُْكْم َويـُثَبِّْت أَْقَداَمُكمْ }: ، قال تعاىل  تأخر النصر فبسبب ذنوبنا وقعودنا عن نصرة اهلل 

                                                           

والنصر قد يبطىء على الذين ظُلموا وأخرجوا من ديارهم بغري حق إال أن ) :يقول االستاذ سيد قطب رمحه اهلل    
 :يقولوا؛ ربنا اهلل، فيكون هذا اإلبطاء حلكمة يريدها اهلل

 

ومل يتم بعد متامها، ومل حتشد بعد طاقاهتا، ومل تتحفز  , قد يبطىء النصر ألن بنية األمة املؤمنة مل تنضج بعد نضجها 
أقصى املذخور فيها من قوى واستعدادات، فلو نالت النصر حينئذ لفقدته وشيكا لعدم كل خلية وتتجمع لتعرف 
 . قدرهتا 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 اهلل

 

د يبطىء النصر حىت جترب األمة املؤمنة آخر قواها، فتدرك أن هذه القوى وحدها بدون سند من اللهال تكفل وق 
 .النصر، إمنا يتنزل النصر من عند اهلل عندما تبذل آخر ما يف طوقها مث تكل األمر بعدها إىل اهلل

 

وال جتد هلا سندا إال اهلل، وال متوجها ; وتبذل  وقد يبطىء النصر لتزيد األمة املؤمنة صلتها باهلل، وهي تعاين وتتأمل 
إال إليه وحده يف الضراء، وهذه الصلة هي الضمانة األوىل الستقامتها على النهج بعد النصر عندما يتأذن به اهلل، 

 .فال تطغى وال تنحرف عن احلق والعدل واخلري الذي نصرها به اهلل
 

رد بعد يف كفاحها وبذهلا وتضحياهتا هلل ولدعوته فهي تقاتل ملغنم حتققه، وقد يبطىء النصر ألن األمة املؤمنة مل تتج 
أو تقاتل محية لذاهتا، أو تقاتل شجاعة أمام أعدائها، واهلل يريد أن يكون اجلهاد له وحده ويف سبيله، بريئا من 

 . . .املشاعر األخرى اليت تالبسه
 

املؤمنة بقية من خري، يريد اهلل أن جيرد الشر منها ليتمحض  كما قد يبطىء النصر ألن يف الشر الذي تكافحه األمة 
 .خالصا، ويذهب وحده هالكا، ال تتلبس به ذرة من خري تذهب يف الغمار
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ال ”: ود كما أخربنا رسولنا صلى اهلل عليه وسلم حيث قال، واألمة موعودة بالنصر أيضًا على اليه[7:حممد]
تقوم الساعة حىت يقاتل املسلمون اليهود فيقتلهم املسلمون، حىت خيتبئ اليهودي من وراء احلجر والشجر، فيقول 

“ هذا يهودي خلفي فتعاَل فاقتله، إال الغرقد فإنه من شجر اليهود! يا عبد اهلل! احلجر أو الشجر؛ يا مسلم
 [.واه مسلمر ]
 

ففي هذا احلديث تنبيه أيضاً إىل أن حسم الصراع مع االعداء إمنا يكون بالقتل والقتال، ال 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 حينئذ فقد  
 فيه، مل يقتنعوا بعد بفساده وىرورة زواله،فتظل له جذور يف نفوس األبرياء الذين مل جيد له أنصارا من املخدوعني

تنكشف هلم احلقيقة، فيشاء اهلل أن يبقى الباطل حىت يتكشف عاريا للناس، ويذهب غري مأسوف عليه من ذي 
 .بقية

 

متثله األمة املؤمنة، فلو انتصرت وقد يبطىء النصر ألن البيئة ال تصلح بعد الستقبال احلق واخلري والعدل الذي  
حينئذ للقيت معارىة من البيئة ال يستقر هلا معها قرار، فيظل الصراع قائما حىت تتهيأ النفوس من حوله الستقبال 

 .احلق الظافر، والستبقائه
 

م، مع من أجل هذا كله، ومن أجل غريه مما يعلمه اهلل، قد يبطىء النصر، فتتضاعف التضحيات، وتتضاعف اآلال 
 .دفاع اهلل عن الذين آمنوا وحتقيق النصر هلم يف النهاية

 

وللنصر تكاليفه وأعباؤه حني يتأذن اهلل به بعد استيفاء أسبابه وأداء مثنه، وهتيؤ اجلو حوله الستقباله واستبقائه  
ا الزكاة وأمروا باملعروف الذين إن مكناهم يف األرض أقاموا الصالة وآتو * ولينصرن اهلل من ينصره إن اهلل لقوي عزيز }

. . .( ، فوعد اهلل املؤكد الوثيق املتحقق الذي ال يتخلف هو أن ينصر من ينصره{وهنوا عن املنكر وهلل عاقبة األمور
 [.من سورة احلج 40تفسري اآلية /الظالل]

 
إنّنا نعلم أن مجيع األنظمة احلالية واليت متّكنت ) :يقول الشيخ أبو طالل القامسي عن خدعة الدميقراطية والربملانات    
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على رقاب املسلمني مل تكن قط لتسمح ألّي تّيار إسالمي بالدخول يف اللعبة احلزبّية ولعبة الربملانات حّبًا منها 
لإلسالم وللمسلمني، ولكن هلا يف ذلك غرض خبيث يعلمه اجلميع، وهذا املكر منهم وهذه اخلديعة قد علمها 

قالء من الناس، وتبقى خطورته قائمة طاملا أّن احلركة اإلسالمية مل تِع خطورة هذا املكر، والكيد األخطر من هذا الع
رغم ! واألعجب أن تنظر احلركة اإلسالمية إىل هذا املكر على أنّه ىرب من ىروب الصيانة ونوع من أنواع الرعاية

تناقض على مستوى االعتقاد واملفاهيم  -مانية هو التناقض الصارخ أّن حقيقة ما بني احلركة اإلسالمية واألنظمة العل
وسبب هذا التناقض أّن  -والقيم على كافة املستويات واجملاالت؛ السياسية واالقتصادية واالجتماعية والعسكرية 

م، واإلسالم ال املنهج الذي حتمله احلركة اإلسالمية وتشّكل وفق اعتقادها وقناعاهتا، وحيكم تصّرفاهتا؛ هو اإلسال
يّتفق واملنهج الذي حتمله هذه األنظمة احلاكمة، وتشّكل به مفاهيمها وحركاهتا وهو؛ العلمانّية، والعلمانية تعتمد يف 
صراعها مع احلركة اإلسالمية على أسلوبني، ومها نفس األسلوبني اللذين كانت اجلاهلية القدمية تتصّدى هبما 

 .لتصفية القائمة على الصدام، وإّما حماولة احتوائها داخل أنظمتها ومؤّسساهتاللمسلمني األوائل، ومها؛ إّما ا
 

والتاريخ يشهد أّن اجلاهلية إذا كانت متلك من القوة ما جيعلها تسعى الستئصال اإلسالم واملسلمني فإهّنا ال ترتّدد يف  
نفسها عند ذلك تبدأ األالعيب ذلك حلظة محاية لعروشها وسلطاهنا، وإن أعياها ذلك لضعف أو حلاجة يف 

واخلداع، وصور ذلك معلومة منها فتح اجملال لدخول الربملانات، وسرعان ما يظهر املخبوء وحيّل حمّلها السجن 
 .واإلعدام مىت انتهت احلاجة، أو وجدت هذه األنظمة القّوة لذلك

مية بانتشار أفكارها ونفاذها إىل كّل واحلركة اإلسالمية أصبحت اآلن بفضل اهلل تعرّب عن ىمري الشعوب اإلسال 
بيت، مما جيعل من عملية التصّدي هلا واإلجهاز عليها من قبل هذه النظم مسألة يف غاية الصعوبة، فإذا أىفنا إىل 
ذلك أّن هذه النظم أصبحت يف حالة ىعف واهنيار نتيجة اشتداد األزمات خاّصة االقتصاديّة مما جيعل عملية 

اإلسالمية يف ظّل هذا الضعف ال ميكن أن تتم إال على أنقاض هذه النظم، وهنا تضطّر هذه  القضاء على الفكرة
النظم وتلجأ إىل املكر واخلديعة يف استبعاد اإلسالم، ولكن بطريقة هادئة بعيدة عن السخط والضجيج والصدام؛ 

فية اليت ال تسمح له بأن يكون وذلك عن طريق استدراجه إىل الدخول يف مؤّسساته الرمسّية مع وىع القيود الكا
خطرًا على بقائها، هذه متثيلية تستهدف استبعاد اإلسالم، ولكن بطريقة ختّدر أعصاب املتحّمسني له يف انتظار 

 !وأين هي هذه األغلبّية؟! األغلبّية
 

النهايات املأساوية اليت ولألسف الشديد موىوع هذه اللعبة وتكرار متثيلها يف كثري من البلدان اإلسالمية، ورغم  
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نها ذكر بعض وبعد هذه املبشرات أحتدث إليكم عن بعض االمور اليت تساعدنا على اجلهاد يف سبيل اهلل، وم

الوقائع واحلروب اليت انتصر فيها املسلمون خالل العقدين املاىيني مما يزيد من ثقة أبناء األمة بأنفسهم، ملا 
 . لذلك من أمهية يف تعبئة األمة لتدافع عن نفسها ىد التحالف الصلييب الصهيوين

 
دين اإلسالم حقاً، وهذا ما أثبته التاريخ  ويف احلقيقة؛ أن األمة اإلسالمية هي القوة البشرية العظمى إن أقامت

 .خالل القرون املاىية، وهي قادرة على قتال ومقاومة ما يسمى بالدول الكربى
 

 وقبل ذلك سأذكر حادثة ذات صلة بموضوع قتال القوى الكبرى؛
 

الفرس، فندب اخلليفة ذكر أهل السري أن املثىن الشيباين رمحه اهلل جاء إىل املدينة يطلب مددًا من اخلليفة لقتال 
عمر رىي اهلل عنه الناس ثالثة أيام فلم خيرج أحد، ففطن عمر رىي اهلل عنه ملا يف نفوس الناس من عقدة قتال 
القوى العظمى، فأمر املثىن أن حيدث الناس مبا فتح اهلل عليه ىد فارس ليزيل ما بأنفسهم، فقام املثىن فتكلم 

يها الناس ال يعظمن عليكم هذا الوجه فإنا قد تبجحنا فارس وغلبناهم يا أ): ونشَّط القوم، فكان مما قال
، فتحمس (على خير شقي السواد وشاطرناهم ونلنا منهم وأجترأ من ِقبلنا عليهم، ولها إن شاء اهلل ما بعدها

-2/432يخ الكامل يف التار ]الناس، فقام أبو عبيد الثقفي وعقد له اخلليفة اللواء وتتابع القوم رىي اهلل عنهم 
433.] 

 

                                                                                                                                                                                                         

وأكرب مثال على  -أسفرت عنها هذه التجارب واليت كان أكثرها من ختطيط وتنفيذ املخابرات األمريكية وعمالئها 
مل يعتربوا هبذا، بل وجدنا  -ولألسف الشديد  -إال أّن بعض املنتسبني للحركة اإلسالمية  -ذلك؛ تركيا واجلزائر 

عن جملة نداء !( ]الربملانات التشريعية هو السبيل الوحيد والصحيح إلقامة اإلسالم البعض منهم يعلن؛ أّن دخول
 [.اإلسالم
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 وأنا أقول متشبهاً بأولئك الكرام؛
 

يا أيها الناس ال يعظمن عليكم هذا الوجه، ال يعظمنَّ عليكم وجه أمريكا وجيشها، فقد ىربناهم واهلل مراراً 
قتاله  وهزموا تكراراً، وإهنم أجَب قوم عند اللقاء، وقد تبني لنا من مدافعتنا ومقاتلتنا للعدو األمريكي أنه يعتمد يف

بشكل رئيس على احلرب النفسية نظرًا ملا ميتلكه من آلة دعائية ىخمة، وكذلك على القصف اجلوي الكثيف 
إخفاًء ألبرز نقاط ىعفه وهو اخلوف واجلَب وغياب الروح القتالية عند اجلندي األمريكي، ولوال ىيق املقام 

بورا ويف أفغانستان، وأرجو اهلل أن ييسر وقتاً حلدثتكم عن ذلك، أشياء تكاد ال تصدق يف قتالنا هلم يف تورا
 .  ونتحدث عن ذلك بالتفصيل 

                                                           

تلك املعركة العظيمة اليت انتصر فيها اإلميان على مجيع القوى : ). . . قال الشيخ أسامة حاكيا ما جرى يف تورابورا    
بدأ بفضل اهلل سبحانه وتعاىل، وسأذكر لكم طرفا من تلك املعركة العظيمة للتدليل املادية ألهل الشر بالثبات على امل

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

فقد كان عددنا يصل إىل ثالمثائة جماهد، وكنا قد حفرنا مائة خندق منتشرة يف مساحة ال تزيد عن ميل مربع،  
لكل ثالثة اخوة، حىت نتالىف اإلصابات البشرية الكبرية من القصف، وقد تعرىت مراكزنا منذ الساعة  مبعدل خندق

األوىل للحملة األمريكية يف العشرين من رجب لعام ألف وأربعمائة واثنني وعشرين للهجرة املوافق السابع من أكتوبر 
ل متقطع إىل منتصف رمضان وبعدها يف لسنة ألفني وواحد ميالدية لقصف مركز مث استمر ذلك القصف بشك

صبيحة السابع عشر من رمضان بدأ قصف شديد جدا وخاصة بعد ما تأكدت القيادة األمريكية بوجود بعض 
قيادات القاعدة يف تورابورا مبا فيهم العبد الفقري واألخ اجملاهد الدكتور أمين الظواهري، وأصبح القصف على مدار 

ثانية بدون طائرات حربية فوقنا ليال أو هنارا حيث تفرغت غرفة قيادة وزارة الدفاع الساعة فلم تكن متر علينا 
األمريكية مع مجيع القوى املتحالفة معها لنسف وتدمري هذه البقعة الصغرية وإزالتها من الوجود، فكانت الطائرات 

لقوات األمريكية تقصفنا تصب محمها فوقنا وخصوصا بعد أن أهنت مهماهتا األساسية يف أفغانستان، وكانت ا
بالقنابل الذكية والقنابل ذات آالف األرطال والقنابل العنقودية وكذلك كانت القنابل اخلارقة للكهوف، وقد كانت 

حتوم الواحدة منها ألكثر من ساعتني فوق رؤوسنا وترمي يف كل دفعة " يب اثنني ومخسني"قاذفات القنابل كطائرات 
املعدلة ترمينا ليال باألبسطة املتفجرة وغريها من " السي مئة وثالثني"، وكانت طائرات من عشرين إىل ثالثني قنبلة
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 :وابتداًء أذكركم بهزيمة بعض القوى الكبرى على أيدي المجاهدين

فأذكركم هبزمية االحتاد السوفييت سابقًا والذي أصبح أثراً بعد عشر سنني من القتال الضاري على أيدي أبناء  .1
 .  بناء املسلمني بفضل اهلل األفغان ومن ساعدهم من أ

                                                                                                                                                                                                         

 .القنابل احلديثة
ورغم ذلك القصف اهلائل مع اإلعالم الدعائي الرهيب الذين مل يسبق هلما مثيل على مثل هذه البقعة الصغرية  

وها لقتالنا ملدة نصف شهر متصل واليت صددنا احملاصرة من مجيع اجلهات باإلىافة لقوات املنافقني اليت دفع
موجاهتم اليومية كلها بفضل اهلل 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 وكذهبم 

 .دعاة لقواهم املزعومةيف أساطريهم امل
 

خالصة املعركة؛ الفشل اهلائل الذريع لتحالف الشر العاملي جبميع قواه على جمموعة صغرية من اجملاهدين، على  
ثالمثائة جماهد يف خنادقهم داخل ميل مربع يف درجة حرارة بلغت عشر درجات حتت الصفر، وكانت نتيجة املعركة 

وأما أصابتنا يف اخلنادق فكانت بنسبة  -نرجوا اهلل أن يتقبلهم يف الشهداء-ئة تقريبا إصابتنا يف األفراد بست يف املا
 . اهـ النقل من رسالته األوىل إىل أهل العراق( اثنني يف املائة واحلمد هلل

 
شاهدة أمامكم، أقوى قوة يف  هذه: )يقول الشيخ عبد اهلل عزام عن جتربة اجلهاد األفغاين ىد االحتاد السوفييت    

األرض أمام أىعف شعب مسلم يف األرض خيوض هذا الشعب لعشر سنوات متواصلة حربا طاحنة ىروسا وقتاال 
فكما أن الطواف . إن القتال عرب عشر سنوات مرت هبا أفغانستان كالطواف بالكعبة متاما. مريرا مل يتوقف حلطة

ومع ذلك . عشر حلظة واحدة كذلك اجلهاد يف أفغانستان مل يتوقف حلظةبالكعبة مل يتوقف طوال هذه السنوات ال
لو خاىت روسيا حربا ىد أملانيا إو ىد فرنسا أو ىد بريطانيا كم ستقف أمامها هذه الدول؟ هل تقف أمامها 

. ابهومع ذلك وقف هذا الشعب باعتماده على ربه وبتوكله على خالقه وبانطالقه من بني طيات كت! أسبوعا واحدا؟
وقف شامخ الرأس عايل اهلمة ال يطأطيء رأسا وال عنقا إال خلالقه، وال يذل إال لبارئه، فأثبت للدنيا كلها أن 

عندما أرى هذا ! واهلل أيها اإلخوة. اإلسالم أقوى من األرض كلها، وأثبت أن املسلم أعز إنسان فوق هذه املعمورة
ك العظام اليت دارت فوق ذرى اهلندوكوش وفق سفوح جبال سليمان املثال احلي، هذه التجارب الضخام، هذه املعار 
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وكذلك هزمية الروس يف بالد الشيشان وىرب اجملاهدون أروع األمثلة يف التضحية والفداء، فحطم اجملاهدون  .2
الشيشان مع إخواهنم العرب واألنصار كربياء الروس فكبدوهم اخلسائر تلو اخلسائر فانسحبوا مدحورين بعد 

سيا إىل اآلن تتكبد اخلسائر الفادحة احلرب األوىل، مث إن الروس رجعوا مرة أخرى بدعم أمريكي ومازالت رو 
 .  من فئة قليلة مؤمنة نرجو اهلل أن يثبتهم وينصرهم 

 
للهجرة، عندما اجتاح بنو إسرائيل لبنان، فقدمت املقاومة  1402كما أذكركم هبزمية القوات األمريكية عام  .3

يف بريوت فقتل منهم أكثر من  -املارينز  –اللبنانية شاحنة مملوءة باملتفجرات إىل مركز القوات األمريكية 
 .  قتياًل، فإىل جهنم وبئس املصري  240

                                                                                                                                                                                                         

وعلى أحواض هاري رود واهللمند وجيحون ال يكاد املرء يصدق أن هذا كان وقائع حية تسري وجتري فوق هذه 
 لقد حترك املارد وانطلق من القمقم وال. . . األرض ، ويظنه ىربا من اخليال تدركه األشواق وتقصر دونه األفعال

وال . . . جمال الرجاعه مرة أخرى، ال سلطة ألمريكا وال سلطة جمللس األمن، ال سلطة للغرب وال سلطة ألحد
كتاب . . .( ]يوقظ األمم مثل قعقعة الرصاص ومثل الدم احلار املدرار ومثل الشهداء واجلرحى على طول الطريق

 [.بشائر النصر
 

ويف : )اهدين يف الشيشان يف حرهبم األخرية ىد الروس املالحدةيقول الشيخ أبو عمر السيف عن انتصارات اجمل    
الشيشان استطاع إخوانكم اجملاهدون بفضل اهلل تعاىل أن يك اجلنود بدوا القوات الروسية خسائر كبرية يف اجلنود 

نود من اجل 11500والعتاد وقد أعلنت إحدى اجلمعيات الروسية وهي مجعية أمهات الروس أن عدد القتلى بلغ؛ 
حال األمة اإلسالمية "من مقال للشيخ بعنوان ( ]الروس، وقد صرح أحد السياسيني الروس بأن العدد أكرب من هذا

 [.هـ1423، ذي احلجة "واإلرهاب املفقود
 

-مريكية م، مقر مشاة البحرية األ1983من تشرين األول، عام  23اقتحمت شاحنة معبأة باملتفجرات يف     
من املارينز، يقول بوب جوردان، الناطق باسم املارينز  241قرب مطار بريوت الدويل، وقتل يف االنفجار  -املارينز

يف والية واشنطن األمريكية، غطى " هيلني"ما رأيته ذكرين بانفجار بركان جبل : )حاكيا ما شاهده من اثار االنفجار
كل شيء على امتداد البصر رمادياً، كل شيء، جذوع األشجار كانت   غبار رمادي كل شيء على مرمى البصر، كان
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ألفًا من أبناء املسلمني هناك،  13مث بعد حرب اخلليج الثانية أدخلت أمريكا جيوشها إىل الصومال وقتلوا  .4

يف تلك  وال حول وال قوة إال باهلل، وعندها وثب ُأْسُد اإلسالم من العرب األفغان فانربوا هلم مع إخواهنم
األرض فمرَّغوا كربياءها يف الطني، فقتلوا منهم ودمروا من دباباهتم وأسقطوا من طائراهتم، ففرت أمريكا 

 .  وحلفاؤها يف ليل مظلم ال يلوي أحٌد على أحد، فلله احلمد واملنَّة 
 
اجلبناء إال  ويف تلك الفرتة أعد شباب اجلهاد عبوات ناسفة ىد األمريكيني يف عدن، فانفجرت فما كان من .5

 .ساعة 24أن فروا يف أقل من 
 

                                                                                                                                                                                                         

بارزة من بني األنقاض، شظايا املعدات علقت يف أشجار النخل، كان بإمكاننا رؤية برج مطار بريوت الدويل، قبل 
عندما . داالنفجار مل ميكن رؤيته بسبب مقر املارينز الكبري، بل الضخم، الذي حتول إىل ركام على علو طابق واح

عن ( ]دققت النظر تبني يل أن ما ظننتها جذوع أشجار يسيل منها سائل أمحر، كانت اجلذوع أشالء أجساد املارينز
 [.هـ23/12/1421، الذي بثته قناة اجلزيرة بتاريخ 11برنامج حرب لبنان، ج 

 

تل على اثره قرابة مخسون وقد تزامن هذا اهلجوم مع هجوم آخر استهدف مقر املظليني الفرنسيني يف بريوت، ق 
 .منهم

 
وحنن نعتقد أن أمريكا أىعف بكثري من روسيا، ومما بلغنا من أخبار إخواننا الذين : )يقول الشيخ أسامة بن الدن    

َب جاهدوا يف الصومال، وجدوا العجب العجاب من ىعف اجلندي األمريكي، ومن هزالة اجلندي األمريكي، ومن ج
اجلندي األمريكي، ما قتل منهم إال مثانون فروا يف ليل أظلم ال يلوون على شيء، بعد ىجيج مأل الدنيا عن النظام 

 [.هـ1418مقابلة مع قناة اجلزيرة، ٌعرىت عام ( ]العاملي اجلديد
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للهجرة وقع انفجار يف الرياض قتل بسببه أربعة من األمريكيني، وكان رسالة واىحة تبني  1415مث يف عام  .6
 .اعرتاض أبناء املنطقة على السياسة األمريكية يف دعم اليهود واحتالل بالد احلرمني

 
، واىطر بعدها 400وجرح أكثر من  19اخلرب، قتل بسببه  مث يف العام الذي يليه وقع انفجار آخر يف .7

 .  األمريكيون لنقل مراكزهم الكربى من املدن إىل قواعد يف الصحراء 
 
للهجرة هدَّد اجملاهدون أمريكا على املأل بضرورة الكف عن مساعدة  1418مث بعد ذلك أيضًا يف عام  .8

ر ومتكن اجملاهدون بفضل اهلل من صفعه صفعتني اليهود واخلروج من بالد احلرمني، فرفض العدو التحذي
 .  عظيمتني يف شرق إفريقيا 

 
مث ُحذِّرت أمريكا مرة أخرى ومل تستجب، فوفق اهلل اجملاهدين يف عملية استشهادية عظيمة، فدمرت املدمرة  .9

يف عدن، فكانت صفعة مدوية يف وجه العسكرية األمريكية، كما كشفت العملية عن عمالة " كول"األمريكية 

                                                           

بيان حقائق "م بعنوان 10/9/2001جاء يف تقرير صادر عن مكتب برامج اإلعالم اخلارجي األمريكي يف    
، اقتيدت شاحنة مفخخة بالقنابل 1996/يونيو-حزيران 25" : )مسلسل األحداث يف احلملة ىد اإلرهاب

 (.عسكريا أمريكيا 19وُصدمت بثكنة للقوات األمريكية يف اخلرب باململكة العربية السعودية، ما أدى إىل مقتل 
 

؛ هاجم 1998أغسطس -آب: )جاء يف تقرير مكتب برامج اإلعالم اخلارجي األمريكي املشار إليه سابقا    
انتحاريون ينتمون إىل أسامة بن الدن يف شاحنات مفخخة السفارتني األمريكيتني يف نريويب، بكينيا، ودار السالم، 

ومقتل أحد عشر شخصا يف . . .  كينياشخصا وإصابة آالف آخرين يف 213وأسفر اهلجومان عن مقتل . بتنزانيا
ىوءا  2001فرباير من عام -وقد ألقت الشهادات اليت أُديل هبا أثناء حماكمة مرتكيب العمليتني يف شباط. تنزانيا

جديدا على جهود بن الدن ومنظمته اإلرهابية، القاعدة، للحصول على أسلحة دمار شامل من مصدر يف اخلرطوم 
 (.1994أو يف أوائل عام  1993خر عام بالسودان، إما يف أوا
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 .  احلكومة اليمنية كسائر دول املنطقة 
 

ن عصابة اإلجرام األسود يف البيت األبيض تصور األمر على غري حقيقته، بل يزعم مث إن اجملاهدين ملا رأوا أ
أننا حنسدهم على طريقة حياهتم، وإمنا احلقيقة اليت خيفيها فرعون العصر أننا نضرهبم  -األمحق املطاع  -زعيمهم 

حلرمني، وملا رأى اجملاهدون بسبب ظلمهم لنا يف العامل اإلسالمي وخاصة يف فلسطني والعراق واحتالهلم يف بالد ا
 .ذلك قرروا أن يتخطوا التعتيم وينقلوا املعركة إىل وسط أرىه ويف عقر داره

 
للهجرة، املوافق للحادي عشر من  1422ويف يوم الثالثاء املبارك يف الثالث والعشرين من مجاد الثاين لعام 

بناءنا وأهلنا يف أرض األقصى املبارك حيصد أ "الصهيوأميركي"للميالد، كان التحالف  2001سبتمرب عام 
بطائرات ودبابات أمريكية وأيٍد يهودية، وأبناؤنا يف 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 

ومن الظلم والغرور والعدوان  -إال من رحم اهلل  -ن اإلحباط واليأس والتسويف عند املسلمني على تلك احلال م
يف غيها سادرة، بطغياهنا هادرة، مصعرة خدها " العم سام"، فقد كانت بالد "الصهيوأمريكي"عند التحالف 

ثة األسايف وما أدراك ما ثالثة إذ رموا بثال. للناس، متشي يف األرض مرحًا ال تبايل بأحد، وتظن أال سبيل إليها
ْم َوزِْدنَاُهْم }األسايف، عندما وثب شعث الرؤوس، مغربو األقدام، املطاردون يف كل مكان،  َيٌة آَمُنوا بَِرهبِِّ ِإنَـُّهْم ِفتـْ

، وربط على عقيدهتم وكتب اإلميان يف قلوهبم، فلم خيشوا يف اهلل لومة الئم، يبتغون ما [13:الكهف]{ ُهًدى
هلل تعاىل، تأىب نفوسهم أن تنام على الضيم، يريقون ماء احلياة وال يريقون ماء احمليا، فأغاروا بطائرات العدو عند ا

يف عملية جريئة مجيلة ما عرفت البشرية هلا مثيالً، فحطموا أصنام أمريكا، فأصابوا وزارة الدفاع يف صميم فؤادها، 
رغموا أنف أمريكا يف الرتاب ومرغوا كربياءها يف الطني، فاهنار برجا وأصابوا االقتصاد األمريكي يف سويداء قلبه، فأ

                                                           

؛ هاجم 2000/أكتوبر-تشرين األول: )جاء يف تقرير مكتب برامج اإلعالم اخلارجي األمريكي املشار إليه سابقا    
وقد أدى . اليمينإرهابيون مرتبطون بَب الدن املدمرة يو إس إس كول التابعة لسالح البحرية االمريكية يف ميناء عدن 

 (.آخرين 42من أفراد طاقم املدمرة وإصابة  17اهلجوم إىل مقتل 
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 :، وبذلك االهنيار اهنار ما هو أعظم وأىخم  نيويورك 
 

 .فاهنارت أسطورة أمريكا العظمى -
 .واهنارت أسطورة الدميقراطية -
 .وظهر للناس أن قيم أمريكا يف السافلني -
 .وحتطمت أسطورة أرض احلرية -
 .األمن القومي األمريكيوحتطمت أسطورة  -
 .، فلله احلمد واملنة  " سي آي إي"واهنارت أسطورة الـ  -

                                                           

؛ اختطف 2001/سبتمرب-أيلول/11: )جاء يف تقرير مكتب برامج اإلعالم اخلارجي األمريكي املشار إليه سابقا    
هما بربجي مركز التجارة العاملي يف مدينة نيويورك، ما وقد ارتطمت اثنتان من. إرهابيون أربع طائرات ركاب أمريكية

مدين، وكان بني الضحايا رعايا من مثانني دولة أخرى غري الواليات املتحدة،  6000أدى إىل مقتل حواىل 
أما . شخصاً  180وُحطمت الطائرة الثالثة بصدمها مببىن البنتاغون يف واشنطن العاصمة، مما أسفر عن مقتل حواىل 

ومجيع أفراد طاقم الطائرة  38ة املختطفة الرابعة فسقطت يف بنسلفانيا مما أدى إىل مقتل مجيع الركاب الـ الطائر 
 (.وأظهرت التحقيقات اليت تلت ذلك وجود عالقة بني خاطفي الطائرات األربع وأسامة بن الدن. السبعة

 
مل " سبتمرب 11"ستخبارات املركزية األمريكية، جاميس بافيت أن هجمات أكد رئيس جهاز العمليات يف وكالة اال    

غالبا ما يسألونين أمل يكن ممكنا جتنب تلك االعتداءات )وقال يف حماىرة ألقاها بواشنطن؛ . يكن من املمكن جتنبها
 ذلك اليوم، بأن الرهيبة؟ وبلغة االستخبارات ما زلت على الصعيد الشخصي مقتنعا، بالنظر إىل ما كنا نعرفه يف

الواقع هو )، وأىاف نائب مدير وكالة االستخبارات املركزية املسؤول عن العمليات؛ !(اجلواب مع األسف هو؛ ال
رغم كل ما قمنا به كنا غري قادرين على اكتشاف املعلومة األساسية، من؟ وأين؟ وكيف؟  -حنن واحلكومة-أننا 

 [.هـ21/11/1423عن تقرير لقناة اجلزيرة بتاريخ ( ]هذه املؤامرة ومىت؟ اليت كانت ستوفر لنا صورة واىحة عن
 

وقال النائب ساكسيب شامبليس رئيس جمموعة اإلرهاب واألمن الداخلي يف جلنة االستخبارات يف جملس النواب  
د اكتشفنا بع)وأعرب عن أسفه بالقول؛ (. إن تلك اهلجمات متثل فشال ذريعا ألجهزة االستخبارات)األمريكي؛ 
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وكان من أهم اآلثار اإلجيابية لغزويت نيويورك وواشنطن أهنا كشفت حقيقة الصراع بني الصليبيني واملسلمني، 

الذئب األمريكي وظهر وأظهرت ىخامة العداء الذي ُيكنُّه لنا الصليبيون عندما نزعت الغزوتان جلد الشاة عن 
على حقيقته البشعة، واستيقظ العامل أمجع من الرقاد، وانتبه املسلمون إىل أمهية عقيدة املواالة يف اهلل واملعاداة يف 
اهلل، وقويت روح األخوَّة اإلميانية بني املسلمني، مما يعترب خطوة عظيمة حنو توحيد املسلمني حتت كلمة التوحيد 

شدة بإذن اهلل، وبدا ظاهراً للناس أن أمريكا هذه القوة الظاملة، ميكن أن تضرب، وميكن أن تذل لقيام اخلالفة الرا
 .وهتان وتقهر

 
كان بسبب " ماهناتن"وألول مرة تعي غالبية الشعب األمريكي حقيقة القضية الفلسطينية وأن ما أصاهبم يف 

 . سياسة حكومتهم الظاملة
 

ى ذات قوة عسكرية ىخمة وذات اقتصاد عريض، ولكن كل ذلك على أن أمريكا دولة عظم وخالصة األمر؛
قاعدة هشة، لذا فإنه باإلمكان استهداف تلك القاعدة اهلشة والرتكيز على أبرز نقاط الضعف فيها وإذا ما 

 .سترتنح وتنكمش وتتخلى عن قيادة العامل وظلمه -بإذن اهلل  -ىربت يف ُعشر معشار تلك النقاط، فإهنا 
 

استطاع عدد يسري من فتية اإلسالم، رغم وقوف التحالف الدويل ىدهم أن يقيموا احلجة على الناس ولقد 
بوجود القدرة على مقاومة ومقاتلة ما يسمى بالقوى العظمى، واستطاعوا أن يدافعوا عن دينهم وأن ينفعوا قضايا 

مي، ألهنم اختذوا اجلهاد سبيالً أمتهم أكثر مما فعلته حكومات وشعوب بضع ومخسني دولة يف العامل اإلسال
 :لنصرة الدين، وكما قال أبو هاللة

 

                                                                                                                                                                                                         

سبتمرب أن عمالء تنظيم القاعدة كانوا يقومون بأنشطتهم حبرية تامة يف أوروبا وأفريقيا والشرق األوسط ويف  11
 [.هـ28/6/1423عن تقرير لقناة اجلزيرة بتاريخ ( ]وهذا ما يكشف وجود ثغرات إسرتاتيجية, جنوب شرق آسيا
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 وكل فريق يورث الخلد رابح*** وللنصر أسباب وللُخسر مثلها 
 تريق الدما في جانبيها الزحازح*** دروب العال شتى وأقصرها التي 

 
ينبغي علينا أن نتعاون مجيعًا لفك ولكنهم مقيدون، ف -بفضل اهلل  -وأمثال هؤالء الفتية األبطال يف األمة كثري 

 . قيودهم لينطلقوا جماهدين يف سبيل اهلل، ألن اجلهاد هو سبيل عز هذه األمة وأمنها
 

وإن القيود والسدود اليت حتول بني شباب األمة وبني انطالقها للجهاد كثرية، إال أننا سنتحدث عن أمهها، وبني 
به سلك ومن ىل عنه هلك، قال رسول اهلل صلى اهلل عليه  يدي ذلك أذكر حديثًا من الصحيحني من اهتدى

إمنا أهلك الذين قبلكم أهنم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه ”: وسلم
 .، فاعتربوا يا أويل األبصار، فهذا من أسباب هالكنا، وال حول وال قوة إال باهلل  [ متفق عليه]“ احلد
 

وأذكر كذلك قصة إسالم خالد رىي اهلل عنه لتتحرر العقول من التبعية العمياء، فقد قيل له بعد أن أسلم 
كان أمامنا : )، فقال!(أين كان عقلك يا خالد فلم تر نور النبوة بين ظهرانيكم منذ عشرين سنة؟): متأخراً 

 .(رجال كنا نرى أحالمهم كالجبال
 

 [. 2/211أعالم املوقعني ] (قلة فقه الرجل أن يقلد دينه الرجال من): قال اإلمام أمحد رمحه اهلل
 

وأول هذه القيود والسدود يف عصرنا احلاىر؛ هم احلكام و شهداء الزور من علماء السوء ووزراء البالط 
 .وأصحاب األقالم املأجورة ومن شاهبهم

 
 .فأما احلكام فقد اتفق الناس على عجزهم وخيانتهم

                                                           

 (.سرقت لقطعت يدها   فاطمة بنت حممد   وامي اهلل؛ لو أن: )وتتمة احلديث    
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يطالبون الناس بأن يضعوا أيديهم يف أيدي هؤالء احلكام برغم كل ذلك، نقول هلم؛ مىت نزعت وأما الذين 

فهذا مل حيدث، والنتيجة كما ! الشعوب أيديها من أيدي احلكام حىت يُنصحوا بأن يعيدوا أيديهم مرة أخرى؟
 :ترون، هيمنة الكفار علينا، وقد قيل

 
 سن التدبير و األمر جامحفلن يح*** ومن خانه التدبير واألمر طائع 

 
فخالفنا مع احلكام ليس خالفًا فرعيًا ميكن حله، وإمنا نتحدث عن رأس اإلسالم، شهادة أن ال إله إال اهلل وأن 

،   حممد رسول اهلل، فهؤالء احلكام قد نقضوها من أساسها مبواالهتم للكفار وبتشريعهم للقوانني الوىعية 
م املتحدة امللحدة، فواليتهم قد سقطت شرعًا منذ زمن بعيد، فال سبيل للبقاء وإقرارهم واحتكامهم لقوانني األم

حتتها، واملقام ال يتسع لوصف هذا األمر هنا، ولكن قد ذكرنا أقوااًل ألهل العلم رمحهم اهلل يف البيان السابع 
 .  عشر الصادر عن هيئة النصيحة واإلصالح 

                                                           

فإن املشرع للقوانني . . . وكما أن احملكم للقوانني الوىعية كافر: )قال اإلمام محود بن عقالء الشعييب رمحه اهلل    
القوانني صار شريكا هلل سبحانه وتعاىل يف التشريع، قال تعاىل؛ والواىع هلا كافر أيضا، ألنه بتشريعه للناس هذه 

{ وال يشرك يف حكمه أحدا}وقال تعاىل؛ [ 21: الشورى]{ أم هلم شركاء شرعوا هلم من الدين ما مل يأذن به اهلل}
مسع عدي ، وهلذا ملا [31: التوبة]{ اختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابا من دون اهلل}، وقال عز وجل؛ [26:الكهف]

أليس حيرمون ما أحل اهلل "فقال صلى اهلل عليه وسلم؛ ! إنا لسنا نعبدهم! بن حامت هذه اآلية قال؛ يا رسول اهلل
فتبني من اآلية الكرمية [. رواه الرتمذي" ]فتلك عبادهتم"قال؛ بلى، قال؛ " فتحرمونه وحيلون ما حرم اهلل فتحلونه ؟

رمي والتشريع من خصائصه سبحانه وتعاىل، فمن حلل أو حرم أو شرع من حديث عدي بن حامت أن التحليل والتح
وبذلك يتبني أن احلاكم بغري ما أنزل اهلل تعاىل يقع يف : )، مث قال(ما خيالف شرع اهلل فهو شريك هلل يف خصائصه

تاريخ فتوى ب( ]الثانية؛ من جهة احلكم إن حكم. الكفر من جهة أو جهتني؛ األوىل؛ من جهة التشريع إن شرع
 [.هـ 1422/  2/  10

 
فاحلاكم إذا كفر، أمجع العلماء على [. 141:النساء]{ ولن جيعل اهلل للكافرين على املؤمنني سبيالً }: قال تعاىل    
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للتعاون يف إقامة اإلسالم " كرزاي"سلمني؛ ىعوا أيديكم يف يد وبعد ذلك نقول؛ هل ميكن ملسلم أن يقول للم
فهذا ال ميكن وال يعقل، ألن كرزاي عميل جاءت به أمريكا، ! ورفع الظلم وعدم متكني أمريكا من خمططاهتا؟

 .ومناصرته على املسلمني ناقض من نواقض اإلسالم العشرة، خمرج من امللة
 

كرزاي العجم وكرزاي العرب؟ من الذي ثبت ونصب حكام دول اخلليج؟ إهنم وهنا لنا أن نتساءل؛ ما الفرق بني  
الصليبيون، فالذين نصبوا كرزاي كابول وكرزاي باكستان، هم الذين نصبوا كرزاي الكويت وكرزاي والبحرين 

 .وكرزاي قطر و غريها
 

رن من الزمان ليقاتل معهم وجاءوا به بعد أن كان الجئًا يف الكويت قبل ق   ومن الذين نصبوا كرزاي الرياض 
ىد الدولة العثمانية وواليها ابن الرشيد؟ أهنم الصليبيون ومازالوا يرعون هذه األسر إىل اليوم، فال فرق بني كرزاي 

                                                                                                                                                                                                         

ال تنعقد قال القاىي عياض؛ أمجع العلماء على أن اإلمامة : )وجوب اخلروج عليه وخلعه، قال النووي رمحه اهلل
 [.12/229شرح صحيح مسلم ( ]لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل

 

نقل ابن التني : )أما احلاكم الظامل الفاسق، فيجب اخلروج عليه وخلعه ان قدر على ذلك، قال ابن حجر رمحه اهلل 
نة وال ظلم وجب، وإال عن الداودي، قال؛ الذي عليه العلماء يف أمراء اجلور أنه إن قدر على خلعه بغري فت

وعن بعضهم ال جيوز عقد الوالية لفاسق ابتداًء، فإن أحدث جوراً بعد أن كان عداًل فاختلفوا يف . فالواجب الصرب
إذا : )، وقال اجلويين رمحه اهلل[13/11الفتح ( ]جواز اخلروج عليه، والصحيح املنع إال أن يكفر فيجب اخلروج عليه

ه، ومل يرعو عما زجر عن سوء صنيعه، فألهل احلل والعقد التواطؤ على درئه ولو جار الوايل وظهر ظلمه وغشم
فصُل الكالِم يف مسألِة اخلروِج على "، لالستزادة انظر رسالة [أصول االعتقاد( ]بشهر األسلحة ونصب احلروب

 .للشيخ عبد املنعم مصطفى حليمة" احلكامِ 
 

 . عبد العزيز ال سعودهو عدو اهلل    
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ٌر مِّْن أُْوالِئُكمْ }، قال تعاىل [2:احلشر]{ فَاْعَتربُوا يَا أُْويل األَْبَصارِ }الرياض وكرزاي كابول،  أَْم َلُكم  َأُكفَّارُُكْم َخيـْ
 [. 43:القمر]{ بـَرَاَءٌة يف الزُّبُرِ 

 
أو عرب أوامر الواليات    إن احلكام الذين يريدون حل قضايانا ومن أمهها القضية الفلسطينية عرب األمم املتحدة 

فيها املتحدة، كما حصل مببادرة األمري عبد اهلل بن عبد العزيز يف بريوت ووافق عليها مجيع العرب، واليت باع 
دماء الشهداء وباع فيها أرض فلسطني، إرىاء ومناصرة لليهود وأمريكا على املسلمني، هؤالء احلكام قد خانوا 

 .اهلل ورسوله وخرجوا من امللة وخانوا األمة
 

إن الذين يريدون أن حيلوا قضايانا عرب هؤالء احلكام العجزة اخلونة قد خدعتهم أنفسهم  :كما أقول أيضاً 
هم، وركنوا إىل الذين ظلموا وىلوا ىالاًل مبنياً، وأحسن أحواهلم أهنم عاجزون فاسقون، فينبغي على وخادعوا أمت

املسلمني أن ينصحوهم، فإن مل ينتصحوا فليحذروهم وليحذروا منهم، وجيب على املسلمني أن كذلك يتربءوا من 
ل، وإمنا هو أحد ركين التوحيد فال يقوم هؤالء الطواغيت، وال خيفى أن التربؤ من الطاغوت ليس من نوافل األعما

َفَمن َيْكُفْر بِالطَّاُغوِت َويـُْؤِمْن بِاللَِّه فـََقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة الُوثـَْقى اَل انِفَصاَم هَلَا }: ، قال تعاىل  إميان بغريمها 
                                                           

مسألة أخرى من دالالت هذا احلدث الظاهر؛ أكدت بشكٍل واىح جلي ما ينبغي : ). . . يقول الشيخ أسامة    
ملسلم وال عاقل بعده؛ أن يذهب إىل األمم املتحدة، وأما املسلمون فشرعًا ال جيوز أن يتحاكموا إىل هذه األنظمة 

 -مثاًل  –كفرية الوىعية، ولكن نقول عن العقالء من غري املسلمني أيضًا هم ال يذهبون، فهذه كوريا الشمالية ال
يذهب إىل حمكمة القاىي فيها؛ إن كان احلكم علينا ىربنا ىربًا شديداً  -ولو كان كافرًا  -هل يوجد عاقل 

فال يذهب ! ، وإن كان احلق لنا؛ تستخدم أمريكا حق الفيتو"الشرعية الدولية " موجعاً حتت ما يسمى زوراً وهبتاناً بـ 
إىل هناك مسلم أصاًل ألن هذا يتناىف مع اإلميان، وال يذهب عاقل ولو كان كافراً، والذين يكثرون من احلديث عن 

بتعليق  األمم املتحدة، وقرارات األمم املتحدة؛ إما هم ال يفقهون دينهم، أو هم يريدون أن خيذلوا وخيدروا األمة
 [.هـ1418مقابلة مع قناة اجلزيرة، نشرت عام ( ]آماهلم على سراٍب وهوان وأوهام، وال حول وال قوة إال باهلل

 
إعلم رمحك اهلل تعاىل؛ أّن أول ما فرض اهلل على ابن آدم الكفر : )قال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب    

فأّما صفة الكفر بالطاغوت؛ أن تعتقد بطالن عبادة غري اهلل وترتكها وتبغضها، . . . ان باهللبالطاغوت ، واإلمي
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يٌع َعِليمٌ   [. 256:البقرة]{ َواللَُّه مسَِ
 

، (لكل زمن دولة ورجال): وأما علماء السوء ووزراء البالط وأصحاب األقالم املأجورة وأشباههم؛ فكما قيل
فهؤالء هم من رجال الدولة الذين حيرِّفون احلق ويشهدون بالزور حىت يف البلد احلرام، يف البيت احلرام، يف الشهر 

اخلائنني والة أمر لنا، وال حول وال قوة إال باهلل، يقولون  احلرام، وال حول وال قوة إال باهلل، ويزعمون أن احلكام
 .  ذلك من أجل تثبيت أركان الدولة، فهؤالء قد ىلوا سواء السبيل فيجب هجرهم والتحذير منهم 

                                                                                                                                                                                                         

 [.رسالة يف معىن الطاغوت( ]وتكفِّر أهلها وتعاديهم
 

ادلني عن احلكومات بقي أن يعرف املوحد املوقف من هؤالء العلماء الضاّلني اجمل: )يقول الشيخ أبو حممد املقدسي    
النائمني يف أحضاهنا والراىعني من ألباهنا، فامسع هداك اهلل للحق الذي نعتقده وندين اهلل به وال يهّمنا معه لومة 
الئم أو طعن طاعن أو كذب مفرتي، احلق؛ أن يُهجروا وال يطلب العلم عندهم وال يستفتون ابتداًء، ألن هذا العلم  

، بل الواجب وعظهم وهجرهم حىت يرتدعوا ويقلعوا "ن، فانظروا عّمن تأخذون دينكمدي"كما يقول بعض الّسلف؛ 
 وأمامهم إحدى طريقني؛. عن مداهنة السالطني والركون إليهم واجلدال عنهم

 

إما الصدع والبيان وإظهار احلق لألمة وكشف زيوف الطّغاة وتعريتهم، وهي أعلى املراتب، وال شك أن دوهنا األذى  
 . . .ولكن وراءها الفوز والفالح واجلنان، وفيها النصح لألمة وإظهار لدين اهلل حق اإلظهار والبالء،

 

بالّتلبيس  -على أقل األحوال  –فإن ىعفوا عن مثل هذه املرتبة العلية، فليعتزلوا هذه احلكومات وال يسامهوا  
إذا أصّروا وبقوا على حاهلم املمسوخ املمقوت والّتدليس واإلىالل، وال يشاركوا يف إعطائها الّصبغة الشرعية، أّما 

ذاك، فالواجب هجرهم، وعدم التعامل معهم، أو استفتائهم، خصوصًا يف مسائل السياسة الشرعية وقضايا اجلهاد 
واحلكام، وهذا ليس بدعاً من القول، فهذه طريقة الّسلف، إذ كم تكّلموا يف رواية من كان يقبل جوائز السلطان أو 

لسلطان، وكم طعنوا وجرحوا من توىّل والية عند السلطان، وأي السالطني؟ سالطني اجلور فقط، فكيف يفد على ا
وأكثر هؤالء العلماء متساقطون يف أحضان الطّغاة وحكوماهتم، فال يعقل . . . بسالطني الكفر والشرك واإلحلاد؟

عن املشاركة يف شرطة الطّغاة أو جيوشهم  أن يسألوا أو ُيستفتوا يف شؤون السياسة الشرعية واحلكم واحلّكام أو
وبرملاناهتم وحنو هذا، فليحذر من فتاويهم يف هذا الباب، هذا أقل ما ينبغي على املسلم جتاههم، وإال فالواجب كما 
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وإمنا تركز الدولة على علمائها وتظهرهم يف برامج دينية للفتوى من أجل دقائق معدودة حيتاجهم فيها النظام كل 

، فما حصل يوم أن أباح امللك بالد احلرمني لألمريكيني فأمر علماءه   اء الشرعية عليه وعلى تصرفاته مدة إلىف
اليت خالفت الدين واستخفت بعقول املسلمني، واملؤيدة لفعله اخلائن يف تلك    فأصدروا تلك الفتوى الطامة 

                                                                                                                                                                                                         

الكواشف اجللية يف كفر ( ]قلنا من قبل هجرهم وهجر حلقاهتم حىّت يرتدعوا ويعتزلوا احلكومة على أقل األحوال
 [.سعوديةالدولة ال

 
وحنن نرى يف زماننا هذا احلكام املرتدين يف شىت البلدان قد اصطنع كل : )يقول العالمة عبد القادر بن عبد العزيز    

منهم طائفة من املشايخ هو خيلع عليهم األلقاب الفضفاىة، كأصحاب الفضيلة والسماحة، تلبيسًا على العامة 
ة اإلسالمية تضليال للعامة، فهؤالء املشايخ وأمثاهلم الشك لرتويج باطلهم، وهم خيلعون عليه ِخلعة اإلميان والشرعي

، ولرىاهم بالكفر، ولعدم تكفريهم [51: املائدة ]{ ومن يتوهلم منكم فإنه منهم}يف كفرهم وردهتم لقوله تعاىل؛ 
 [.اجلامع يف طلب العلم الشريف( ]للحكام الكافرين الذين َدّل الدليل على كفرهم

 
ونوع آخر من املفتني يدعون إىل طاعة أولياء األمور، ويف نفس الوقت : ). . . يقول الشيخ امين الظواهري    

وهم قد أجازوا االستعانة باألمريكان، وباعتبار جيوشهم اجلرارة اليت سدت األفق ! يعتربون اجملاهدين دعاة فتنة
وال ندري من الذي ! بلغت مئات األلوف من اجلنود الغزاة من املستأمنني وأساطيلهم اجلبارة اليت ىاق عنها البحر واليت

يؤمن من؟ وصدرت منهم فتاوى مجاعية جبواز االستعانة بالقوات األمريكية ملواجهة النظام البعثي العراقي بدعوى 
على وجود هذه الضرورة، بل وأسبغوا الشرعية على وجود جحافل الكفار الغازية ألقدس بقاع املسلمني، وقد مر 
قرابة  -باحلصار –القوات حىت اآلن قرابة اثين عشر عامًا بعد انسحاب العراق واستسالمه، قتلت فيها تلك القوات 

 .مليون ونصف مليون طفل يف العراق دون أن ينطق هؤالء املوظفون بكلمة واحدة يف هذا الشأن

ية، بل األمر أمر احتالل ملنابع النفط يف جزيرة واألمر ليس أمر استعانة بقوات الكفار ىد قوات صدام البعث 
فلم يكن هناك ىرورة إلحضار األمريكان، فإن جيوش الدول العربية واإلسالمية كان فيها الكفاية والغىن . العرب

ولكن هؤالء احلكام ال إرادة هلم، بل هم صنيعة املخططات الربيطانية اليت رمست هلم . حلماية الكويت أو حتريرها
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وهتديد من جراء ذلك القرار املدمر وتلك  املصيبة العظيمة، واألمة اليوم إمنا تعاين ما تعانيه من مصائب وخوف
 .الفتوى املداهنة

 
ومن قرأ سرية األئمة الصادقني يف أيام احملن كسرية األمام أمحد بن حنبل وغريه رمحهم اهلل علم الفرق بني العلماء 

 :وقال الشاعر -كما يف سري أعالم النبالء وغريها   -العاملني والعلماء املداهنني 
 

 فال ديننا يبقى وال ما نرقع*** تمزيق ديننا نرقع دنيانا ب
 

وأما السد الثاين؛ فهم العلماء والدعاة احملبون للحق الكارهون للباطل القاعدون عن اجلهاد، تأولوا تأواًل فصدوا 
ق الشباب عن اجلهاد وال حول وال قوة إال باهلل، هؤالء رأوا الباطل ينتشر ويزداد، فتداعوا للقيام بواجب نصرة احل

واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، واهتدى وتفقه على أيديهم خلق كثري، وحسنًا فعلوا، وجزاهم اهلل خرياً على 
ذلك، إال أن الباطل يضيق صدره باحلق وأهله، فشرع يف مضايقتهم وإخافتهم ومنعهم من اخلطب والدروس 

 .والنهي عن املنكروفصلهم من وظائفهم مث سجن من أصر على مواصلة األمر باملعروف 
 

وهذا أمر بَدَهي ألن اإلنسان ال  -إال من رحم اهلل  -إن هذه الضغوط الشديد أدت تدرجيياً إىل احنراف املسار 
يستطيع أن يتخذ القرار الصحيح يف ظل أوىاع غري صحيحة وخاصة من الناحية األمنية، قال رسول اهلل صلى 

هذا إذا كان غضبانا، [ ... رواه اإلمام أمحد]“ اثنني وهو غضبانال يقضي القاىي بني ”: اهلل عليه وسلم
 فكيف إذا كان خائفاً؟

 

                                                                                                                                                                                                         

هم، ونصبتهم على عروشهم، مث ورث األمريكان النفوذ الربيطاين، وأصبح هلم األمر والنهي على كل حكام حدود
 [.الوالء والرباء؛ عقيدة منقولة وواقع مفقود( ]اجلزيرة العربية وسائر العامل العريب
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فالتخويف الذي متارسه الدول العربية على الشعب قد دمر مجيع مناحي احلياة مبا فيها أمور الدين، إذ الدين 
 .النصيحة، وال نصيحة بغري أمن

 
 :بعضهم وقد َقسَّم الخوف الناس إلى أقسام، وسنتحدث عن

 
 .فقسم انتكس والتحق بالدولة وواالها، وال حول وال قوة إال باهلل .1
وقسم بدا له أنه لن يستطيع أن يستمر يف الدعوة والتدريس ويؤمن معهده أو مجعيته أو مجاعته، ويؤمن نفسه  .2

 .ل خلقاً كثرياً وجاهه وماله إن مل ميدح الطاغوت ويداهنه، فتأوَّل تأؤُّالً فاسداً فضلَّ ىالالً مبيناً وأى
وقسم آخر حفظهم اهلل من جماراة احلكام اخلائنني ومداهنتهم، وحرصوا على البقاء حتت راية األمر باملعروف  .3

  -اليت سبق ذكرها  -والنهي عن املنكر، وقد كانت هلم جهود مشكورة يف الدعوة إىل اهلل، إال أن الضغوط 
 .من أمهها تكاليف اهلجرة واجلهادكانت كبرية جداً، ومل يهيئوا أنفسهم لتحملها، و 

 
وقد كانت الفرصة متاحة منذ أكثر من عقدين ومل يستفيدوا منها، مما أفقدهم القدرة على اختاذ القرار الصحيح 

يف مثل هذه األيام العصيبة، ولذا نرى فريقًا منهم مازالوا إىل اآلن مل يتخذوا قرار اجلهاد  -إال من رحم اهلل  -
 .واملقاومة

 
نصرة الدين وإقامته هلا تكاليف عظام وصفات واىحة يف كتاب اهلل ويف سرية رسول اهلل صلى اهلل عليه إن 

وسلم ويف سرية الصحابة الكرام رىي اهلل عنهم، فمن مل يتصف هبذه الصفات ال يستطيع أن يقوم بنصرة 
يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا َمن يـَْرَتدَّ ِمنُكْم }: الدين، هذه الصفات ذكرها اهلل تعاىل يف كتابه الكرمي ومن ذلك قوله تعاىل

ُْؤِمِننَي أَِعزٍَّة َعَلى الَكافِ 
رِيَن جُيَاِهُدوَن يف َسِبيِل اللَِّه َوالَ َعن ِديِنِه َفَسْوَف يَْأيت اللَُّه ِبَقْوٍم حيُِبـُُّهْم َوحيُِبُّونَُه أَِذلٍَّة َعَلى امل

 [.54:املائدة]{ َك َفْضُل اللَِّه يـُْؤتِيِه َمن َيَشاُء َواللَُّه َواِسٌع َعِليمٌ خَيَاُفوَن َلْوَمَة الِئٍم َذلِ 
 

يا ليتين فيها جذعًا أكون ”: ويف اخلرب الذي دار بني رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وورقة بن نوفل، قال ورقة
مل يأِت رجل ! نعم”: قال ورقة، ف“ !َأَو خمرجيَّ هم؟”: ، فقال رسول اهلل عليه وسلم“حياً حني خيرجك قومك
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 [.متفق عليه]“ قط مبثل ما جئت به إال ُعودَي، وإن يدركين يومك أنصرك نصراً مؤزراً 
 

كما نرى وال حول وال قوة إال   -فحال من يريد أن يتحمل الدين حبق، هو العداء من أهل الباطل، ال التعايش 
إن ): و السعي يف نصرته بالنفس والنفيس، كما قال ورقةمع أهل الباطل، وحال من أراد إقامة الدين ه -باهلل 

 .(يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً 
 

وكذلك كان احلال يوم بيعة العقبة؛ فنصرة الدين ليست دروسًا تعطى فقط، والدين ال يقوم على فتات أوقاتنا 
وأموالنا، وإمنا سلعة اهلل غالية، فشتان شتان بني اجللوس وتقدمي الدروس وبني تقدمي النفوس والرؤوس لنصرة اهلل، 

أراد أن يطمئن على ابن أخيه حممد صلى اهلل عليه  -ه وقد كان على دين قوم -لذا فإن العباس بن عبد املطلب 
فإن كنتم أهل قوة وجلد وبصيرة بالحرب واستقالل بعداوة العرب ): وسلم عند األنصار، فكان مما قاله

 (.قاطبة فإنها سترميكم عن قوس واحدة
 

وهي مطلوبة اليوم أيضاً فأقول؛ هذه الصفات كانت مطلوبة ألهل اإلميان حلفظ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، 
 .حلفظ دين رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 
قد سمعنا ما قلت، وإنا واهلل لو كان في ): مث بعد أن أهنى العباس كالمه، قال الرباء بن معرور من األنصار

 (.أنفسنا غير ما ننطق به لقلناه ولكنا نريد الوفاء والصدق وبذل مهج أنفسنا دون رسول اهلل
 

هكذا الدين، إمنا يقوم بالوفاء والصدق وببذل املهج من أجل املنهج، مث ملا قاموا للمبايعة، قال أسعد بن  فأقول؛
رويدًا يا أهل يثرب، إنا لم نضرب إليه أكباد المطي، إال ونحن نعلم أنه رسول اهلل، وإن إخراجه ): زرارة

ا أنتم تصبرون على ذلك فخذوه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم، وأن تعضكم السيوف، فإم
يا أسعد : )، فقالوا(وأجركم على اهلل، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند اهلل

، هكذا كانت صفات الذين يريدون أن حيموا ويقيموا (أِمْط عنا يدك، فواهلل ال نذر هذه البيعة وال نستقيلها
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 .دين اإلسالم رىي اهلل عنهم
 

ك اليوم يقول اجملاهدون للعلماء والدعاة الذين حيبون احلق وال يداهنون الباطل؛ فأنتم قد رفعتم راية دين وكذل
اإلسالم، وتعلمون أنه دين رسول اهلل حقاً، وإن محلكم له حبق يعين مفارقة حكومات العرب والعجم يف األرض  

ذلك فحافظوا على الراية وأجركم على اهلل، كافة وقتل خياركم، وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم تصربون على 
وإما أنتم ختافون من أنفسكم خيفة فذروا راية املدافعة واملقاتلة وال حتولوا بني شباب األمة واجلهاد يف سبيل اهلل، 

 .فهو أعذر لكم عند اهلل
 

 :مواآلن نتحدث عن ما هو واجب المسلمين تجاه هذه الحرب الصليبية الصهيونية ضد أمة اإلسال
ْؤِمِننَي َعَسى اللَُّه َأن َيُكفَّ بَْأَس الَِّذينَ }: قال تعاىل

ُ
 َكَفُروا فـََقاِتْل يف َسِبيِل اللَِّه اَل ُتَكلَُّف ِإالَّ نـَْفَسَك َوَحرِِّض امل

تال العدو إن أوجب الواجبات بعد اإلميان اليوم هو دفع وق   [ 84:النساء]{ َواللَُّه َأَشدُّ بَْأسًا َوَأَشدُّ تَنِكيالً 
وأما دفع العدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا، ال شيء أوجب ): الصائل، قال شيخ اإلسالم رمحه اهلل

، فاجلهاد [4/608اإلختيارات العلمية، ملحق بالفتوى الكربى ] (بعد اإليمان من دفعه فال يشترط له شرط
وهي واقعة يف اإلمث إىل أن خترج من أبنائها وأمواهلا وطاقاهتا ما يكفي لقيام    اليوم متعني على األمة بأسرها 

                                                           

ملنافقني وباجلّد يف القتال يف سبيل اهلل، وإن مل يساعده هي أمٌر للنيّب باإلعراض عن ا: )قال القرطيب يف تفسريها    
 [.5/293اجلامع ألحكام القرآن ( ]أحد على ذلك

 
بعد ذكره لالدلة على أن اجلهاد صار فرض عني " الدفاع عن أرىي املسلمني" يقول الشيخ عبد اهلل عزام يف كتابه     

بني فيما سبق أنه إذا اعتدي على شرب من أراىي املسلمني فإن اجلهاد يتعني على أهل تلك لقد ت: ). . . يف زماننا
البقعة وعلى من قرب منهم، فإن مل يكفوا أو قصروا أو تكاسلوا؛ يتوسع فرض العني على من يليهم، مث يتدرج فرض 

ج على زوجته وللوالد على ولده ويف هذه احلالة ال إذن للزو . العني بالتوسع حىت يعم األرض كلها شرقا  وغربا
 وللدائن على مدينه، وعليه؛

 .فإن اإلمث باق يف رقاب املسلمني مجيعا  ما دامت أي بقعة كانت إسالمية يف يد الكفار -1 
يزداد اإلمث طرديا حسب القدرة واإلمكانية والطاقة، فإمث العلماء والقادة والدعاة البارزين يف جمتمعاهتم أشد من  -2 
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 .  اجلهاد الذي يدفع بأس الكفار عن مجيع املسلمني يف فلسطني وغريها 
 

فيجب على املؤمنني أن جياهدوا إلحقاق احلق وإبطال الباطل، كٌل حبسب طاقته، قال رسول اهلل صلى اهلل عليه 
فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم ”: لموسلم يف صحيح مس

                                                                                                                                                                                                         

 .لدمهاء والعامةإمث ا
أشد من إمث سقوط األراىي اإلسالمية السابقة واليت . . . إن إمث تقاعس جيلنا عن النفري يف القضايا املعاصرة -3 

 اهـ( عاصرهتا أجيال مضت
 

لى كل مسلم النفري لتحرير أن اجلهاد صار فرض عني، ويتعني ع" من الشبه اليت يلقيها املثبطون عندما يقال هلم؛     
؛ شبهة ان خروج املسلمني مجيعا للجهاد يعين تعطيل مسرية احلياة يف باقي البالد " بالد املسلمني املسلوبة 

 !اإلسالمية
كما يطلب اإلسالم حبيث خترج املرأة -يرى بعض الناس أن النفري : )يقول الشيخ عبد اهلل عزام ردا على هذه الشبهة 

 هذا أمر عسري جدا ألسباب؛ -والولد دون إذن والده دون إذن زوجها
 .إن أية بقعة إسالمية ال تتسع لعشر معشار املسلمني -1 
 .يف إنقاذ األمة -عزوجل-إن هذا يؤدي إىل اإلخالل بعملية الرتبية اإلسالمية اليت تعترب األمل بإذن اهلل  -2 
كل واحد يأيت للجهاد يف فلسطني أو أفغانستان إمنا يرتك   إن هذا يؤدي إىل عملية تفريغ للبقاع اإلسالمية إذ -3 

 .ثغرة للشيوعيني والبعثيني والقوميني والعلمانيني يف بلده
لو طبق املسلمون أمر رهبم ونفذوا حكم شريعتهم يف النفري أسبوعا  واحدا  لفلسطني، فإن فلسطني  اجلواب؛ 

ول األمر لو نفرت األمة، وعندئذ ال تشغر أماكن الدعاة وال ستتطهر هنائيا من اليهود وكذلك يف أفغانستان ال يط
ولكننا ننتظر يف كل مرة  ونبقى ننظر إىل اإلقليم اإلسالمي الذي وقع حتت سيطرة . تتدمر بيوهتم خبروج نسائهم

 .الكفار حىت يبتلع مث نؤبنه خبطب رنانة ودموع هتانة وحوقالت حرى وتأوهات كثرية
بيكو، -تفكريا إسالميا قوميا، فال تتعدى نظراتنا احلدود اجلغرافية اليت رمستها لنا معاهدة سايكسإننا نفكر باإلسالم  

 [.الدفاع عن أرىي املسلمني( ]أو خطها جون أنطون الربيطاين أو الفرنسي
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، وهذا احلديث العظيم   [ رواه مسلم]“ بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من اإلميان مثقال حبة من خردل
عجز عن  يشمل مجيع املؤمنني، فبما أننا مؤمنون إذن فنحن جماهدون يف سبيل اهلل لنصرة الدين، فاملؤمن الذي

اجلهاد بيده ولسانه جيب عليه أن جياهد بقلبه، ومن ذلك أن يستمر يف بغض أعداء اهلل ويدعو عليهم وأن 
يستمر يف مواالة املؤمنني واجملاهدين ويدعو هلم ويستشعر األخوَّة اإلميانية اليت تربطه باملسلمني يف مجيع مشارق 

ان يف فسطاط واحد وأن أهل الكفر يف فسطاط واحد إىل أن األرض ومغارهبا، وينبغي أن يستشعر أن أهل اإلمي
مين اهلل على األمة بدولة تضم املسلمني حتت لوائها بإذن اهلل، وينبغي أن حيدث نفسه باجلهاد يف سبيل اهلل بيده 

 ، وليحذر املؤمن كل احلذر من أن  ولسانه، وهذا أىعف اإلميان وينبغي عليه مقاطعة بضائع أمريكا وحلفائها 

                                                           

وأصحاب، يأخذون بسنته ويقتدون   حواريون   ما من نيب بعثه اهلل يف أمة قبلي إال كان له من أمته : )واحلديث كامال     
يقولون ما ال يفعلون، ويفعلون ما ال يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو    خلوف،  من بعدهم  ختلف  بأمره، مث إهنا 

  هم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من اإلميان حبة مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهد
 (.خردل 

 
وجاهدوا }حث اهلل سبحانه املسلمني على اجلهاد بأمواهلم يف سبيل اهلل ، فقال تعاىل : ). . . يقول مشايخ اجلهاد    

هلل اشرتى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأن هلم إن ا}، وقال تعاىل [41:التوبة]{ بأموالكم وأنفسكم يف سبيل اهلل
جاهدوا "، وروى أمحد وأبو داود عن أنس رىي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال؛ [111:التوبة]{ اجلنة

، وما ذلك إال لألثر العظيم للمال على اجلهاد، وكما أن بذل املال "املشركني بأموالكم وأيديكم وألسنتكم
جهاد فإن منعه عن الكفار إذا تقّووا به يف حرهبم على املسلمني جهاد أيضاً، بل هو آكد من األول للمجاهدين 

ألن درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل، وهذا النوع من اجلهاد عمل به النيب صلى اهلل عليه وسلم كما يف 
هم أيضًا بتقرير النيب صلى اهلل عليه وسلم حصاره لبين النضري وقطعه وحتريقه لنخيلهم، وفَعله الصحابة رىي اهلل عن

 . واألمثلة كثرية على هذا النوع من اجلهاد -كمنع مثامة بن أثال رىي اهلل عنه املرية عن كفار مكة-
ومن املعلوم لدى اجلميع أن قوام قوات أمريكا الصليبية وغريها من دول الكفر يعتمد على اقتصادها، ومىت ىعف  

 .اقتصادها ىعفت قوهتا
لذلك حنث مجيع املسلمني على املقاطعة الشاملة جلميع املنتجات األمريكية والربيطانية وغريمها من دول الكفر  

احملاربة للمسلمني، والبدائل عنها حبمد اهلل موجودة، ويف هذا إسهام من املسلمني يف جهاد أعداء اهلل وإىعاف هلذه 
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،   كفر بواح كما قرر بذلك أهل العلم   -ولو بكلمة  -يؤيد الباطل، فإن مناصرة الكافرين على املسلمني 
، أو من [24:احلديد] {الَِّذيَن يـَْبَخُلوَن َويَْأُمُروَن النَّاَس بِاْلُبْخلِ }: وليحذر من أن يكون من الذين قال اهلل فيهم

َنا َواَل يَْأُتوَن الَبْأَس ِإالَّ قَِليالً َقْد يـَْعَلُم اللَّ }الذين قال اهلل فيهم  َُعوِِّقنَي ِمنُكْم َواْلَقائِِلنَي إِلْخَواهِنِْم َهُلمَّ ِإلَيـْ
 {ُه امل

 . فال جيمع بني كبرية القعود وكبرية التخذيل[ 18:األحزاب]
 

هو يف حق الكهول  واجلهاد بالنفس اليوم وإن كان متعينًا على األمة بأسرها إال أنه يف حق الشباب آكد مما
 .املتعني اليوم هو يف حق أصحاب األموال آكد مما هو يف حق غريهم    وكذلك اجلهاد باملال. والشيوخ

                                                                                                                                                                                                         

بل هو متأكد يف حق مجيع املسلمني إلىعاف العدو األول الذي  احلملة الصليبية ومناصرة إلخواهنم اجملاهدين،
سام املسلمني يف كل مكان سوء العذاب، فعلى املسلمني أن يبادروا يف جتديد هذه الدعوة، والتطبيق للمقاطعة 
ني الشاملة اليت هزت االقتصاد األمريكي خالل العام املاىي بفضل اهلل مث بفضل مقاطعة شرحية كبرية من املسلم

ونكرر دعوتنا للمسلمني مجيعًا بكل طبقاهتم وجنسياهتم أن يعملوا على مقاطعة هذا العدو الذي يرتبص . ملنتجاهتا
اهـ النقل من بيان يف احلث على املقاطعة، وقع عليه كل من املشايخ؛ الشعييب واخلضري . . .( باملسلمني الدوائر
 .واجلربوع والفهد

 
ال يتخذ املؤمنون الكافرين أولياء من دون املؤمنني ومن يفعل ذلك فليس من اهلل يف شيء إال أن تتقوا }: قال تعاىل    

ومعىن ذلك؛ ال تتخذوا أيها : )، قال الطربي[28:ال عمران]{ منهم تقاة وحيذركم اهلل نفسه وإىل اهلل املصري
دينهم، وتظاهروهنم على املسلمني من دون املؤمنني، وتدلوهنم على  املؤمنون الكفار ظهرًا وأنصاراً، توالوهنم على

عوراهتم، فإنه من يفعل ذلك فليس من اهلل يف شيء، يعين بذلك فقد برىء من اهلل وبرىء اهلل منه بارتداده عن دينه 
 [.337، ص5تفسري الطربي ج( ]ودخوله يف الكفر

 
وإن املتأمل لمآيات القرآنية جيد أن املال مقدم على النفس يف كل آي : )مان بن ناصر العلوانيقول الشيخ سلي    

{ إن اهلل اشرتى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنة}القرآن سوى موىع واحد، وهو قوله تعاىل 
ه كما جيب على القادر بالبدن، ، وهذا يدل على عظيم أمر اجلهاد باملال، وأنه جيب على القادر علي[111:التوبة]

اجلهاد باملال أهمَّ وآكد من اجلهاد بالنفس، فإن اجلهاد يتطلب أموااًل باهضة ونفقات  -يف وقت  -وقد يكون 



http://www.hassadalmojahideen.net/vb  الجهاد حصاد منتدى  

149 
 

ومن فضل اهلل على األمة اليوم أن شرح اهلل صدور كثري من شباهبا للجهاد يف سبيله، والزود عن دينه وعباده، 
ليدافعوا ويدفعوا عنها الظلم واخلزي واإلمث، وجيب على فيجب على األمة أن تعينهم وتشجعهم وتيسر أمورهم 

األمة أيضًا أن حتافظ على اجلهاد القائم اليوم، وأن تنصره بكل ما أوتيت من قوة، فهو عزيز جدًا كما هو يف 
فلسطني والشيشان وأفغانستان وكشمري وإندونيسيا والفلبني وغريها من بالد اإلسالم، فإن اجلهاد يف هذه الدول 

 تبق رايته مرفوعة بعد فضل اهلل، رغم اهلجمة الشرسة من األعداء، إال ببذل ما ال يوصف من العناء والدماء مل
 . واألشالء، نرجو اهلل أن يتقبلهم يف الشهداء

 
وأبشركم أن اجلهاد يف أفغانستان قائم اليوم بشكل جيد واحلمد هلل، واألمور تسري حنو األحسن لصاحل اجملاهدين 

، وها حنن يف السنة الثانية من القتال ومل تستطع أمريكا أن حتقق أهدافها، وإمنا تورطت يف املستنقع بفضل اهلل

                                                                                                                                                                                                         

هائلة وثروات طائلة، ال سيما يف عصرنا الراهن ووقتنا احلايل، فإن اجليش حيتاج إىل تغطية نفقاته املختلفة ومشاريعه 
َد تلكم  املتعددة ، ولذلك شرع اإلسالم موارد مالية هلذا الغرض العظيم والوظيفة العظمى واملهمة الكربى، وَعدَّ

املوارد؛ لكي تظل األموال تتدفق على القوة العسكرية جبزالة وسخاء وفاًء جبميع متطلباته، كي ال تضعف ميزانية 
اإلسالمية وعجزها، بل وهزميتها ومن مث  اجليش، واليت مىت ما ىعفت كانت عاماًل كبريًا لضعف القوة العسكرية

ختتل قوة اإلسالم وتقوى قوة الكفر، وال يقتصر ذلك على جهاز اجليش وقواته فقط، ولكن متتد لتتناول كيان األمة  
كلها يف مواجهة عدّوها الداخلي أو اخلارجي،  وألجل ذلك جاءت السياسة الشرعية والكفيلة مبصاحل العباد يف 

ياتية  بتعدد املوارد املالية جلميع احتياجات اجليش ومتطلباته، الذي هو الكفيل بعد توفيق اهلل تعاىل مجيع شؤوهنم احل
وتسديده  بأن يسد أي نافذة تُنفذ منها إىل كيان األمة، أو درعها احلصني، وتواترت نصوص الكتاب والسنة تواتراً 

لألمن واالستقرار، ونشرًا للوعي اإلسالمي، والدين  قطعيًا على وجوب بذل األموال للجهاد واجملاهدين ، حفظاً 
والرايات اجلهادية يف هذا العصر، عصر التكنلوجيا، عصر أسلحة الدمار الشامل، يف إخفاق شديد . . . احلنيف

وحنن نستحث املسلمني على مناصرة . من املوارد املالية، ويعانون إعصارًا شديدًا من قلة القوة العسكرية اليوم
هدين والوقوف يف صفهم، وبذل املال ملواصلة املسرية، ومصارعة قوى الكفر، ورفع رايات التوحيد، وتثبيت دور اجملا

( لن يكون إال لقمة سائغة للصليبيني -بعيدًا عن اإلنفاق يف مواطنه  -املسلمني احلضاري يف العامل، وإن املسلم 
 .[هـ26/12/1423فتوى يف دفع الزكاة للمجاهدين، بتاريخ ]
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األفغاين، وأما ما اعتربته أمريكا يف األشهر األوىل للحرب بأنه انتصار بعد أن استولت على املدن نتيجة إخالء 
والعارفني بأفغانستان خاصة أنه كان انسحابًا تكتيكياً اجملاهدين هلا، فإنه ال خيفى على اخلرباء العسكريني عامة 

يتماشى مع طبيعة دولة الطالبان ومع طبيعة األفغان يف تارخيهم الطويل مع حروب العصابات، فلم يكن هناك 
إىل قوهتم الكامنة يف قدراهتم  -بعد اهلل  -جيش نظامي لدولة الطالبان حىت يدافع عن املدن، لذا جلأ األفغان 

جيش االحتاد  -بفضل اهلل  -حروب العصابات من عمق جباهلم الوعرة، وبنفس التكتيك الذي قهروا به لشن 
 .السوفييت من قبل، فقد ثبت ذلك بعد أن بدأت حرب العصابات وارتفع معدل العمليات إىل عمليتني يومياً 

 
فاألمريكيون يف ورطة حقيقية اليوم، فال هم يستطيعون محاية قواهتم وال قادرين على تشكيل دولة حتمي رئيسها 

التنسيق مع مجيع اجملاهدين خالل العام املنصرم، واجلميع  -بفضل اهلل  -فضاًل عن أن حتمي اآلخرين، فقد مت 
ات لتيسر رفع عدد العمليات يوميًا إىل احلد الذي  متحمسون للجهاد ويرونه واجبًا عليهم، ولوال قلة اإلمكاني

 .  كانت عليه يف اجلهاد السابق ىد الروس، وهذا ما ال حيتمله األمريكيون 
 

لذا فإنه من الواجب املتعني على األمة اليوم، أن تدعم اجلهاد عمومًا مبا يف ذلك فلسطني وأفغانستان، وهذه 
كيز عليها، الستنزاف اليهود حلفاء األمريكيني، والستنزاف األمريكيني حلفاء احملاور من أهم احملاور اليت ينبغي الرت 

تكون بداية النهاية هلا، ولن تؤتوا بإذن اهلل من ِقَبلنا مع  -بإذن اهلل  -اليهود، وإن هزمية أمريكا يف أفغانستان 
 . إخواننا اجملاهدين األفغان بإذن اهلل فنرجو أال نؤتى من قبلكم

 
                                                           

وهذا ما اعرتف به قادة التحالف الصلييب مؤخرا، فقد صرح رئيس قوات حفظ السالم التابعة للناتو، اجلنرال األملاين     
لقد تصاعدت التهديدات : )هـ قائال1424جوز جليمريوث يف االجتماع الصحفي الشهري بكابول يف شعبان 

قاليم األخرى، وقد وردت إلينا معلومات أكيدة عن اخرتاق القاعدة وطالبان للعاصمة  اإلرهابية يف كابول واأل
لقد أصبحت الصورة كئيبة جدا اآلن، فاإلرهابيون خيططون للسيطرة الفعلية على كابول قبل حلول . . . كابول

لشرقية، مما يشكل أزمة جلنود لقد ارتفعت حدة القتال يف املناطق اجلنوبية واجلنوبية ا. . . الشهر اإلسالمي املقدس
 اهـ( حفظ السالم
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م بني يدي يوم من أيام اهلل، ال ينبغي فيه العجز وال البغي وينبغي أن تتجمع فيه زحوف املسلمني ىد واألمة اليو 
زحوف الكافرين، وينبغي فيه التوبة من الذنوب والكبائر، كما ينبغي على األمة بني يدي هذا األمر العصيب 

ف، وأن ختشوشن وتتهيأ للحياة احلقة، الذي هو ِجٌد ليس باهلزل أن هتجر حياة اللهو واللعب واإلسراف والرت 
 .حياة القتل والقتال والضرب والنزال

 
 : ملا حنن فيه اآلن، فقال   وإليكم ما قاله شيخ اإلسالم رمحه اهلل يف فتنة مشاهبة 

ال تزال طائفة من أميت ظاهرين ”أن النيب قد ثبت عنه من وجوه كثرية أنه قال؛  -أصلحكم اهلل  -واعلموا )
، فهذه الفتنة قد تفرق الناس [رواه مسلم]“ ال يضرهم من خذهلم وال من خالفهم إىل قيام الساعة على احلق

 :فيها ثالث فرق
 

 .الطائفة املنصورة وهم اجملاهدون هلؤالء القوم املفسدين: األولى
 .الطائفة املخالفة؛وهم هؤالء القوم ومن حتيز إليهم من خبالة املنتسبني إىل اإلسالم: الثانية
 .والطائفة املخذلة؛وهم القاعدون عن جهادهم وإن كانوا صحيحي اإلسالم :الثالثة

 
إنتهى حديثه رمحه (. فلينظر الرجل أيكون من الطائفة املنصورة أم من اخلاذلة أم من املخالفة، فما بقي قسم رابع

 .اهلل
 

ن واألنصار كأبي بكر وعمر حتى واهلل لو كان السابقون األولون من المهاجري): ويقول رمحه اهلل أيضاً 
وعثمان وعلي وغيرهم حاضرين في هذا الزمان لكان من أفضل أعمالهم جهاد هؤالء القوم المجرمين، وال 

                                                           

هـ لغزو حلب، وانصرف عسكر مصر، وبقي عسكر الشام، فشق ذلك على  699وذلك ملا قدم التتار سنة     
وللمؤمنني الناس، فكتب رمحه اهلل حيث املسلمني على واجلهاد والصرب على لقاء العدو ويبشرهم بنصر اهلل هلم 

 .وباألجر العظيم ملن ثبت يف مثل هذه الفنت
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انتهى  . (يفوت مثل هذه الغزاة إال من خسرت تجارته وسِفه نفسه، وُحرم حظًا عظيمًا من الدنيا واآلخرة
 [. ما بعدهاف 58ص /2كتاب اجلهاد، لشيخ اإلسالم، ج ]كالمه 

 
، فهم أول املعنيني بفرىيته اليوم كما أشار إىل ذلك الشاطيب رمحه   مث إين أوصي الشباب باالجتهاد يف اجلهاد 

 .اهلل يف املوافقات
 

                                                           

وعلى الشباب املسلم أال يضيع هذه الفرصة لعز الدنيا وفوز اآلخرة، ولشفاء صدور : )يقول الشيخ أمين الظواهري    
مجع املعلومات عن األعداء وكشف منها؛ . املؤمنني وقمع كربياء الكافرين، ودعم الشباب للجهاد له صور عديدة

ومنها؛ رعاية أسر . ومنها؛ تقدمي املساندة للمجاهدين من مال وطعام ومأوى. عمالئهم ومقارهم وحتركاهتم
ومنها؛ نشر أهداف اجملاهدين بني إخواهنم . اجملاهدين واملعتقلني وسد حاجتهم وسد مشاكلهم واإلهتمام بابنائهم

ومنها؛ توزيع إنتاج . ت عمالء امريكا وإسرائيل ومنعهم من نشر الياس بني املؤمننيومعارفهم وأقارهبم ودحض شبها
ومنها؛ . اجملاهدين الدعوي واإلعالمي ومجع التربعات هلم والدعاء هلم والقنوت على أمريكا وإسرائيل وعمالئهما

. ونشر هذا العلم بني املسلمنيطلب العلم النافع ومعرفة واجبات الوقت وأركان اجلهاد وفرائضه وواجباته وأحكامه 
ومنها؛ فضح خيانات النظام املصري وبيان مدى تفريطه يف حق أمته واستهانته بقيمها وثرواهتا، وإظهار مدى 

ومنها؛ نشر التوعية يف جمال الطالب خاصة، ألمهيتهم يف وسط األمة املسلمة . حرصه على خدمة أمريكا وإسرائيل
رسالة مفتوحة إىل شعب مصر املسلمة، إصدار املكتب . . .( ]للحاق بركب اجملاهدينودعوهتم لإللتزام باإلسالم وا

 [.اإلعالمي جلماعة اجلهاد
على الشباب املسلم عماد األمة وأملها املنشود يف كل مكان عدم اإللتفات إىل : )ويقول الشيخ سليمان أبو غيث 

ليرباليني املفتونني بالغرب، كما عليهم احلذر من أن دعوات املخذلني و هتويل املرجفني وشعارات العلمانيني وال
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 أعداء اجلهاد لتشتيت الطاقات وتبديد اجلهود، فهدفنا
( واىح وسياستنا معروفة املالمح ال تتبىن أي عمل ال يصب يف اإلجتاه الصحيح ىد التحالف الصلييب اليهودي

 [.1423شوال  2من بيان للشيخ بتاريخ ]
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واعلموا أن استهداف األمريكيني واليهود بالقتل يف طول األرض وعرىها من أعظم الواجبات وأفضل القربات إىل 
صيهم بااللتفاف حول العلماء الصادقني والدعاة املخلصني العاملني، وأوصيهم باالستعانة ، كما أو   اهلل تعاىل 

 . ، وال سيما يف األعمال العسكرية اجلهادية  على قضاء حوائجهم بالكتمان 
 

وأبشركم عامة وإخواننا يف فلسطني خاصة، أن أخوانكم اجملاهدين ماىون يف طريق اجلهاد الستهداف اليهود 
إال بداية الغيث بإذن اهلل سبحانه وتعاىل، وإننا لن خنذلكم فامضوا وواصلوا    " ممباسا"واألمريكيني، وما عملية 

 .القتال على بركة اهلل، وحنن معكم ماىون مقاتلون بإذن اهلل
 

 : وقبل اخلتام أحرض نفسي وإخواين املؤمنني على اجلهاد يف سبيل اهلل بقول القائل
 به وبنفسي العام إحدى المقاذف*** جوادي وقاذف وإني لمقتاٌد 

 على شرجع  يعلى بخضر المطارف*** فيا رب إن حانت وفاتي فال تكن 

                                                           

 [.رواه مسلم( ]ال جيتمع كافر وقاتله يف النار أبداً : )قال صلى اهلل عليه وسلم    
   

 [.رواه الطرباين( ]استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان: )روي عنه صلى اهلل عليه وسلم    

 

هـ؛ حيث استهدف اجملاهدون بسيارة مفخخة فندقا يرتاده السياح الصهاينة، 23/9/1423وذلك يوم اخلميس     
حسب تصرحيات بعض  -اسرائيليا  80واصيب حنو  15قتل على اثره ما ال يقل عن مبدبنة مومباسا بكينيا، 

راكبا،  261وتزامن ذلك مع هجوم صاروخي على طائرة إسرائيلية، كانت حتمل على متنها  -اجلهات احلكومية 
 .بعد إقالعها من مطار املدينة مباشرة، إال ان الصواريخ اخطأت هدفها

إن القاعدة برهنت من ": ). . . رعب يف فندق بارادايز"الربيطانية، حتت عنوان " نت اإلنديبند" جاء يف صحيفة  
جديد على أهنا 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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 بجو السماء في نسور عواكفِ *** ولكن قبري بطن نسر مقيله 
 

 يصابون في فج من األرض خائف*** وأمسي شهيداً ثاوياً في عصابة 
 اهلل نزالون عند التزاحفتقى *** فوارس من شيبان ألَّف بينهم 
 وصاروا إلى ميعاد ما في المصاحف*** إذا فارقوا دنياهم فارقوا األذى 

 
 وفي الختام؛

أوصي نفسي وإخواين املسلمني بتقوى اهلل يف السر والعلن،  وكثرة الدعاء والتضرع إىل اهلل تعاىل بأن يقبل توبتنا 
 .ويفرج كربتنا

نـَْيا }  [.201:البقرة]{ َحَسَنًة َويف اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ َربَـَّنا آتَِنا يف الدُّ
ونسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يفك أسرانا من يد األمريكيني وعمالئهم وعلى رأسهم الشيخان؛ عمر عبد الرمحن 

، وأن يثبت اجملاهدين يف فلسطني وينصرهم وباقي بالد اإلسالم، "جوانتانامو"، وسعيد بن زعري وإخواننا يف   
                                                           

، وفقد البصر بعد عشرة أشهر من والدته، وقد 1938ولد الشيخ اجملاهد عمر عبد الرمحن باجلمالية مبصر، سنة     
أكمل حفظ القرآن الكرمي يف احلادية عشرة من عمره، مث التحق باملعهد الديين بدمياط ومكث به أربع سنوات 

مبعهد املنصورة الديين ومكث فيه حىت حصل على الثانوية  حصل بعدها على الشهادة االبتدائية األزهرية، مث التحق
بتقدير امتياز  1965، مث التحق بكلية أصول الدين بالقاهرة ودرس فيها حىت خترج منها يف 1960األزهرية عام 

، مع مرتبة الشرف، ومت تعيينه يف وزارة األوقاف إماماً ملسجد يف إحدى قرى الفيوم، مث حصل على شهادة املاجستري
، ويف أواخر تلك 1969وعمل معيداً بالكلية مع استمراره باخلطابة متطوعاً، حىت اوقف عن العمل يف الكلية عام 

واستمرت . السنة رفعت عنه عقوبة االستيداع، لكن مت نقله من اجلامعة من معيد هبا إىل إدارة األزهر بدون عمل
بعد وفاة عدو اهلل مجال عبد الناصر يف سبتمرب  13/10/1970املضايقات على هذا احلال، حىت مت اعتقاله يف 

أشهر  8، حيث وقف الشيخ على املنرب وقال بعدم جواز الصالة عليه، فتم اعتقاله بسجن القلعة ملدة 70عام 
، وبعد اإلفراج عنه، وعلى رغم التضييق الشديد الذي تعرض له بعد خروجه من 10/6/1971وأفرج عنه يف 

" ، وكان موىوعها؛ "دكتوراه " مينعه من مواصلة طلب العلم، فتمكن من احلصول على الـ  السجن إال ان ذلك مل
بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، " رسالة العاملية"، وحصل على "موقف القرآن من خصومه كما تصوره سورة التوبة 
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 .وأن ينصرنا على عدونا
 

: كما أوصي نفسي وإياكم؛ بكثرة الذكر وقراءة القرآن وتدبره ففيه املوعظة والشفاء واهلدى والرمحة،  قال تعاىل 
 [ ...57:يونس] {اَءْتُكم مَّْوِعظٌَة مِّن رَّبُِّكْم َوِشَفاٌء لَِّما يف الصُُّدوِر َوُهًدى َوَرمْحٌَة لِّْلُمْؤِمِننيَ يَا أَيُـَّها النَّاُس َقْد جَ }
 [. 21:يوسف] {َواللَُّه َغاِلٌب َعَلى أَْمرِِه َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس الَ يـَْعَلُموَن }

   . وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
 اَمُة ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اَلِدنْ ُأسَ 

َغانْسَتاَن   ُخَراَسانَ  –َأفـْ
 

                                                                                                                                                                                                         

أخربته عن وجود وظائف شاغرة حيث استدعته اجلامعة و  1973إال انه ُمنع من التعيني ، واستمر املنع حىت صيف 
، مث أعري إىل كلية البنات 1977بكلية البنات وأصول الدين، واختار أسيوط، ومكث بالكلية أربع سنوات حىت 

مت اعتقاله ىمن قرارات التحفظ، فتمكن من  1981، مث عاد إىل مصر، ويف سبتمرب 1980بالرياض حىت سنة 
ومتت حماكمته يف قضية اغتيال السادات أمام احملكمة العسكـرية  1981اهلرب، حىت مت القبض عليه يف أكتوبر 

، واستمر الشيخ 2/10/1984وحمكمـة أمن الدولة العليا، وحصل على الرباءة يف القضيتني وخرج من املعتقل يف 
واجلهاد،  على هذا املنوال، بني التضييق واملطاردة والسجون، وهو صابر على طريق البذل والعطاء والدعوة والتعليم

ناصحا األمة، وحممسا شباهبا لسلوك درب التوحيد واحلديد، حىت استقر به املطاف يف سجون أمريكا، منذ عام 
( 2. التآمر والتحريض على قلب نظام احلكم يف الواليات املتحدة( 1، بعد ان وجهت له أربع هتم، هي؛ 1993

التآمر والتخطيط لشن ( 4. ى تفجري منشآت عسكريةالتآمر عل( 3. التآمر والتحريض على اغتيال حسين مبارك
وال يزال فك اهلل اسره صابرا حمتسبا، نسأل اهلل ان يثيبه الفردوس االعلى على . حرب مدن ىد الواليات املتحدة

 .صربه وجهاده
 

إىل هنا انتهت حماىرة الشيخ اجملاهد أسامة بن الدن حفظه اهلل، مع التنبيه أن النقل مت بشكل حريف عن شريط     
، "منرب التوحيد واجلهاد"صويت للشيخ، واحملاىرة بصوت الشيخ أسامة بن الدن منشورة يف قسم الصوتيات يف 

 ".النفري"بعنوان 



http://www.hassadalmojahideen.net/vb  الجهاد حصاد منتدى  

156 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 الذكرى السنوية الثانية
 :لغزوة منهاتن

 (مناقب األبطال و أحوال الرجال)
 للشيخ ُأَساَمُة ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اَلِدْن 

 هـ 1424 رجب 14
 م 2003 سبتمبر 10
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اجلزء  -وصية سعيد الغامدي )أمين الظواهري كما جاءت يف الشريط املرئي كلمات الشيخ أسامة بن الدن و ] 
 ([األول و الثاين

 
إن غزويت نيويورك وواشطن جسدت معىن العزة و الكرامة يف زمن الذلة و املهانة، وإن أبطال تلك الغزوتني أمسوا 

رين إىل طريق احلرية و اإلباء و املقاومة جنوماً زاهرة ألهل األرض قاطبة، وسط هذه الظلمات املدهلمة؛ تُرشد احلائ
و الفداء ىد فرعون العصر، الذي يريد أن يستعبد البشرية مجعاء، و إن يواصل إمتصاص دمائها و هنب خرياهتا 

 .لصاحل الشركات الكربى
 

الوثائق أن فقد ظهر بإن هؤالء الفتية كبدوا العدو خسائر فادحة معنوية ومادية، كما أحبطوا خمططاته العدوانية، 
فكان إرباك العدو   هذا العدوان في احتالل المنطقة وتقسيمها قد بُِيَت بليل قبل ستة أشهر من الغزوتين،

 .كافياً للناس بأن ينتبهوا من غفوهتم ويهبوا من سباهتم للجهاد يف سبيل اهلل
 

فهم اهلل ووفقهم لنصرة ، كيف ال وقد شر وبمثل هؤالء يتشرف الناسوقد تشرفت بالتعرف على هؤالء الرجال، 
 .اإلسالم، وال أراهم إال غرساً غرسهم اهلل يف دينه، واستعملهم يف طاعته، فلله درهم

 
 إذا جمعتنا يا جرير المجامع*** أولئك آبائي فجئني بمثلهم 

 
من بالد احلرمني، فقد كان صاحب عبادة، و زهد  سعيد الغامديوقد كان منهم الشاب الناشئ يف طاعة اهلل؛ 

و أدٍب جم، و حياء و صفاء، فطٌن صدوق، ال يعرف املداهنة يف احلق، مهوم األمة تؤرقه، ليٌث مقداٌم، ال 
 .يهاب يف اهلل لومة الئُم، حنسبه كذلك واهلل حسبه

 
 ليٌث خليص اأُلسد منه ترَعب*** أسٌد دم األسد الهزبر خماره 
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أراد أن يتعلم والوفاء الصدق، والكرم والشجاعة لنصرة الدين من ُقُدواٍت ُمعاصرة فليغرتف من حبر  فمن... 
يرمحهم اهلل،  إخوانهمو  مروان الشحيو  زياد الجراحيو  خالد المحضارو  محمد عطاو  سعيد الغامدي

وأشجع الناس وأكرم الناس، وقد فإن هؤالء تعلموا من سرية نبينا حُممد عليه الصالة والسالم فهو أصدق الناس 
 .“مث ال جتدوين خبيالً وال جباناً وال كذوباً ”: قال عليه الصالة و السالم

 
 .وهذه الصفات ىرورية لقيام الدين، فمن فاتته هذه الصفات فلن يستطيع أن ينصر الدين ويقيمه

 
ِخذلني عن ا

ُ
 :جلهادوهنا أقول؛ ملن فاتته بعض هذه الصفات من املَخَلفنَي و امل

 
 يخلي الطريق وال يغوي من اقتنع*** ممن لم يكن بالقتل مقتنعا 

 
 : وأقول هلم

 
 يعش أبد الدهر بين الحفر*** ومن يتهيب صعود الجبال 

 
، واملرء بأصغريه قلبه ولسانه، ولكنهم كبار العقول واهلمم، حافظوا هذا الفتى المؤمن وإخوانه صغار السن... 

على سالمة عقوهلم من أن تداس أو يغرر هبا من خالل احلكومات العميلة ومؤسساهتا، اليت تصور املنكر معروفا 
 المؤمن الواملعروف منكرا، والباطل حقا والعدو صديقا، مرات ومرات، ألن هؤالء الشباب مؤمنون حقا و 

 . كما قال نبينا عليه الصالة والسالم  يلدغ من الجحر مرتين
 

إن هؤالء الفتية يعلمون أن طريق اهلالك هو تعطيل الشريعة، و لو يف بعض أحكامها، ويرفضون املداهنة يف ذلك 
 و لو لألمراء أو للعلماء، و يعتقدون أن سالمة الشريعة مقدمة على سالمة الرجال مهما عظموا، و الناس يف

وأمي اهلل؛ لو أن فاطمة بنت ”: دين اهلل سواسية، و يهتدون حبديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، حيث قال
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 .“حممد سرقت لقطعت يدها
 

وأهنا رأس اإلسالم، وأنه جيب أن تكون مهيمنة علينا، حاكمة لنا  ال إله إال اهلل،إن هؤالء الفتية قد فقهوا معىن 
ا كان األمر غري كذلك، بل إن أهواء احلكام وتشريعاهتم هي املهيمنة على الناس، وإن يف مجيع شؤون حياتنا، ومل

مسحوا ببعض الشعائر للناس، عند ذلك علم هؤالء الفتية بأن احلكام ليسوا على شيء، بل إهنم مرتدون، وإن 
يف أمٍر ال رأس له، وإمنا  صلوا وصاموا وزعموا أهنم مسلمون، فرفض هؤالء الفتية أن يقعدوا مع القاعدين و يعملوا

وكان ، فجاهدوا الكفار، ال إله إال اهلل وأن محمدًا رسول اهللنفروا وسارعوا إلقامة ونصرة كلمة التوحيد؛ 
يا عم هل تعرف : "حالهم كحال معاذ بن الجموح عندما سأل عبد الرحمن بن عوف رضي اهلل عنهما قائال

و الذي ! ُأخِبرُت أنه يسب رسول اهلل: "فقال" ابن أخي؟ نعم، وما حاجتك إليه يا: "فقال" أبا جهل؟
 . "نفسي بيده لئن رأيته ال يفارق سوادي سواده حتى يموت األعجل منا

 
 .هكذا الصدق، هكذا اإلميان؛ حيرك أصحابه إذا وقر يف القلوب

 
أهنم دللوا على صدق إمياهنم بتقدمي  سعيد الغامدي و إخوانه؛وإن لكل أمر حقيقة، فحقيقة هذا البطل ... 

أنفسهم و رؤوسهم يف سبيل اهلل، فوطئوا موطئًا أغاظ الكفار غيظًا عظيماً، وسيغيظهم إىل زمن بعيد بإذن اهلل، 
عندما اجتهوا إىل التطبيق العملي، واحللول اجلذرية لنصرة الدين، و رموا بعرض احلائط احللول الكفرية الظاملة؛ 

تحدة، والربملانات امللحدة، وحلول احلكام الطغاة، الذين جعلوا من أنفسهم آهلة تشرع من دون حلول األمم امل
 .اهلل
 

كما أهنم مل يلتفتوا إىل احللول العقيمة؛ حلول املوسوفني القاعدين املخلفني من األعراب، الذين شغلتهم أمواهلم 
 .ت السننيوأهلوهم وخادعتهم أنفسهم بأهنم منشغلون باإلعداد منذ عشرا

 
وشتان شتان بني من ينظر إىل ميادين اإلعداد وساحات اجلهاد على أهنا مشقة وفراق لمآباء واألبناء وخماطرة 
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بالنفس واملال، فيقعد له الشيطان يف طريق اجلهاد فُيقعده مع القاعدين، وبني من ينظر إىل ساحات اجلهاد على 
ساعة أن تغلق دونه، وخيشى أن يكون ممن كره اهلل انبعاثه أهنا سوق اجلنة مفتحة األبواب، خيشى إن تأخر 

َع َوَلْو أَرَاُدوْا اخْلُُروَج أَلَعدُّوْا َلُه ُعدًَّة َولَـِكن َكرَِه الّلُه انِبَعاثـَُهْم فـَثَبََّطُهْم َوِقيَل اقـُْعُدوْا مَ }: فيثبطه، كما قال اهلل تعاىل
 [46:التوبة]{ اْلَقاِعِدينَ 

 
ستجب ألمر اهلل، وعصاه بالقعود عن اجلهاد بطاعته املخلفني من األعراب، وأن حيال بينه كما خيشى إن مل ي

يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنواْ }وبني قلبه الذي بني أىلعه، فيضل ىالاًل مبيناً، ويكون من الفاسقني، قال اهلل تعاىل 
{ يُكْم َواْعَلُموْا َأنَّ الّلَه حَيُوُل بـَنْيَ اْلَمْرِء َوقـَْلِبِه َوأَنَُّه إِلَْيِه حُتَْشُرونَ اْسَتِجيُبوْا لِّلِه َولِلرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكم ِلَما حُيْيِ 

 [.24:األنفال]
 

تَـَرفـُْتُموَها وَ }: وقال اهلل تعاىل جِتَاَرٌة خَتَْشْوَن  ُقْل ِإن َكاَن آبَاؤُُكْم َوأَبـَْنآؤُُكْم َوِإْخَوانُُكْم َوأَْزَواُجُكْم َوَعِشريَُتُكْم َوأَْمَواٌل اقـْ
يَْأيتَ الّلُه بَِأْمرِِه َوالّلُه الَ  َكَساَدَها َوَمَساِكُن تـَْرَىْونـََها َأَحبَّ إِلَْيُكم مَِّن الّلِه َوَرُسولِِه َوِجَهاٍد يف َسِبيِلِه فـَتَـرَبَُّصوْا َحىتَّ 

 [.24:التوبة]{ يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنيَ 
 

امة يف وجه أمتنا، و إن كثرياً من أمم األرض و شعوهبا سرَّها ىرب الطغيان األمريكي، إن هؤالء األبطال ش... 
و كان يشرفها لو أن يف أبنائها أمثال هؤالء الرجال؛ ليكونوا قدوة ألجياهلا يف الشجاعة و الرِفعة و اإلباء لزمٍن 

لئك الرجال الِعظام، أتباع نبينا حممد طويل، ولكن اهلل ادخر هذا الفضل العظيم كله هلذه األمة و أبنائها، ألو 
 .عليه الصالة و السالم

 
و إن أمم األرض و شعوهبا َمدينًة هلؤالء الرجال، الذين كسروا حاجز اخلوف من طاغية العصر، عندما أصابوا 

قاِتل الِعظام، و داسوا هيـبته و كربيائه على املأل، فأغرقه اهلل يف حبٍر متالطم
َ
من املصائب و  عريه و نفريه يف امل

َنا آَل ِفْرَعْوَن }: الناس كلهم ينظرون، يف أحداٍث هائلة مهيبة مدوية، كحال فرعون من قبل، قال اهلل تعاىل َوأَْغَرقـْ
 [.50:البقرة]{ َوأَنُتْم تَنظُُرونَ 
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عندما رأت و إن هذا احلدث العظيم غرَي وجه األرض، و هز ىمري البشرية، و أثر يف واقعها تأثرياً عظيماً، ... 
 .فتية يف ربيع أعمارهم ينغمسون يف العدو ُحَسراً، و لكن يف قلوهبم يقني بالنبأ العظيم

 
و إن ما نراه اليوم من تداعي الدول و الشعوب ىد فرعون العصر إمنا كان من أسبابه الِعظام تلك اجلرأة الرهيبة 

هل األرض آثارهم، و اقتدوا بفعاهلم، للتحرر من من أولئك الرجال، الذين أظهروا الطاغية على حقيقته، فاقتفا أ
عبودية طاغية العصر، فكان فعل هؤالء الفتية األبطال كالغالم الذي تقدم و وقف يف وجه امللك الطاغية، و 

 .ىحى بنفسه يف سبيل اهلل؛ ليحيا الناس باإلميان و ينتصر الدين
 

شجاعة و الكرم، و غريها من األخالق العظيمة، و نتيجة لذلك تدفق على األرض سيٌل َعرِم من الصدق و ال
 .غمرت نواحي املعمورة

 
فالسبيل إلحقاق احلق هو باجلهاد يف سبيل اهلل، و السبيل إلبطال الباطل هو باجلهاد يف سبيل اهلل، و ... 

ركن  السبيل لكف بأس الكفار هو باجلهاد يف سبيل اهلل، و اجلهاد هو أحد القواعد اخلمس اليت يقوم عليها
 .الدين العظيم

 
و كثريًا ِمن إخوانه مل يكونوا قد ولدوا بعد يوم أن رُفعت [ يقصد الشيخ البطل سعيد الغمادي]إن هذا البطل 

رايات اجلهاد و فُتحت ميادين اإلعداد يف أفغانستان، و مع ذلك حني شبوا و بلغوا تسابقوا إىل هذه 
ي التدافع و التقاتل بني أهل احلق و الباطل، منذ أن بعث اهلل الرسل الساحات، و قد أدركوا ُسنَة اهلل اجلارية؛ وه

َوَلْواَل َدْفُع الّلِه النَّاَس بـَْعَضُهْم بِبَـْعٍض لََّفَسَدِت اأَلْرُض }: عليهم الصالة و السالم و أنزَل الكتب، قال اهلل تعاىل
 [.251:البقرة]{ َولَـِكنَّ الّلَه ُذو َفْضٍل َعَلى اْلَعاَلِمنيَ 

 
فحرص هؤالء الفتية أن يكون من آوائل ما يكتب عليهم القلم يف صحائفهم أهنم غربوا أقدامهم يف سبيل اهلل، 

طوىب لعبٍد آخذ بعنان فرسه يف سبيل اهلل، أشعث رأسه، مغربة ... ”: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم
كان يف الساقة، إن استأذن مل يؤذن له، وإن   قدماه، إن كان يف احلراسة كان يف احلراسة، وإن كان يف الساقة
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 [.2730:صحيح البخاري]“ شفع مل يشفع
 

و يف املقابل، يوم رُفعت رايات اجلهاد قبل ربع قرن يف أفغانستان، كان هناك رجال شغلتهم الدنيا عن اهلجرة و 
عظيماً، و َسِفهوا أنفسهم، و  اجلهاد لنصرة الدين، و قعدوا مع اخلوالف حتت ظل األنظمة املرتدة، فُحرِموا أجراً 

تعس عبد الدينار، ... ”: من الدنيا؛ فقال -صلى اهلل عليه و سلم-خسرت جتارهتم، وقد حذرنا رسول اهلل 
“ وعبد الدرهم، وعبد اخلميصة، إن أعطي رىي، وإن مل يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فال انتقش

 [.2730:صحيح البخاري]
 

 .الفئتني، بني الذين للظلم حينون الرؤوس، و بني الذين لرهبم باعوا النفوسفشتان شتان بني هاتني 
 و السيف يرمقهم عبوسا*** الباسلين إلى الردى 
 من دون دعوتهم تروسا*** الناصبين صدورهم 

 
اليهود، و سيتبني لنا اليوم، بإذن اهلل سبحانه و تعاىل، أن األمة قادرة اليوم على قتال اليهود، و على هزمية ... 

على إخراج اليهود من فلسطني بإذن اهلل، و إن األمة اليوم قادرة على قتال النصارى، و على قتال رأس 
الصليب؛ أمريكا، و إخراجها من بالد اإلسالم عامة، و من جزيرة العرب خاصة بإذن اهلل تعاىل، وال ميكن لقوة 

 .لذين حيبون املوت أكثر مما حيبون احلياةمهما كان أن تقف أمام جحافل التوحيد، و أن تقف أمام ا
 

 ُأَساَمُة ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اَلِدنْ 
َغانْسَتاَن   ُخَراَسانَ  –َأفـْ
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 الرسالة الثانية
 :إلى أهل العراق خاصة و المسلمين عامة 
تحية إجالل، و رسائل حث  و تذكير، وبراءة من )

 (المشركين و مجالسهم الكفرية
 للشيخ ُأَساَمُة ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اَلِدْن 

 هـ 1424 شعبان 5
 م 2003 أكتوبر 1

 
 

 
 
 
 



http://www.hassadalmojahideen.net/vb  الجهاد حصاد منتدى  

164 
 

 
يَا أَيُـَّها النَّيبُّ َجاِهِد اْلُكفَّاَر َواْلُمَناِفِقنَي َواْغُلْظ َعَلْيِهْم َوَمْأَواُهْم َجَهنَُّم }: احلمد هلل مث احلمد هلل، احلمد هلل القائل

 [.73:التوبة]{ َوبِْئَس اْلَمِصري
 

من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن ”: والصالة والسالم على نبينا حممد القائل
 .“قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد

 
 :أما بعد

 
 :فهذه الرسالة الثانية إلى اخواننا المسلمين في العراق

 
 :والمعنى، ويا أحفاد صالح الدينيا أحفاد سعد والمثنى، وخالد 

 
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،

 
أحييكم واحيي جهدكم وجهادكم املبارك، فقد واهلل اثخنتم يف العدو، وادخلتم السرور على قلوب املسلمني 
عامة، وأهل فلسطني خاصة، فجزاكم اهلل خريا اجلزاء، وان جهادكم جهاد مشكور، ثبت اهلل أقدامكم وسدد 

 .رميكم
 

وابشروا فقد تورطت امريكا يف مستنقعات دجلة والفرات، وقد كان بوش يظن أن العراق ونفطه غنيمة باردة، فها 
هو يف مأزق حرج بفضل اهلل تعاىل، وهاهي أمريكا اليوم قد بدأت تصيح بأعلى صوهتا وتتضعضع أمام العامل 

 .الناس، وتتسول اجلنود املرتزقة من الشرق والغربأمجع، فاحلمد هلل الذي رد كيدها إىل أن تستنجد بأوباش 
 

وال غرو فيما فعلتم بأمريكا هذه الفعال، وأنزلتم هبا هذا النكال، فأنتم أبناء أولئك الفرسان العظام الذين محلوا 
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 .اإلسالم شرقا حىت وصلوا إىل الصني
 

هي حرب مصريية لألمة بأسرها، وهلا واعلموا؛ أن هذه احلرب هي محلة صليبية جديدة على العامل اإلسالمي، و 
 .من التداعيات اخلطرية واالثار السيئة على اإلسالم وأهله ما ال يعلم مداه إال اهلل

 
 :فيا شباب اإلسالم في كل مكان، وال سيما في دول الجوار واليمن

 
يتبعون أهوائهم ممن تثاقلوا عليكم باجلهاد والتشمري عن ساعد اجلد، واتبعوا احلق، وأياكم ان تتبعوا الرجال الذين 
 .إىل األرض، أو ممن ركنوا إىل الذين ظلموا فريجفوا بكم ويثبطوكم عن هذا اجلهاد املبارك

 
تنادي باحلل  -كما تعالت من قبل يف فلسطني ومصر واالردن واليمن وغريها   -فقد تعالت اصوات يف العراق 

املرتدة، أو مع الغزاة من اليهود والصليبني، بدال عن القتال يف السلمي الدميقراطي يف التعامل مع احلكومات 
سبيل اهلل، لذا وجب التنبيه باختصار على خطورة هذا املنهج الضال املضل، املخالف لشرع اهلل، املعوق عن 

 .القتال يف سبيله
 

لئك هم الذين عطلوا فان أو ! فكيف تطيعون مع تعني اجلهاد من مل يغزو يف سبيل اهلل ابدا، افال تتدبرون ؟
طاقات األمة من الرجال الصادقني، واحتكموا إىل أهواء البشر، إىل الدميقراطية؛ دين اجلاهلية، بدخول اجملالس 

 .التشريعية، أولئك قد ىلوا ىالل بعيدا، واىلوا خلقا كثريا
 

لك ينهدم رأس الدين، فما بال هؤالء يدخلون جملس الشرك، جملس النواب التشريعي، الذي هدمه اإلسالم، وبذ
 .اهنم على خطأ عظيم، وعلم اهلل ان اإلسالم من أفعاهلم بريء! مث يزعمون اهنم على احلق ! فماذا بقي هلم ؟

 
فاإلسالم؛ دين اهلل، وجمالس النواب التشريعية؛ دين اجلاهلية، فمن أطاع األمراء أو العلماء يف حتليل ما حرم اهلل،  

فقد اختذهم أربابا من دون اهلل، وال حول  -كاجلهاد يف سبيله   -حترمي ما أحل اهلل  كدخول اجملالس التشريعية أو
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 .وال قوة إال باهلل
 

 :ثم اني أوجه النداء للمسلمين عامة ولشعب العراق خاصة، فاقول لهم
 

ر عن بغض النظ-أياكم ومناصرة قوات امريكا الصليبية ومن شايعها، وان كل من يتعاون معها وما انبثق عنها 
 .فهو مرتد كافر -االمساء واملسميات

 
كحزب البعث العريب االشرتاكي واالحزاب الكردية الدميقراطية وما -وكذلك حكم من يناصر األحزاب الكفرية 

  -شاهبها
 

وال خيفى؛ ان اي حكومة يتم تشكيلها من طرف أمريكا هي حكومة عميلة خائنة، كسائر حكومات املنطقة، 
 .اجلهاد( إلزهاق)كرزاي وحممود عباس اللتان انشأتا مبا فيها حكومتا  

 
وما خارطة الطريق إال حلقة جديدة يف سلسلة املؤامرات الهناء االنتفاىة املباركة، فيجب ان يستمر اجلهاد إىل 

 .ان تقوم حكومة إسالمية حتكم بشرع اهلل
 

 :فيا أيها المسلمون
 

أو بأس أو مال؛ فهذا وقته، ففي مثل هذه ( مبدأ)ي أو ان األمر جد ليس باهلزل، فمن كان له جهد أو رأ
 .األحداث يتمحص الناس، ويعلم الصادق من الكاذب، والغيور على الدين من القاعد

 
 .ويُرجتى من احلرائر الكرميات املسلمات االبيات؛ أن يقمن بدورهن

 
 :واني القول الخواني المجاهدين في العراق
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اشعر بشعوركم، وأغبطكم على ما أنتم فيه من جهاد، وعلم اهلل لو وجدت سبيال اين واهلل اشاطركم مهومكم، و 

 .إىل ساحاتكم ما قعدت
 

والذي نفس حممد بيده ”: قال -اسوتنا وقدوتنا  -وكيف اقعد، وقد مرنا معنا أن رسولنا صلى اهلل عليه وسلم 
والذي نفس حممد بيده؛ ”: ، وقال“ابدالوال أن اشق على املسلمني، ما قعدت خالف سرية تغزو يف سبيل اهلل 

، فهذا هو طريق نبينا حممد صلى اهلل عليه “لوددت أن اغزو يف سبيل اهلل فاقتل، مث اغزو فاقتل، مث اغزو فاقتل
 .وسلم، وهو طريق نصرة الدين، واقامة دولة املسلمني فالزموه، وال يلزمه إال الصادقون

 
 :مضر، ويا معاشر بني االكرادفيا معاشر المسلمين، يا معاشر ربيعة و 

 
وال يهولنكم هؤالء العلوج باسلحتهم، فان اهلل قد أوهن كيدهم وأذهب رحيهم،  -رفعكم اهلل  -ارفعوا رايتكم 

فال تروعنكم كثرهتم، فان قلوهبم خاوية وان أمرهم قد بدأ يضعف ويضطرب عسكريا وكذلك اقتصاديا، وخاصة 
 .بعد يوم نيويورك املبارك بفضل اهلل

 
وقد سجلو  -أي ألف ألف مليون دوالر-فقد بلغت خسائرهم بعد الضربة وتداعياهتا أكثر من ترليون دوالر 

ايضا عجزا يف ميزانياهتم للسنة الثالثة على التوايل، وقد بلغ يف هذا العام رقما قياسيا حيث قدر باكثر من اربعمئة 
 .ومخسني ألف مليون دوالر، فلله احلمد واملنة

 
 :لختاموفي ا

 
 ...وما حوهلا -دار اخلالفة  -فإىل اخواين اجملاهدين يف العراق، إىل األبطال يف بغداد 

 
 ...وإىل أنصار اإلسالم، احفاد صالح الدين
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 ...وإىل األحرار من أهل بعقوبة واملوصل واالنبار

 
 ...د، واألهل والبلدوتركوا الوالد والول( لدينهم)وإىل الذين هاجروا يف سبيل اهلل حىت يقتلوا نصرة 

 
 :فإلى هؤالء وهؤالء

 
 :فاين أقرئكم مجيعا السالم، واقول لكم

 
 .انكم جند اهلل، وسهام اإلسالم، وخط الدفاع األول عن هذه االمة اليوم

 
وان الروم قد اجتمعوا حتت راية الصليب لقتال أمة احلبيب حممد عليه الصالة والسالم، فاحتسبوا جهادكم، واين 

ن ال يؤتى املسلمون من قبلكم، فاهلل اهلل فيما أئتمنتم عليه، وما يعلق عليكم بعد اهلل من آمال عظام، الرجو ا
 :فال تفضحوا املسلمني اليوم، ومتثلوا مبا متثل به سعد رىي اهلل عنه يوم اخلندق، حيث قال

 
 يلحق الهيجا حمل*** لبث قليال 

 إذا حان األجل*** ال باس بالموت 
  

 .باس باملوت إذا حان العجلأجل؛ ال 
 

 .اللهم هذا يوم من أيامك، فخذ بقلوب شباب اإلسالم ونواصيهم إىل اجلهاد يف سبيلك
 .اللهم اربط على عقيدهتم وثبت اقدامهم، وسدد رميهم والف بني قلوهبم
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لبني اللهم انزل نصرك على عبادك اجملاهدين يف كل مكان، يف فلسطني والعراق والشيشان وكشمري والف
 .وافغانستان

 
اللهم فرج عن اخواننا األسرى يف سجون الطغاة، يف أمريكا وغوانتانامو ويف فلسطني احملتلة والرياض، ويف كل 

 .مكان، انك على كل شيء قدير
 .اللهم ربنا افرغ علينا صربا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين

 
 [.21:يوسف]{ َأْكثـََر النَّاِس الَ يـَْعَلُمون َوالّلُه َغاِلٌب َعَلى أَْمرِِه َولَـِكنَّ }
 

 وصل اللهم وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
 وآخر دعوانا ان احلمد هلل رب العاملني

 
 ُأَساَمُة ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اَلِدنْ 

َغانْسَتاَن   ُخَراَسانَ  –َأفـْ
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 الرسالة السادسة
 :إلى األمة اإلسالمية

 (التحريض و الحث على الجهاد)
  للشيخ ُأَساَمُة ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اَلِدنْ 

 هـ 1424 ذو القعدة 12
 م 2004 كانون الثاني/يناير 4
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إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال 

له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدًا عبده مضل له، ومن يضلل فال هادي 
 [. 102:آل عمران]{ يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا اللََّه َحقَّ تـَُقاتِِه َواَل مَتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنـُْتْم ُمْسِلُمونَ }ورسوله، 

 
 : أما بعد

 
 : من أسامة بن محمد بن الدن إلى إخوانه وأخواته في األمة اإلسالمية عامة

 
 . السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 
رساليت هذه إليكم خبصوص التحريض ومواصلة احلثِّ على اجلهاد، لدفع املؤامرات العظام اليت ِحيكت وحتاُك 

 :ىدَّ أمتنا، خاصًة وقد ظهر بعضها ظهوراً بيناً 
 

 .  " أسلحة الدمار الشامل"، حتت خدعة   كاحتالل الصليبيني مبناصرة املرتدين لبغداَد داِر اخلالفة 

                                                           

 هـ 146ر رمحه اهلل سنة بناها اخلليفة العباسي أبو جعفر املنصو     
 

  "بغ"  ، فقيل؛"داد"و " بغ"اهنا مركبة من   ؛ وهي كلمة اعجمية، قيل... بغداد: )قال احلافظ ابن كثري رمحه اهلل 
وهلذا كره   . عطية الصنم  ؛ عطية، أي   ؛"داد"شيطان، و   اسم صنم، وقيل؛" بغ"  ؛ وقيل.  اسم رجل  ؛"داد"بستان، و 

، وكذا أمساها بانيها أبو جعفر "مدينة السالم"، وإمنا يقال هلا "بغداد"بارك واألصمعي وغريمها تسميتها عبد اهلل بن امل
: البداية والنهاية"( ] الزوراء"، ومنهم من يسميها "وادي السالم"املنصور، ألن دجلة كان يقال هلا 

 [.101ص/10ج
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وكذلك احملاولة الشرسة لتدمري املسجد األقصى، والقضاء على اجلهاد واجملاهدين يف فلسطني احلبيبة، حتت 

 ".جنيف للسالم"ومبادرة    " خارطة الطريق"خدعة 
                                                                                                                                                                                                         

: يف بيانه مبناسبة الذكرى السنوية األوىل لغزو العراق" كريي  جون"قال املرشح الدميقراطي يف االنتخابات األمريكية     
عندما أشار إىل برنامج صدام حسني لألسلحة النووية وأسلحة الدمار ... خدع األمريكيني يف خطابه" بوش"إن )

لنقلها بكل بساطة، إن هذا ... الشامل، ورفض وال يزال يرفض التحدث صراحة مع األمريكيني عن تكاليف احلرب
 (.الرئيس مل يقل احلقيقة حول احلرب، وبالدنا تدفع الثمن

 

الربيطانية، بتاريخ " إندبندنت"يف مقابلة نشرهتا صحيفة " جيمي كارتر"وقال الرئيس األمريكي األسبق  
يعرفان على األرجح أن املعلومات املتعلقة بأسلحة الدمار الشامل  -بوش وبلري  -كانا " : )هـ1/2/1425"

هذه احلرب قد استندت إىل أكاذيب وتفسريات ... ملفرتىة كانت تستند إىل معلومات مشكوك فيهاالعراقية ا
وأن العراق " سبتمرب/11"خاطئة من قبل لندن وواشنطن، حيث أكدت أن صدام حسني مسؤول عن هجمات 

 (.شنهاإن قرار الذهاب إىل احلرب اختذاه، مث طالبا البعض بإجياد سبب ل... ميلك أسلحة دمار شامل
 

انبثقت خارطة الطريق عن اللجنة الرباعية الدولية واملؤلفة؛ من الواليات املتحدة واألمم املتحدة والرئاسة األوربية     
عرب " السالم"وتعمل على حتقيق  -القضية الفلسطينية  -وروسيا، للوصول إىل حل هنائي ملسألة الشرق األوسط 

 : ، وهتدف إىل"م2005"مرحلتني أساسيتني تنتهي حبلول العام 
 

وقف االنتفاىة املباركة عرب ما يسمى بوقف العنف، واجراء تغريات جذرية يف بنية السلطة الفلسطينية، يف : أوالً  
اجملاالت املالية واالدارية واألمنية والقانونية، مقابل خروج القوات االسرائيلية من املدن الفلسطينية، وتفكيك بعض 

 .  صغريةالبؤر االستيطانية ال
 

باستمرار " الدولة"االعالن عن قيام دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة بتواصل إقليمي ما، مع ارتباط قيام تلك : ثانياً  
، واجياد قيادة فلسطينية جديدة خيتارها عميلهم البديل أبو مازن، والتطبيع "اسرائيل"التعاون األمين الكامل مع 

 ".اسرائيل"العريب مع 
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مية الصليبية على األمة اإلسالمية، واليت ُتظهر بوىوٍح عظيم؛ ِعَظَم ما يبّيتون من شٍر وكذلك احلمالت اإلعال

مستطرٍي لألمة عامة، وألهل بالد احلرمني خاصة، وظهرت نوايا األمريكيني كذلك يف تصرحياٍت بضرورة تغيري 
وبعبارٍة واىحة؛ إهنا  -  على حد تعبريهم  -معتقدات ومناهج وأخالق املسلمني، حىت يصبحوا أكثر تساحمًا 

حرب دينية اقتصادية، يريدون إبعاد العباد عن عبادة اهلل ليستعبدوهم وحيتلوا بلداهنم وينهبوا ثرواهتم، فمن 

                                                                                                                                                                                                         

 

 : ء باملفاوىات اجلديدة هذه، وىع الكيان اليهودي سلسلة من الشروط أمههاوقبل البد 
 

ربط تقدمي ما يسمى بالتنازالت االسرائيلية باألفعال الفورية ىد املقاومة من جهة، والتغيري اجلذري يف أجهزة ( أ 
  –أبو مازن  -اس السلطة الفلسطينية، وأمهها نقل صالحيات عرفات لصاحل رئيس الوزراء  اجلديد حممود عب

 . للمستوطنات القائمة" النمو الطبيعي"عدم جتميد االستيطان حتت مسمى ( ب 
 . رفض االحتكام للجنة الرباعية، واالصرار على املرجعية يف تنفيذ الفلسطينيني لتعهداهتم األمنية( ج 
 . عدم حتديد ماهية الدولة الفلسطينية وترك ذلك للمفاوىات الثنائية( د 
، وترك ذلك ملدى حتقيق الفلسطينيني باإللزامات الواردة "م2005"عدم االلتزام جبدول زمين حمدد ينتهي عام ( هـ 

لعبد الرمحن "/خارطة الطريق؛ مؤامرة دولية أخرى للقضاء على املقاومة الفلسطينية"عن مقال؛ . ]يف خارطة الطريق
 [.الطرابلسي، جملة نداء اإلسالم

 

ولقد حتولت تلك النوايا إىل واقع، وبدأت األنظمة العربية استجابًة ألوامر سيدها األمريكي بتطبيقها، فها هي     
األردن بوادر أزمة بني الربملان )، و (العراق سيعيد النظر باملناهج الدراسية)الصحف احلكومية تطل علينا بعناوين كـ 

جملس األمة الكوييت يناقش اليوم تعديل املناهج )، و (عليمواحلكومة بسبب تعديالت مقرتحة على مناهج الت
خرباء خليجيون يعدون دراسة )، و (القمة اخلليجية تركز على اإلرهاب وتعديل املناهج الدراسية)، و (الدراسية

ية أول ملتقى عريب جامع يف بريوت حول الرتب)، و (للتحديات اليت تواجه دول التعاون؛ تقومي املناهج التعليمية
 .نسأل اهلل أن جيعل تدبريهم؛ تدمريهم، وان يرد كيدهم يف حنرهم(... والتعليم
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 .العجب أن يفرىوا الدميقراطية وأمركة الثقافة بالقاذفات النفاثة، لذا فإن ما يُنتظر أدهى وأمر
 

لشر الصهيونية الصليبية، مث يأيت دور االحتالل الكامل لبقية دول فما احتالل العراق إال حلقٌة يف سلسلة ا
اخلليج متهيداً لبسط النفوذ واهليمنة على العامل أمجع، فاخلليج ودوله هو مفتاح السيطرة على العامل يف نظر الدول 

ملا فكرت وخططت له ، فاحتالل بغداد ما هو إال خطوة تنفيذية   الكربى نظراً لوجوِد أكرب خمزوٍن نفطيٍّ عاملّي 
أمريكا من قبل، فاملنطقة كانت مستهدفة يف املاىي، وهي اليوم مستهدفة كذلك، وستبقى مستهدفة يف 

 . املستقبل
 

 فماذا أعددنا لذلك؟
 

وهذه احلملة الصهيونية الصليبية على األمة اليوم؛ تُعد أخطر احلمالت وأشرسها على اإلطالق، وهي هتدد األمة  
 .ودنياهاكلها يف دينها 

                                                           

من االحتياطي % 62.1مليار برميل من البرتول اخلام، بنسبة  643.1متتلك الدول العربية املنتجة للبرتول     
 حنو من اإلنتاج العاملي، وتصدر % 31.5مليون برميل يومًيا بنسبة  21العاملي، وتنتج حنو 

وإذا أىفنا إيران إىل الدول العربية، فإن . مليون برميل من هذا اإلنتاج يومًيا، وفًقا لإلحصاءات العاملية 17.5 
من االحتياطي العاملي، ويصل اإلنتاج إىل % 70.8مليار برميل مبا يوازي  733.1االحتياطي النفطي يرتفع إىل 

 . مليون برميل يومًيا 20من اإلنتاج العاملي، ويرتفع التصدير إىل حنو % 36.7مليون برميل يومًيا بنسبة  24.6
 

ويف املقابل متثل الواليات املتحدة أكرب مستورد للنفط يف العامل، حيث شكلت وارداهتا حسب البيانات األمريكية  
د وحدها يومًيا من إمجايل الواردات الدولية من النفط، وتستور % 63.2م حنو 2001عن النصف األول من عام 

 1.8ماليني برميل من الدول العربية وعلى رأسها السعودية اليت تستورد منها  3مليون برميل يومًيا منها  12حنو 
ألمحد عبد السالم وعالء أبو العينني، " سالح البرتول، هل يصلح لدعم االنتفاىة؟"انظر ]مليون برميل يومًيا 

2002/4/13.] 
 



http://www.hassadalmojahideen.net/vb  الجهاد حصاد منتدى  

175 
 

 
إن احلرب ستستمر سنني طويلة وتستهدف ستني : )أمل يقل أيضاً    ؟ (إهنا حرب صليبية: )أومل يقل بوش

أو ليس العامل اإلسالمي زهاء ستني دولة؟ أفال تبصرون؟ أمل يقولوا إهنم يريدون تغيري إيديولوجية    ؟ (دولة

                                                           

 ".م 16/9/2001"املوافق لـ " هـ 28/6/1422"عقده بتاريخ وذلك يف مؤمتر صحفي،     
أخطأ الرئيس يف استخدامه هذه العبارة، وذلك ألسباب : )وقد انتقد بعض الساسة األمريكان هذه العبارة، قائالً  

 قد هزموا يف تلك احلروب على يد صالح الدين، وليس من املناسب التذكري -يف احلقيقة  -أن الصليبني ... منها
 [. األمريكية" أي يب سي"قناة " / نايت الين"برنامج ...( ]هبزمية يف وقت حنن يف أمس احلاجة فيه إىل النصر

 

مرة أخرى يف حديثه إىل " احلرب الصليبية"إال انه اعاد استعمال مصطلح " بوش"ورغم االنتقادات اليت تعرض هلا  
 (.ه احلملة الصليبية اهلامةوِقفوا إىل جانبنا يف هذ: )اجلنود الكنديني، حيث قال

يبدو أن الرئيس بوش يعتقد حقيقة أنه يقود محلة صليبية، فقد ً": )روبرت فيسك"حىت لقد قال اإلعالمي األمريكي  
 (!!عاد ليستعمل العبارة قبل أيام رغم أنه ُحذر من ذلك

 

أن اإلرهاب موجود  -ات متالحقة على فرت  -لقد صرح القادة االمريكيون : )االماراتية" البيان"جاء يف جرية     
يف ستني دولة، وان تنظيم القاعدة ميتد إىل ستني دولة، وان أمريكا ستضرب اإلرهاب يف كل هذه الدول، أي أن 
أمريكا ستقوم بضرب دول منظمة املؤمتر االسالمي إىافة إىل بعض الدول االسيوية اليت ستسندها يف مكافحة اإلرهاب 

ن تركيز الساسة االمريكيني على منطقة الشرق االوسط، وهي املنطقة اليت اخرجت ابن الدن إال أ -مثل الفلبني  -
 (. وغريهم -أبو حفص  -والعديد من اتباعه والقيادات اليت حوله؛ مثل أمين الظواهري، وحممد عاطف 

 

علن الرئيس جورج أ -عند بدء العمليات العسكرية يف أفغانستان  -يف حديثه للشعب األمريكي : )وجاء أيضاً  
بوش؛ ان احلرب ىد اإلرهاب هي حرب طويلة، وإهنا غري قاصرة على أفغانستان، بل 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 
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 !املنطقة اليت تبث الكراهية ىد األمريكيني؟
 

اإلسالم وذرَوَتُه قبل كل شيء، فهم يعلمون أهنم لن ينعموا بثرواتنا وأرىنا وحنن مسلمون  إهنم يقصدون
 !جماهدون، فتدبروا

 
 :فيا أيها المسلمون

 
إن األمر خطري واخلطب جلل، وإين واهلل حريٌص على دينكم ودنياكم، كيف ال؟ وأنتم إخواين يف الدين، وأهلي 

أعريوين أمساعكم وقلوبكم لنتدارس حول هذه اخلطوب املدهلمة، وكيف يف النسب، والرائد ال يكذب أهله، ف
 .السبيل للخروج من هذه احملن امللمة

 
ْصاَلَح َما اْسَتطَْعُت }: وللحديث عن ذلك أقول كما قال نيب اهلل شعيب عليه الصالة والسالم ِإْن أُرِيُد ِإالَّ اإْلِ

،  مستعينًا باهلل، متوكاًل عليه، مستجيبًا ألمره بأن ال [88:هود]{ وَكَّْلُت َوإِلَْيِه أُنِيبَوَما تـَْوِفيِقي ِإالَّ بِاللَِّه َعَلْيِه تَـ 
                                                                                                                                                                                                         

دما أعلنت اإلدارة األمريكية عن قوائم األشخاص املطلوبني وعن قوائم بعض الدول العربية واإلسالمية، خاصة؛ بع
 -املؤسسات واملنظمات اليت ترى أهنا على عالقة بتنظيم القاعدة الذي يرأسه ابن الدن، أو أهنا تقوم بتمويل اإلرهابيني 

بني ونسبة كبرية من املؤسسات وزاد من القلق العريب واإلسالمي؛ ان األشخاص املطلو  -من وجهة النظر األمريكية 
واملنظمات الواردة يف القوائم األمريكية هي مؤسسات ومنظمات إسالمية وعربية، بعضها منظمات أهلية غري حكومية 

مبا فيها الدول العربية  -خريية، والبعض اآلخر مؤسسات اقتصادية هلا نشاط متشعب يف العديد من دول العامل 
ها وإدارهتا الشخاص من العرب واملسلمني، والواقع ان هذه القوائم اليت أعلنت عنها اإلدارة إال أن ملكيت -واإلسالمية 

"( اإلرهاب"األمريكية مل يصحبها أي بيانات تؤكد أو توىح تورطها ملا تسميه الواليات املتحدة األمريكية بـ 
 [.هـ 1422/شوال/6]
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أخشى يف اهلل لومة الئم، متحريًا للصدق، صادعًا باحلق، مبتغيًا رىى اخلالق وإن غضب اخللق، فآجالنا إىل 
يقعد عن نصرته وقد تعنّي اجلهاد إال من  انتهاء وأرزاقنا يف السماء، فعالم جَنَُْبُ عن قول احلق ونصرته؟ وال

 .خسرت جتارته، وَسِفَه نفسه وُحرَِم خرياً عظيماً 
 

وعليه؛ فإن أول خطوة للخروج من هذا التيه هي بالرجوع إىل اهلل تعاىل، نستغفره ونتوب إليه من املعاصي توبة 
 .نصوحاً، وهنتدي بقرآنه العظيم وسنة نبيه الكرمي عليه الصالة 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
 
 .  األمراء( 1

                                                           

أنَّ امرأة من محس سألت أبا بكر الصّديق "اري يف صحيحه؛ روى اإلمام البخ: )قال الشيخ أبو قتادة الفلسطيين    
الذي جاء اهلل به بعد اجلاهلّية؟ قال؛ بقاؤكم عليه ما  -أي اإلسالم  -فقالت؛ ما بقاؤنا على هذا األمر الصاحل 

. بلى قالت؛ وما األئّمة؟ قال؛ أَما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمروهنم فيطيعوهنم؟ قالت؛. استقامت بكم أئّمتكم
 ". قال؛ فهم أولئك الّناس

 

فصالح األمراء بقيامهم على أمر اإلسالم، وتطبيقهم شريعة الرمحن، ونشرهم العدل يف األحكام، وفسادهم برتكهم  
ما "دين اهلل تعاىل، وبعدم إقامته يف الّناس، وقد عّلق أبو بكر رىي اهلل تعاىل عنه؛ فساد الّناس بفساد األئمة، 

 ". ّمتكماستقامت بكم أئ
 

ألّن الّناس على دين ملوكهم، فمن حاد "يف شرحه هلذا احلديث؛ " فتح الباري"قال احلافظ بن حجر رمحه اهلل يف  
 ".من األئّمة عن احلال، مال وأمال

 

ومن أجل أمهية األمراء وقيمتهم يف احلياة فإّن الّشارع احلكيم أمر املسلمني وحّثهم على مراقبتهم من أجل تقومي  
أفضل اجلهاد كلمة "اعوجاجهم، ولو أّدى هذا إىل حصول الّضرر على الّناصح املقّوم، قال صلى اهلل عليه وسلم؛ 
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 .  وعلماء وخطباء السوء ( 2
 .  والراكنون إىل الذين ظلموا من قيادات العمل اإلسالمي ( 3

                                                                                                                                                                                                         

– ... رواه أمحد بسند صحيح -" حقٍّ عند سلطان جائر
 

فلو "وهذا كّله يف احلاكم املسلم، أما احلاكم الكافر فقد وجب على املسلمني خلعه وإزالته، قال القاىي عياض؛  
كفر وتغيري للّشرع أو بدعة خرج عن حكم الوالية وسقطت طاعته، ووجب على املسلمني   -أي األمري  -رأ عليه ط

 [.10: مقاالت بني منهجني "( ]القيام عيه وخلعه
 

وكذلك حكام املنطقة خيادعوننا، ويوالون الكفار، مث يدعون أهنم ما زالوا على : )... يقول الشيخ اسامة بن الدن    
وقد يستغرب الناس عندما . ومما يزيد يف هذا اخلداع هو استحداث هيئات غرىها التدليس على الناس. ماإلسال

من حيث  -نتحدث عن أن بعض اهليئات املنتسبة إىل الشرع واملنتسبة إىل الفقه وإىل العلم أهنا تقوم هبذا الدور 
ت التلفاز وعرب حمطات اإلذاعات إلفتاء فغرض النظام من إظهار بعض العلماء على شاشا -تدري أو ال تدري 

الناس، ليس هذا هو الغرض األساس هلذه املهمة، ولو كان كذلك لظهر الصادقون من العلماء على شاشات 
احملطات احمللية وغريها، وعلى احملطات اإلذاعية احمللية، ولكن الغرض أن هذه اهليئات هلا مهمة يف الظروف احلرجة 

 .ويف ساعات الصفر
 

ما رأينا من قبل عندما واىل النظام القوات األمريكية الصليبية وأدخلها إىل بالد احلرمني، وىج الناس وىج ك 
الشباب، فكان صّمام األمان للناس أن هذه اهليئة وأمثاهلا صّدرت فتاوى بإحلاق اإلجازة لتصرف احلاكم َومسّوه بـ 

 [.1: توجيهات منهجية( ]فينبغي االنتباه إىل ذلك - وما هو للمسلمني بويل أمر على احلقيقة -" ويل األمر"
 

ولعل هذا الصنف أشد االصناف خطرًا وأعظمها ىرراً، ألنه يلبس احلق بالباطل، يقول الشيخ اإلمام أمين     
صحافيا  -يف مصر أو يف غريها  -ونتساءل؛ أيهما أخطر على اجلهاد، أن تستخدم احلكومة الكافرة : )الظواهري
 يف ذلك؟" مجاعة اإلخوان"هامجة اجلهاد؟ أم أن تستخدم احلكومة مأجورا مل

 

ال شك أن استخدام اإلخوان يف مهامجة اجلهاد أعظم خطراً، إذ تصد عن سبيل اهلل باسم الدعوة إىل اهلل، فتخدع  
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 .وإعالميو الدولة ومن سار على أثرهم( 4
 

واحلقيقة املرة هي؛ أن األمراء قد متكنوا من إغواء وإغراء كثرٍي من أفراد هذه الشرائح، مث قاموا بتكميم أفواه من 
– إال من رحم اهلل  -أىب منهم 

                                                                                                                                                                                                         

وخشي إذا أحيط به  -أال تري يا أخي املسلم أن الطاغوت ... بذلك ىعاف اإلميان قليلي العلم من املسلمني
قد يويل اإلخوان الوزارة، ليلبس علي الناس باسم اإلسالم، وليضرب اجلهاد  -على سلطانه من مجاعات اجلهاد 

 اهـ...( باسم اإلسالم؟
 

فقد استمرت األنظمة املتحكمة يف أمتنا اإلسالمية يف املكر لإلسالم وأهله، وكان : )ويقول الشيخ الظواهري أيضاً  
أن جلأوا إىل  -بعد أن أدركوا خطورة مواجهة اإلسالم بالعداوة الظاهرة املكشوفة  -ه من آخر ما تفتق ذهنهم عن

تفتيت صف املسلمني وصرفهم عن الفريضة العينية الشرعية، وهي جهاد الكفار واملرتدين وال سيما احلاكمني لبالد 
ت اليت تتزي بزي براق جذاب، املسلمني، واتبعوا للوصول إىل هذا التفتيت وسائل شىت من أمهها؛ تشجيع الدعوا

 ويف حقيقتها تؤدي إىل أمرين؛
 

أوهلما؛ التنازل عن أهم أركان عقيدة املسلمني، أال وهو ركن التسليم حباكمية املوىل سبحانه وتعاىل، واتباع أصول  
وثانيهما؛ ... قائداجلاهلية الدميقراطية يف التشريع اليت تعين التسليم حبق البشر يف اختيار ما يرونه من تشريعات وع

نبذ اجلهاد العيين الواجب ىد تلك احلكومات املرتدة اليت حتكم بالد املسلمني، بل ومعاداة وتسفيه من يدعو إىل 
 ...ذلك والتشنيع عليه ودعوة احلكومات إىل القضاء عليه، والتربؤ منه أمام هؤالء الطواغيت

 

وخاصة  -املفرقتني لصفوف املسلمني، مجاعة اإلخوان املسلمني ومن هذه اجلماعات اليت تدعوا إىل هاتني الدعوتني  
حيث دأبت على شجب العنف وإعالن اإللتزام بالشرعية الدستورية، شرعية القوانني  -يف هذه السنوات األخرية 

إن هذه اجلماعة تستغل محاس الشباب ... اجلاهلية، شرعية إنكار حق املوىل سبحانه وتعاىل يف التشريع لعباده
املسلم لتضمه إيل صفها بل لتدخله يف ثالجتها، ولتحول جمرى محيته اإلسالمية من جهاد الطواغيت إىل املؤمترات 

 [.احلصاد املر؛ اإلخوان املسلمني يف ستني عاماً ]اهـ ( واالنتخابات
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والسنة الصدق والتمايز بني احلق والباطل، لكي ال يلتبس على الناس احلق فيضلوا وحيث أن من هدي القرآن 

 [.42:البقرة]{ َواَل تـَْلِبُسوا احلَْقَّ بِاْلَباِطِل َوَتْكُتُموا احلَْقَّ َوأَنـُْتْم تـَْعَلُمونَ }: عن الصراط املستقيم، قال اهلل تعاىل
 

قية، والتعبري عنها بألفاظها الشرعية، والسيما عندما نتحدث عن وإلزالة اللبس جيب تسمية األمور بأمسائها احلقي
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 فرٌع عن تصوره
 

لذي حيكم بغرِي ما أنزل اهلل ويسري على غري هدى اهلل سبحانه وتعاىل، لذا فإن اللفظ الشرعي يف وصف احلاكِم ا
أو يناصر الكفار حتت أي مسمى، كتقدمي التسهيالت العسكرية أو تنفيذًا لقرارات األمم املتحدة ىد اإلسالم 

 .  واملسلمني؛ فهذا كافٌر مرتد 
 

                                                           

عاون مع أعداء أال فليعلم كل مسلم يف أي بقعة من بقاع األرض؛ أنه إذ ت: )قال الشيخ أمحد شاكر رمحه اهلل    
بأي نوع من أنواع التعاون، أو  -من اإلجنيليز والفرنسيني وأحالفهم وأشباههم  -اإلسالم مستعبدي املسلمني 

ساملهم فلم حيارهبم مبا استطاع، فضال عن أن ينصرهم بالقول أو العمل على إخواهنم يف الدين، إنه إن فعل شيئا 
وء أو غسل أو تيمم فطهوره باطل، أو صام فرىا أو نفال فصومه من ذلك مث صلى فصالته باطلة، أو تطهر بوى

باطل، أو حج فحجه باطل، أو أدى زكاة مفروىة، أو أخرج صدقة تطوعا، فزكاته باطلة مردودة عليه، أو تعبد لربه 
 .بأي عبادة فعبادته باطلة مردودة عليه، ليس له يف شيء من ذلك أجر بل عليه فيه اإلمث والوزر

 

علم كل مسلم؛ أنه إذا ركب هذا املركب الدينء، حبط عمله من كل عبادة تعبد هبا لربه قبل أن يرتكس يف أال فلي 
اهـ ( محأة هذه الردة اليت رىي لنفسه، ومعاذ اهلل أن يرىى هبا مسلم حقيق هبذا الوصف العظيم يؤمن باهلل وبرسوله

 [.137ص : كلمة احلق]
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 .  ب من هذا الظلم الذي يُرتكب كٌل حبسبه كما وإن هذه القوى املؤيدة للطغاة عن علم وبغري إكراه؛ هلا نصي
 

إال أنين أُهيُب بأبناء العمل اإلسالمي أن يعزلوا قياداهتم اليت ركنت إىل الذين ظلموا، وينّصبوا قيادات قوية أمينة 
 .تقوم بواجبها يف هذه الظروف العصيبة، بالدفاع عن األمة اإلسالمية

 
 .مرتدون   فهؤالء زنادقة  -كاجلهاد وغريه من الشعائر   - وأما اإلعالميون املستهزئون بشعائر الدين

                                                           

اعلم؛ أنه ال ميكن لكافر أن يفسد يف األرض أو أن يظلم أُمة من : )يقول الشيخ العالمة عبد القادر بن عبد العزيز    
الناس إال بأعوان يعينونه على ظلمه وإفساده ومينعونه ممن يريد أن يقتص منه، فال بقاء للكافر وإفساده إال بأعوانه 

ء ألحكام الكفر وما يرتتب عليها من الفساد العظيم يف بالد املسلمني فال بقاء للحاكم الكافر والبقا... وأنصاره
إال بأنصار هؤالء احلكام الطواغيت، سواء يف ذلك أنصاره بالقول؛ الذين ُيضلون الناس ويلبسون عليهم، أو أنصاره 

ذلك فال عجب من أن بالفعل؛ الذين حيمون احلكام والقوانني ومينعوهنم ممن يريد القصاص منهم وينصروهنم عليه، ول
يصف اهلل تعاىل جنود احلاكم الكافر باألوتاد، ألهنم هم الذين يثبتون ُملكه وحكمه، وهم سبب بقاء الكفر، وذلك 

وهذا كله يف بيان جرمية أنصار الطواغيت وأهنم هم [... 10: سورة الفجر]{ َوِفْرَعْوَن ِذي اأْلَْوتَادِ }يف قوله تعاىل 
لكفر والفساد، فال ميكن لكافر أن يُفسد أمة ويظلمها إال بأعوان ينصرونه، وإذا كان رسول السبب احلقيقي لدوام ا

[ رواه الرتمذي وأبو داود" ]أنا بريء من كل مسلم يقيم بني أظهر املشركني"اهلل صلى اهلل عليه وسلم قد قال؛ 
ومن الناحية الواقعية فإن معركة  فكيف مبن يعينهم على كفرهم؟ وكيف مبن يعينهم على إيذاء املسلمني وقتاهلم؟

املسلمني مع احلكام الطواغيت ألجل خلعهم ونصب حاكم مسلم هى يف احلقيقة معركة مع أنصارهم من اجلنود 
 [.اجلامع يف طلب العلم الشريف]اهـ ( وغريهم

 

، وحقيقتها "ه َكْردزند"الزندقة كلمة فارسية معربة وأصلها : )يقول الشيخ أبو بصري، عبد املنعم مصطفى حليمة    
إبطان الكفر واإلحلاد، وإظهار الكفر واإلميان معاً أو متفرقاً، حبسب ما يقتضيه املوقف، وتُلزم به احلاجة، وتسمح به 

 !الفرص
 

كلما سنحت له الفرصة لذلك وظن أن الساحة   -مرارًا وتكرارًا  -وعليه فالزنديق؛ هو الذي يعتقد الكفر ويُظهره  
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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 احلروب الصليبية 

والعرب مبا بعيننا لصد هذه اهلجمة، وأخذ التصور عن أهم أسباب تلك السابقة على بالدنا، لنأخَذ منها الدروس 
 . اهلجمات، وكيف مت دفعها ومقاومتها

 
إن احتالل الغرب لبالدنا قدمي جديد، والتدافع بيننا وبينهم واملناطحة وكسر القرون قد بدأ منذ قرون، : فأقول

قيام الساعة، وصالح البالد والعباد بإقامتها، قال اهلل وسيستمر، ألن سنة التدافع بني احلق والباطل ماىيٌة إىل 
أي لوال ": ، قال أهل التفسري[251:البقرة]{ َوَلْواَل َدْفُع اللَِّه النَّاَس بـَْعَضُهْم بِبَـْعٍض َلَفَسَدِت اأْلَْرضُ }: تعاىل

، فانتبهوا إىل سنة   " مدافعة المؤمنين بالقتال للكافرين لغلب عليها الكافرون ولفسدت األرض بإفسادهم
                                                                                                                                                                                                         

 اليت تراقبه أو حتصي له كالمه ومواقفه، فإن ُعرف وأدين بالدليل القطعي وسئل عن سبب إظهاره خالية من األعني
للكفر، تراه ُيسرع إىل اإلنكار واجلحود، ويتأول لكفره وكالمه مبا يصرفه عن داللته املكفرة صراحة، وأنه ما أراد 

ويف املقابل تراه يُظهر أنه مسلم !! م مراده وقصدهالكفر، وما أراد إال اإلحسان واخلري والتوفيق، ولكن حنن مل نفه
مؤمن يشهد بشهادة التوحيد، ويؤمن بالصالة والزكاة وغري ذلك من أركان الدين، ولو طلبت منه الشهادة ألتاك هبا 

 !(.من فوره ومن دون أي تردد ليصرف عن نفسه وصف الزندقة وحكمه وتبعاته
 

ين اهلل؛ أنه يُقتل كفراً وردة وال ُيستتاب، فاالستتابة تكون من شيء والزنديق حكم الزنديق يف د: )مث قال حفظه اهلل 
النفاق يف عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هو "قال مالك رمحه اهلل؛ !... ال يعرتف بشيء، فمما ُيستتاب؟

وقال [... 199ص/1ج: لقرآناجلامع ألحكام ا" ]الزندقة فينا اليوم، فيقتل الزنديق إذا ُشهد عليه هبا دون استتابة
زنادقة "من مقال [( ]37ص: إكفار امللحدين" ]اقتلوا الزنديق سراً؛ فإن توبته ال تُعرف"أبو حنيفة رمحه اهلل؛ 

 [.هـ21/6/1421، "العصر
 

َمْت َصوَ }قال القرطيب يف تفسري قوله تعاىل      { اِمُع َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجدُ َوَلْواَل َدْفُع اللَِّه النَّاَس بـَْعَضُهم بِبَـْعٍض هلَُّدِّ
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 .  التدافع هذه، وال حوار مع احملتلني إال بالسالح 
 

وبنظرٍة لطبيعة الصراع بيننا وبني الغرب جند أهنم قد غزوا بالدنا قبل أكثر من ألفني ومخسمائة عام، فلم يكن هلم 
ت احتالهلم ألكثر من ديٌن قومي وال خلق سليم، وإمنا كانت دوافعهم السلب والنهب، فبقي أجدادنا يف الشام حت

                                                                                                                                                                                                         

أي لوال ما شرعه اهلل تعاىل لألنبياء واملؤمنني من قتال األعداء، الستوىل أهل الشرك وعطلوا ما بنيته [: )40: احلج]
فاجلهاد أمر متقدم . أرباب الديانات من مواىع العبادات، ولكنه دفع بأن أوجب القتال ليتفرغ أهل الدين للعبادة

فمن . لوال القتال واجلهاد لتغلب على احلق يف كل أمة... األمم، وبه صلحت الشرائع واجتمعت املتعبدات يف
( استبشع من النصارى والصابئني اجلهاد، فهو مناقض ملذهبه، إذ لوال القتال ملا بقي الدين الذي يذب عنه

 [.66ص/12ج: التفسري]
 

كف وال يقف عن العدوان إال أن يُدفع مبثل القوة اليت يصول هبا فالباطل متبجح ال ي: )ويقول الشهيد سيد قطب 
وجيول، وال يكفي احلق أنه احلق ليقف عدوان الباطل عليه، بل ال بد من القوة؛ حتميه وتدفع عنه، وهي قاعدة كلية 

الداللة، وما وال بد من وقفة أمام هذه النصوص القليلة الكلمات العميقة ! ال تتبدل ما دام اإلنسان هو اإلنسان
 [.2425ص: يف ظالل القرآن( ]وراءها من أسرار يف عامل النفس وعامل احلياة

 

فهؤالء ال يفهمون إاّل منطق الذبح والقتل والدم الذي هو من الدين وال يردعهم : )يقول الشيخ أبو حممد املقدسي    
َسأُْلِقي يف قـُُلوِب الَِّذيَن  }: قال تعاىل. . . عن غيهم وطغياهنم إاّل ذلك املنطق عالنية حىت يشّرد هبم من خلفهم

ُهْم ُكلَّ بـََنانٍ  فَِإمَّا تـَثْـَقَفنـَُّهْم }: ، وقال عز من قائل[12: األنفال]{ َكَفُروا الرُّْعَب فَاْىرِبُوا فـَْوَق   اأْلَْعَناِق َواْىرِبُوا ِمنـْ
ِإَذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفُروا َفَضْرَب الرِّقَاِب َحىتَّ ِإَذا }: وقال عز وجل، [57: األنفال]{ يف احلَْْرِب َفَشرِّْد هِبِْم َمْن َخْلَفُهمْ 

، فهذا التوجيه الرباين هو اللغة الوحيدة اليت تدحر باطلهم وتدفع شرهم [4: حممد]{ أَْثَخْنُتُموُهْم َفُشدُّوا اْلَوثَاقَ 
حبّز الرقاب وقطع " تشريد من خلفهم"، و "الضرب فوق األعناق"، و "ىرب الرقاب"و " اإلثخان"وعداوهتم؛ 

من خطبة مجعة له، يف سجن قفقفا، !( ]أجل إهنا احلرب -! كما يقول أعداؤنا  -الرؤوس، فإهنا احلرب 
 [.1425/رجب/4
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 .عشرة قرون
 

ومل نستطع أن هنزمهم إال بعد بعثة نبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم والتزامنا باإلسالم حقاً، الذي أعاد تشكيل 
ونّوَر قلبها وعقلها وفّجَر طاقاهتا، وعند ذلك مل يقف يف وجه     وصياغة الشخصية العربية، فحررها من اجلاهلية 

؛ الفرس والترت، والرتك والروم والرببر، "اهلل أكرب"حد، ال العرب وال العجم، وهتاوى أمام صيحات كتائب اإلميان أ
 .وكانت ريادة العامل بأيدينا، ننقذهم من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد سبحانه

 
روٍن حبروهبم الصليبية مث ملا َىُعَف متسكنا بديننا وفسد حكامنا؛ أصابنا الوهن، فأعاد الروم علينا الكرة بعد ق

املشهورة، إىل أن أخذوا منا املسجد األقصى، ولكن بعد تسعني سنة استعدنا قوتنا بعودتنا لديننا، فاسرتجعنا 
   على يد قائد حكيم ومنهج قومي، فالقائد؛ صالح الدين رمحه اهلل     -بفضل اهلل  -املسجد األقصى 

                                                           

ُسئل الشيخ عبد الرمحن الدوسري رمحه اهلل؛ هل اجلاهلية مقصورة على قرون مضت أو تتجدد صبغتها يف الناس؟     
 :فأجاب

ست مقصورة على قرون، بل قد تزيد اجلاهلية يف قرن على ما قبله من القرون، إذ هلا طوابع خاصة يتصف هبا  لي) 
حىت إن جاهلية اليوم تعترب أفظع من كل . كل فرد وكل أمة عتت عن أمر رهبا ورسله وتبعت أهواءها يف كل شيء

لق أو التنكر لدينه وشريعته والتهجم على حكمته جاهلية سبقتها، ألن فيها من اإلغراء على كفر النعم وإنكار اخلا
واالستهانة بعزته وحتسني اخلالعة والرذيلة والفجور وذهاب الغرية واحلياء ما مل يكن يف حميط أيب جهل وأيب هلب وما 

 [.45-44ص: األجوبة املفيدة ملهمات العقيدة( ]قبله من كل جاهلية
 

ملا كان ىحى يوم اجلمعة لسبع بقني من شعبان، : )هـ، قال ابن كثري رمحه اهلل 492أخذ الصليبيون القدس سنة     
سنة ثنتني وتسعني وأربعمائة، أخذت الفرنج لعنهم اهلل بيت املقدس شرفه اهلل، وكانوا يف حنو ألف ألف مقاتل، 

البداية ]اهـ (  لوا تتبرياً وقتلوا يف وسطه أزيد من ستني ألف قتيل من املسلمني، وجاسوا خالل الديار، وتربوا ما ع
 [.156ص/12ج: والنهاية

 

وفيها كانت الفتوحات الكثرية، أخذ السلطان : )هـ، قال السيوطي رمحه اهلل 583مث اسرتجعها منهم املسلمون سنة  
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 .، وهذا ما يلزمنا اليوم وهو ما جيب أن نسعى إليه  يل اهلل واملنهج؛ اإلسالم وذروة سنامه؛ اجلهاد يف سب
                                                                                                                                                                                                         

رنج ، وكان بقاؤه يف يد الف"بيت املقدس"صالح الدين كثرياً من البالد الشامية اليت كانت بيد الفرنج، واعظم ذلك؛ 
إحدى وتسعني سنة، وأزال السلطان ما أحدثه الفرنج من اآلثار، وَهَدَم ما أحدثوه من الكنائس، وبىن موىع كنيسة 

 [.519ص: تاريخ اخللفاء...( ]منها مدرسة للشافعية، فجزاه اهلل عن اإلسالم خرياً 
 

من أرض العراق، وتويف " يتتكر "هـ يف  532السلطان امللك الناصر صالح الدين يوسف بن أيوب؛ ولد سنة     
هـ، وله من العمر سبع ومخسون سنة، قضى جلها يف اجلهاد، وأكرمه اهلل بأن جعل فتح بيت املقدس  589سنة 

 .على يديه
وكان   رمحه اهلل، فقد كان ردءاً لإلسالم وحرزاً وكهفاً من كيد الكفرة اللئام، وذلك بتوفيق اهلل له،: )... قال ابن كثري 

إنه دفن معه سيفه   ؛ ويقال... مل يصابوا مبثل مصابه، وود كل منهم لو فداه بأوالده وأحبابه وأصحابهأهل دمشق 
مل ..  . وتفاءلوا بأنه يكون معه يوم القيامة يتوكأ عليه، حىت يدخل اجلنة إن شاء اهلل... الذي كان حيضر به اجلهاد

وقد كان متقلاًل يف ...  -حىت إىل أعدائه  -ائه وغريهم خيلف أموااًل وال أمالكًا جلوده وكرمه وإحسانه إىل أمر 
بل كان مهه األكرب ومقصده األعظم نصرة اإلسالم، ... وال يعرف أنه ختطى إىل مكروه..  . ملبسه، ومأكله ومركبه

ائل وكسر أعدائه اللئام، وكان يعمل رأيه يف ذلك وحده، ومع من يثق به لياًل وهناراً، وهذا مع ما لديه من الفض
إنه مل تفته اجلماعة يف صالة   ؛ وكان مواظباً على الصلوات يف أوقاهتا يف اجلماعة، يقال... والفواىل، والفوائد الفرائد

وكان حيب مساع القرآن واحلديث والعلم، ويواظب على مساع ... قبل وفاته بدهر طويل، حىت وال يف مرض موته
: البداية والنهاية( ] مساع احلديث، وكان كثري التعظيم لشرائع الدين وكان رقيق القلب سريع الدمعة عند... احلديث

13ج ص/ 5]. 

 

 : إىل عدة أسباب من أمهها -بعد توفيق اهلل سبحانه وتعاىل  -ترجع هزمية العدو الصلييب     

 

الذي  إحساس األمة خبطورة اهلجوم الصلييب بسبب مهجيته، والتدمري والتقتيل والتشريد والقهر واإلذالل( 1 
 .تعرىت له



http://www.hassadalmojahideen.net/vb  الجهاد حصاد منتدى  

186 
 

 
وكذلك احلال؛ مل يتم حترير بالد العامل اإلسالمي يف القرن املاىي من احتالل الصليبيني العسكري إال برفع راية 

، "رهابمكافحة اإل"اجلهاد يف سبيل اهلل، والذي يستميت الغرب اليوم لتشويهه، وقتل من حيمل رايته حتت اسم 
 .ويناصرهم يف ذلك املنافقون، ألهنم يعلمون مجيعاً أن اجلهاد هو القوة الفّعالة إلحباط مجيع مؤامراهتم

                                                                                                                                                                                                         

قيام العلماء بدورهم يف التحريض والتعبئة، وتذكري األمة مبكانة القدس الشريف الدينية، وفضل اجلهاد ( 2 
 .والشهادة، وتوعيتهم حبقيقة العدو وطبيعة أهدافه التوسعية

فلنرتك "حلة بدأ اجملاهدون التحرك اجلاد من أجل توحيد اجلهود ىد العدو الصلييب، أي كان شعار املر ( 3 
 ".خالفاتنا جانبا ولنتحد مجيعا حول جهاد عدونا املشرتك

البديل الصحيح لعجز احلكام ... ظهور عماد الدين زنكي كقائد عام للحركة اجلهادية ىد الصليبيني( 4 
وىعفهم، وفشلهم السياسي والعسكري، بسبب جديته وجهاده، ألن الرجل وىع كل إمكانياته يف خدمة اهلدف 

 .مي املرحلي املتمثل يف جهاد الصليبينياإلسال

بروز اإلمام صالح الدين األيويب الذي واصل املسرية اجلهادية، وقام مبجموعة من اخلطوات، كانت أمهها ( 5 
 . إزالة دولة الفاطميني الشيعية، وتوحيد السلطة والقرار يف مصر

، وعدم [هـ 577 - 572]دة ست سنـوات ترتيب أوىاع اجملاهدين الداخلية يف كل من مصر والشام مل( 6 
. هـ 582توسيع دائرة الصراع مع الصليبيني، وباملوازاة حتقيق جمموعة من االنتصارات اليت توجت هبزمية العدو يف حطني 

بعد حطني، بدأت املدن والقالع الصليبية تستسلم، فاجته اإلمام صالح الدين صوب القدس الشريف، ومت فتحها بعد 
أن مفتاح القدس يوجد يف مصر،  -كما أدرك إمامنا صالح الدين   -وعليه، فلقد أدرك العدو الصلييب  .حصار قصري

احلروب الصليبية بني املاىي واحلاىر، أليب أمين : انظر. ]أي السيطرة عليها تعترب مقدمة ىرورية ال ميكن جتاوزها
 [.اهلاليل، جملة األنصار
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فهذا هو السبيل فاتبعوه، ألننا إذا ابتغينا دفعهم بغري اإلسالم فسنكون كالذي يدور يف حلقة مفرغة، وسيكون 

ائهم أن يكون ىابطًا لألمن عند الروم، وإن أُطلق عليه حالنا كحال أجدادنا الغساسنة، كان هم الواحد من كرب 
الغساسنة "وهذا هو حال    ، ليقوم حبماية مصاحلهم، وذلك بقتل إخوانه من عرب اجلزيرة "ملك"لقب 
 .  ؛ حكام العرب اليوم "الجدد

 
 :فيا أهل اإلسالم

 

                                                           

العهد الذي ماجت فيه العرب هبجرات القبائل، سارت بطون من قضاعة إىل  يف: )قال صفي الرمحن املباركفوري    
فاصطنعهم الرومان؛ ليمنعوا عرب الربية من العبث، ...  [وعرفوا باسم الضجاعمة]... مشارف الشام وسكنت هبا

لقرن الثاىن ويقدر زمنهم من أوائل ا... وليكونوا عدة ىد الفرس، وولوا منهم ملًكا، مث تعاقب امللك فيهم سنني
امليالدى إىل هنايته تقريًبا، وانتهت واليتهم بعد قدوم آل غسان، الذين غلبوا الضجاعمة على ما بيدهم وانتصروا 
عليهم، فولتهم الروم ملوًكا على عرب الشام، وكانت قاعدهتم مدينة بصرى، ومل تزل تتواىل الغساسنة على الشام 

يف عهد أمري ... هـ، وانقاد لإلسالم آخر ملوكهم13قعة الريموك سنة بصفتهم عمااًل مللوك الروم، حىت كانت و 
 [.25ص: الرحيق املختوم]اهـ (  املؤمنني عمر بن اخلطاب رىي اهلل عنه

 

إن املتأمل يف واقع هذه األنظمة احلاكمة اليوم يف أرض اإلسالم تتكشف له : )يقول االستاذ عبد اهلل النفيسي    
األنظمة مل تتسّلم زمام األمور يف بالد املسلمني اعتباطاً، هذه األنظمة هي امتداد طبيعي  حقيقة هاّمة وهي؛ أن هذه

لالستعمار الغريب الكافر، وإذا كان من الواجب الشرعي علينا أن نُقاتل القوى االستعمارية الغربية الكافرة حىت يكون 
(  اجلبهة األمامية هلذه القوى الغربية االستعمارية الكافرةالدين كّله هلل، فمن البديهي أن نُقاتل هذه األنظمة اليت تُعترب

 [.الفصل الثاين/اإلسالم واخلروج على احلاكم]
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كم أرض احلرمني، فاليوم بغداد إن مل تأخذوهم جبريرهتم يف القدس وأرض الرافدين، أخذوكم خبذالنكم وسلبو 
 .وحسبنا اهلل ونعم الوكيل -إال أن يشاء اهلل  -وغداً الرياض، وهّلم جراً 

 
 فكيف السبيل لوقف هذا الطوفان اهلائل؟

 
لعلكم تذكروَن أن األمَة خالل العقود املاىية قد حاولت حماوالٍت كثرية ملقاومِة التحالف الصهيوين الصلييب 

 واالشتراكية    كالقوميةلتحرير فلسطني، وركضت لفرتات طويلة خلف دياناٍت بشرية كثرية يف املنطقة، 
                                                           

العربية وغري العربية كالكرد وااليرانية  -فإن اعتناق مبادئ القومية : )... يقول الشهيد اجملدد عبد اهلل عزام رمحه اهلل    
، فمن اعتنق مبادئ القومية فإنه خيرج من االسالم؛ فال تؤكل ذبيحته، وال كفر ينقل عن امللة وخيرج من االسالم  -

تنكح البنت القومية، وال يزوج القومي من بنات املسلمني، وال يغسل وال يكفن وال يصلى عليه، وال يقرب يف مقابر 
بيه املسلم، وال يرثه أبناؤه وال يرث الشاب القومي من أ... املسلمني، وال يرد عليه السالم، وال يرتحم عليه إذا مات

إن كانوا مسلمني وخيالفونه يف مذهبه القومي، وإذا اعتنق الشاب القومية وهو متزوج مسلمة فتطلق منه وحترم عليه، 
وإذا بقيت على صلة به؛ فالصلة اجلنسية بينهما زنا، وأوالدمها أوالد زنا، وعورة املرأة املسلمة أمام الفتاة القومية  

م الرجل، فال حيل هلا كشف رأسها أمام الفتاة القومية، واملرأة اذا اعتنقت القومية وهي متزوجة مسلما كعورهتا أما
 . ينفسخ العقد حاال

 

فنقول؛ إن الصالة والصيام ال يقبالن مع فساد العقيدة "! ان بعضهم يصلي ويصوم أحيانا"سيقول أناس؛  
، فنرد "منتفعون من أجل املناصب واألموال يقبلون على احلزبإن كثريا من احلزبيني "وسيقول آخرون؛ ... والشرك

عليهم؛ حنن ال نعلم الغيب وجنري أحكامنا على الظاهر وحناسبهم على ما خيرج من أفواههم وندع قلوهبم إىل اهلل 
بدليل قوي  عز وجل، فالقاعدة العامة؛ أن القومي كافر، واالستثناء إمنا هو استثناء من عموم القاعدة، فال يثبت إال

يرجح على األصل، أي أننا إذا تأكدنا من شاب أنه يكره القومية وحيب انتهاءها ويقاوم يف الواقع انتشارها، فإننا 
 . حنكم له باالسالم، وال بد من معرفة أن هؤالء املنتفعني هم انصار الكفر هبم ينتشر وعلى أكتافهم يقوم

، فنرد عليهم؛ اجلاهل يعلم ويبني له احلكم، فإن أصر "باحلكم الشرعيإن معظم األفراد جهلة "وسيقول فريق ثالث؛  
فإنه حيكم عليه بالكفر، فإذا كتب بعض العلماء الذين يوثق بدينهم مقاالت أو كتبا يف تكفري القوميني، فإن هذا 
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 -فهذه القوى املادية كلها أثبتت أخرياً  ، حتت اجلمهوريات وامللكيات،وغيرها    والديموقراطية    والشيوعية

                                                                                                                                                                                                         

 [. عزامللشيخ عبد اهلل/ كتاب؛ القومية العربية]اهـ ( يكفي يف التبليغ، ومل يبق اجلهل عذرا بعد البيان
 

أما الديانة . الشيوعية حرب على كل األديان، ويف مقدمتها اإلسالم: )يقول الشهيد اجملدد عبد اهلل عزام رمحه اهلل    
اليهودية فلم تتعرض هلا الثورة البلشفية، وكانت حجة لينني؛ أن اليهود شعب مظلوم حيتاج إىل دينه ليستعيد حقوقه 

 !! املغتصبة
 

إن اهلل مل خيلق اجلنس البشري بل اإلنسان هو "، " الدين أفيون الشعوب"يقول ماركس؛ ... األديانومن أقواهلم يف  
جيب أن يكون مفهوما أن الدين خرافة، وأن "يقول ستالني؛ ". الدين خرافة وجهل"يقول لينني؛ ". الذي خلق اهلل

 "... فكرة اهلل خرافة وأن اإلحلاد مذهبنا
 

وإن كان يصلي دائما أو أحيانا  -فكل شيوعي كافر خارج من اإلسالم ; مبادىء الشيوعيةبناء على ما تقدم من  
فال يزوج من بنات املسلمني، واذا تزوج مسلمة فالزواج زىن، واألوالد؛ أوالد زىن، وال تؤكل ذبيحة الشيوعي، وال  -

وز ألبنائه املسلمني أن يرثوا منه، ألنه يغسل إذا مات وال يكفن وال يصلى عليه وال يقرب يف مقابر املسلمني، وال جي
هذه فتوى . ال يتوارث أهل ملتني شىت، وكذلك ال جيوز زواج البنت الشيوعية من املسلم، والعقد باطل، وقرهبا زىن

مجيع العلماء يف العصر احلديث، وهي فتاوى شيوخ األزهر كذلك، ومنها؛ فتاوى الشيوخ حسنني خملوف، حممد 
/ كتاب؛ السرطان األمحر[( ]أنظر فتاوى عن الشيوعية للشيخ عبد احلليم حممود]م حممود البخيت، عبد احللي
 [.للشيخ عبد اهلل عزام

 

يوناين وليس بعريب، وهي دمٌج  -الدميقراطية  -اعلم أن أصل هذه اللفظة اخلبيثة : )يقول الشيخ أبو حممد املقدسي    
وتعين؛ احلكم أو السلطة أو التشريع، ومعىن هذا أن " اتوسكر "وتعين؛ الشعب، و " دميوس"واختصاٌر لكلمتني؛ 

 ". تشريع الشعب"أو " سلطة الشعب"أو " حكم الشعب"احلرفية هي؛ " الدميقراطية"ترمجة كلمة 
كفٌر باهلل العظيم وشرٌك بربِّ السماوات واألرىني ومناقضٌة مللِِّة التوحيد ودين املرسلني، ألسباب ... فالدميقراطية 

ثانياً؛ ألهنا ُحكم ... وعديدة، منها؛ ألهنا تشريُع اجلماهري أو حكُم الطاغوت وليست ُحكَم اهلل تعاىلعديدة 
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أهنا خضعت للتحالف الصلييب الصهيوين بقيادة أمريكا، وقد شب الناس عليها وشابوا  -مبا ال يدع جمااًل للشك 
وهم يسريون خلفها، وإذا هبم يرجعون إىل ما قبل نقطة الصفر، فكفى ركضًا خلف السراب، وكفى لعبًا بعقوِل 

 .أويل األلباب
 

 مثل هذه احلاالت العصيبة يرى بعض دعاة اإلصالح ىرورة أن تتحَد مجيع الطاقات الشعبية والرمسية، ويف
وتتحد طاقات احلكومات مع أبنائها جبميع شرائحهم وأفرادهم، كلٌّ فيما حيتاج إليه، لصد هذه اهلجمة الصليبية 

 .الصهيونية
 

مات يف العامل اإلسالمي مهيأٌة ألن تقوم هبذا ولكن السؤال الذي يطرح نفسه وبقوة هو؛ هل هذه احلكو 
 الواجب؟ بالدفاع عن امللة واألمة؟ وأن تتربأَ من والئها ألمريكا؟ 

 
فتعالوا لننظر نظرة موىوعية لتارخيها يف قضايا األمة املصريية، ليتبني لنا مالمح ومعامل سياستها، حىت ال يسري 

 .  راً قد ُجّرَب لعقوٍد طويلةبنا هؤالء إىل طريق مسدود، ولئال جيربوا أم
 

 :أواًل؛ موقفها من العدو الصليبي في الحرب العالمية األولى
 

عندما هجم على العامل اإلسالمي وأراد إسقاط الدولة العثمانية، فإن هؤالء احلكام خرجوا على هذه الدولة، 

                                                                                                                                                                                                         

ثالثاً؛ إنَّ الدميقراطية مثرُة العلمانية اخلبيثة وبنتها ... اجلماهري أو الطاغوت، وفقاً للدستور وليس ِوفقاً لشرع اهلل تعاىل
إذاً ديٌن غري دين اهلل تعاىل، إهنا ُحكُم الطاغوت وليست ُحكُم اهلل  -توحيد إخوة ال -فالدميقراطية ... غري الشرعية

ٍٍ ُمتشاكسني متفرقني وليست شريعَة اهلل الواحد القهار، والذي يقبل هبا ويتواطأ عليها من  تعاىل، إهنا شريعُة أرباٍب
وأن يكون تشريعه هذا مقدماً على شرع اخللق، فهو يف احلقيقة قد قبل أن يكون له حق التشريع ِوفقاً ملواد الدستور 

 [.كتاب؛ الديقراطية دين]اهـ ( اهلل الواحد القهار
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وفرقوا مجاعة املسلمني وسامهوا مسامهة فعالًة يف القتال ىدها، مما أدى إىل سقوطها حتت االحتالل الصلييب، 
اخليانات للملك عبد العزيز آل سعود والشريف وتقسيمها إىل بضٍع ومخسني دولة، وكان الدور البارز يف تلك 

 . حسني وأبنائه
 

 :ثانياً؛ قضية فلسطين
 

إن مواقف هؤالء احلكام يف هذه القضية احملورية منذ تسعة عقود هو تعهدهم لإلجنليز بالسماح لليهود بتكوين 
دة لكي يلقوا السالح،  دولٍة هلم على أرض فلسطني، مث اخلذالن ألهل فلسطني، بل واملخادعة هلم مراٍت عدي

كان من أبرزها حماولة متت للملك عبد العزيز آل سعود، مث ملا صدر قرار املنظمة الصهيونية، أو ما يُعرف بـ 
، لتقسيم فلسطني وإلقامة دولة يهودية فيها؛ مل حيرك حكام العرب ساكناً، بل بقوا أعضاء يف "األمم املتحدة"

 .ومل يفعلوا شيئاً يُذكر للحيلولة دون ذلك إال مبا يندى له اجلبنيهذه املنظمة، ومازالوا إىل اليوم، 
 

فلما قامت دولة اليهود، بعد قرار التقسيم بعام؛ نشبت حرب مصطنعة، مث ما لبث حكام الدول العربية أن 
ة، وهكذا  وافقوا على توقيع هدنٍة مؤقتة استجابًة ألمر أمريكا، واليت طلبت منهم يف العام الذي يليه هدنًة دائم

 .  كادوا يئدون فلسطني وأهلها وهم أحياء، ولكن اهلل سّلم
 

مث استمرت املؤامرات مرورًا مبؤمتر مدريد وما تبعه، وتواصَل السعُي إلجهاض االنتفاىة األوىل، مث ما جرى يف 
بدعمهم لليهود والنصارى ىد املستضعفني  -للميالد  96املوافق  -للهجرة  1416عام " شرم الشيخ"مؤمتر 

من أهلنا يف فلسطني، مث مبادرة بريوت اليت تضمنت االعرتاف باليهود، وجزءًا كبريًا مما احتلوه من أرض 
 ."خارطة الطريق"فلسطني، وأخرياً مؤامرة 

 
يف العيون، وإال فالتاريخ وخالل هذه املؤامرات ينثرون بعض األموال على أهل فلسطني من باب ذر الرماد 

 .والواقع يشهد عليهم خالل العقود التسعة املاىية أهنم مل يرجعوا شيئاً من فلسطني
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إال أن مما يثري الدهشة والذهول ويبعث على االمشئزاز؛ موقُف هؤالء احلكام من ُأَسِر اجملاهدين الذين يقومون 
جاؤوهم بشّرِهم، فلم يكتفوا بشجبها وإمنا قاموا مبا هو أشد بالعمليات االستشهادية، فقد كانوا ينتظرون خريهم ف

وأنكى، فانظروا إىل حال تلك األسر،  وتأملوا حال كل أخٍت من أخواتنا األرامل هناك ممن قُِتَل زوجها على يد 
أن تركهم  اليهود، وَقّدَم ابنها نفسه رخيصًة يف سبيل الدين والذوِد عن حياض املسلمني، فجاء جنوُد اليهوِد بعد

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 هائمًة يف الطرقات على وجهها، والدموع 

ال تدري إىل أين تتجه، وال إىل أين  -حنسبه واهلل حسيبه  - قد أخذت جمراها، وهي جتر صغارها وصغاَر الشهيد
تسري من تكاثِر املصائب عليها، ولكن بفضل اهلل كان بعض أصحاب القلوب الرحيمِة من بالِد احلرمني وغريها 

يظ يرسلون بعض زكواهتم هلذه األسر من األرامل واأليتام، خيففون هبا بعض مصاهبم، فإذا بذلك األمري الفظ الغل
 !!!يأمر مبنع احملسنني من إرسال أمواهلم، حىت تتوقف العمليات عبد اهلل بن عبد العزيزاملتكرب؛    اجلّواظ 

 
 !فأي قلٍب هذا الذي يأمر هبذه األفعال؟

 !أهو قلب بشر؟
 !أم أنه َقْد ُقدَّ من حجر؟

 !وأي نذالٍة هذه؟
 !وأي خّسٍة هذِه؟

 
لِة واليتيِم واملسكني، وكيف يُرجتى اخلري لنا أو الدفاع عن البالد والعباد من أن تـََتَتّبَع دريهماٍت تصُل إىل األرم

 .أمثال هؤالء أصحاب القلوب القاسية

                                                           

بفتح اجليم وتشديد الواو وآخره معجمة؛ الكثري اللحم املختال يف مشيه، حكاه  جواظ؛ : )قال ابن حجر     
 [.663ص/8ج: فتح الباري( ]اخلطايب، وقال ابن فارس؛ قيل هو األكول، وقيل الفاجر
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 !!وبعد هذا كله يزعم املنافقون عباد الدرهم والدينار؛ أن هؤالء والة أمر لنا، وسيقومون بالدفاع عنا

 
لصالح والدفاع عن البالد والعباد مير بأبواب هؤالء وإن تعجب فعجٌب قوُل بعض دعاة اإلصالح؛ بأن طريق ا

 !  احلكام املرتدين 
 

إن كان لكم عذٌر يف القعود عن اجلهاد، فهذا ال يُبيُح لكم أن تركنوا إىل الذين ظلموا فتحملوا : فأقول لهؤالء
تعاىل غينٌّ عن مداهنتكم للطغاِة أوزاركم وأوزاَر من ُتِضّلون، فاتقوا اهلل يف أنفسكم، واتقوا اهلل يف أمتكم، وإن اهلل 

                                                           

كان القدماء يضربون املثل ببطش : )... -عمر بن حممود أبو عمر  -يقول الشيخ أبو قتادة الفلسطيين     
التتار، ولكن هل بطش التتار يعادل دمويَّة صدام حسني؟ وهل ظلم الكافرين يف كل تارخيهم مع املسلمني يعادل كفر 

تعذيب النازيني يعادل تعذيب سجون مصر؟ وهل وظلم القذايف؟ وهل خبث اليهود يعادل خبث امللك حسني؟ وهل 
نظام يعادل نظام آل  -قط  -حكم النصارى يف لبنان يعادل حكم النصرييني يف سوريا؟ وهل مرَّ يف تاريخ اإلنسانية 

 سعود؛ ليس هناك مثّ وثيقة بني احلاكم واحملكوم، فاحلاكم ميلك كل شيء والناس عبيده وخدمه؟

 .كفٌر ما بعده كفر، وإجراٌم ما بعده إجرام! الكفر تسري يف دماء هؤالء القوم؟أي َعرَاقة يف اإلجرام و  

 

فواهلل إنَّ رجاًل من املسلمني يفكِّر حلظة يف احتمال وجود اخلري يف هؤالء أنه رجٌل خمبول، وإن رجاًل يفكِّر  
ام وطوائفهم ال ينفع مهم إاّل اهلرس إّن هؤالء احلكَّ . بطريقة أخرى غري السيف يعاجل هبا هؤالء القوم أنَّه رجل خمبول

 [.91: بني منهجني( ]حىت النهاية
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ِبنَي }: من أجِل دينه، وقد قال سبحانه ،  وأَلْن   [ 9-8:القلم]{ َودُّوا َلْو ُتْدِهُن فـَُيْدِهُنونَ * َفاَل ُتِطِع اْلُمَكذِّ
 .يقعَد املرُء يف أدىن طريِق احلق خرٌي له من أن يقَف يف أعلى طريق الباطل

 
عن مقاومة القوات العراقية، واستنجدوا  -بلسان احلال واملقال  -إن دول اخلليج قد شهدت بعجزها  :ثالثاً 

، فكيف ستقف هذه الدول أمام أمريكا والقوات العراقية   كما هو معلوم   -وعلى رأسهم أمريكا  -بالصليبيني 

                                                           

كما   -فهي املساومة إذن، وااللتقاء يف منتصف الطريق : )يقول الشهيد سيد قطب يف تفسري هذه اآلية    
لصغري منها  فصاحب العقيدة ال يتخلى عن شيء منها ألن ا! وفرق بني االعتقاد والتجارة كبري -يفعلون يف التجارة 

كالكبري، بل ليس يف العقيدة صغري وكبري، إهنا حقيقة واحدة متكاملة األجزاء، ال يطيع فيها صاحبها أحدا، وال 
يتخلى عن شيء منها أبدا، وما كان ميكن أن يلتقي اإلسالم واجلاهلية يف منتصف الطريق، وال أن يلتقيا يف أي طريق، 

إن  -جاهلية األمس وجاهلية اليوم وجاهلية الغد كلها سواء  -زمان ومكان وذلك حال اإلسالم مع اجلاهلية يف كل 
اهلوة  بينها وبني اإلسالم ال تعرب، وال تقام عليها قنطرة، وال تقبل قسمة وال صلة، وإمنا هو النضال الكامل الذي 

 [.3658ص: يف ظالل القرآن!( ]يستحيل فيه التوفيق

 
، والذي اعلن فيه بداية "هـ18/1/1411"ز ال سلول يف خطابه بتاريخ يقول عدو اهلل فهد بن عبد العزي    

 -أي غزو الكويت  –أيها األخوة؛ لقد أعقب ذلك احلدث املؤسف : )... االحتالل الصلييب العلين لبالد احلرمني
نطالقا من حرص إقدام العراق على حشد قوات كبرية على حدود اململكة العربية السعودية، وأمام هذا الواقع املرير وا

أعربت اململكة العربية السعودية عن رغبتها يف ... اململكة على سالمة أراىيها ومحاية مقوماهتا احليوية واالقتصادية
اشرتاك قوات عربية شقيقة وأخرى صديقة، حيث بادرت حكومة الواليات املتحدة األمريكية، كما بادرت احلكومة 

لصداقة اليت تربط بني اململكة العربية السعودية وهذه الدول، إىل إرسال قوات الربيطانية ودول أخرى حبكم عالقات ا
( جوية وبرية ملساندة القوات املسلحة السعودية يف أداء واجبها الدفاعي عن الوطن واملواطنني ىد أي اعتداء

 [.750-749ص : السياسة اخلارجية للمملكة العربية السعودية مائة عام ]
 



http://www.hassadalmojahideen.net/vb  الجهاد حصاد منتدى  

195 
 

 ! اليت جُتَّنُد اليوم حتت إمرهتا؟
 

ومن معه يوم غزو العراق للكويت، عندما أطلقوا سيقاهنم للريح، هو القرار " حجابر الصبا "إن القرار الذي اختذه 
الراجح الذي سيتخذه مجيع حكام اخلليج، ما مل يتم التفاهم بينهم وبني أمريكا على أن يتخلوا عن عروشهم 

ال يسألوا عن النفط احلالية، ويـُْعَطوا وظائَف دون ذلك ملخادعة العوام ومحايِة مصاحل أمريكا، وأن يتعهدوا بأن 
 .ودخله، كحال عمالئهم يف جملس احلكم االنتقايل يف العراق

 
مث إن مما يؤكد على نفسياهتم االهنزامية ورىوخهم للمحتل وكيفية التعامل معه؛ هو استقباهلم ألعضاء ذلك 

 .اجمللس االنتقايل والتعاون معهم
 

 :وخالصة القول
 

ا يف اهلجوم على دولة عربية، بينهم وبينها عهوٌد للدفاع املشرتك، زادت إن هذه احلكومات أيدت أمريكا وساندهت
، مث نقضتها عن بكرة أبيها، فهذا "جامعة الدول العربية"من توثيقها له قبل اهلجوم األمريكي بأياٍم معدودة يف 

 . يُظهُر موقفها يف القضايا األساسيِة لألمة
 

وص اختاذ موقف بشأن استخدام القوة واهلجوم على العراق،  فمرًة إن هذه األنظمة تذبذبت كثريًا خبص :رابعاً 
، مث تعود لرأيها األول، ويف احلقيقة أن عدم "األمم املتحدة"ترفض املشاركة مطلقاً، ومرة أخرى تقيُد ذلك مبوافقة 

غوط األمريكية، املشاركة يأيت متشيًا مع الرغبات الداخلية هلذه الدول، إال أهنم أخريًا استسلموا ورىخوا للض
وفتحوا قواعدهم الربية واجلوية والبحرية مسامهًة يف احلملة، برغم اآلثار الكبرية واخلطرية اليت سترتتب على ذلك، 
وأمهها؛ أن ذلك ارتكاٌب لناقٍض من نواقض اإلسالم، وخيانٌة عظمى لألمة، وما يتبع ذلك من غضٍب شعيب، 

 .ِة العاجزِة اخلائنِة املرتدةوهتيئِة األجواِء للخروج على هذه األنظم
 

وأهمُّ وأخطُر من ذلك يف نظرهم؛ أال يفتح باب إسقاط األنظمة الدكتاتورية بالقوة املسلحة من اخلارج، وخاصًة 
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، عندما أمرته بإشعال حرب اخلليج األوىل ىد   بعدما رأوا أسَر رفيِق درهبم السابق يف اخليانِة والعمالِة ألمريكا 
،   عن طاعتها، فأكلت احلرب األخضر واليابس وأدخلت املنطقة يف تيٍه مل خترج منه إىل اليوم  إيران ملا خرجت

 . وما احلروُب الالحقُة إال من تداعياهتا
 

فهم يعلمون أن الدور قادٌم عليهم، وهم ال ميلكون اإلرادة الختاذ القرار الصعب لصد العدوان، فضاًل عن أن 
وقد حيَل بينهم وبني إنشاِء قوٍة عسكريٍة كبرية ِلَما ُأِخَذ عليهم  -من وجهة نظرهم  -ميلكوا القوة املادية لذلك 

 . من عهوٍد ومواثيَق سريٍة منُذ زمٍن بعيد
 

ومما يوىح موقفهم من قضايا األمة؛ ما قاموا به من مناصرٍة ألمريكا بفتِح قواعدهم مسامهًة منهم معها  :خامساً 
تان، وال خيفى أن هذه مناصرٌة ومظاهرٌة صرحيٌة للكفاِر على دولٍة إسالمية، وذلك  يف محلتها الصليبية على أفغانس

                                                           

فهو النظام املدعوم من أمريكا عندما : )شهيد يوسف العيريي رمحه اهلل عن الطاغوت صدام ونظامهيقول الشيخ ال    
وصل السلطة عرب االنقالب، وهو النظام املدعوم من أمريكا واملنطقة يف حرب إيران، وبعد أن بدأ يقوى وخشيت 

توفة األيدي، كما أحملت له بذلك أمريكا من ىرره، زينت له غزو الكويت ودفعته لذلك، وظن هو أهنا ستبقى مك
السفرية األمريكية يف بغداد قبل غزو الكويت بأسبوع تقريباً، وجترأ وأقدم على الغزو بعد صدور الضوء األخضر من 
أمريكا، فأكل الغيب الطعم، وأمريكا ال عهد هلا وال ميثاق، فانقلبت عليه وجرعته السم، فاىطر ملواجهتها ملدة عقد 

 أنه اهنار يف هناية املطاف، فالدول العربية ستمر بنفس مرحلة نظام صدام، وما عليها إال أن تسري حنو من الزمان، إال
 [. مستقبل العراق واجلزيرة العربية، إعداد مركز الدراسات( ]ما تريد هلا أمريكا، فهي مسرية ال خمرية

 

مليار دوالر، منها " 500"حبوايل [ هـ 1408 – 1400]ُقدرت اخلسائر اإلمجالية للحرب العراقية اإليرانية     
ألف قتيل، " 450"مليار دوالر خسائر العراق، إىافة إىل " 220"مليار دوالر خسائر إيران و " 280"

مليار دوالر للبلدين، " 500"وأىعافهم من اجلرحى واملعوقني، وخسائر يف املنشآت النفطية واالقتصادية تقدر بـ 
 .مليار دوالر" 1000"مجالية هلذه احلرب تقدر بـ أي أن التكلفة املادية اإل
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 .   كفٌر أكرٌب خمرٌج من امللة 
 

ولعل من املواقف الظاهرة اجللية اليت تنبئ مبوقف حكام اخلليج؛ إذا تعّرَض أحدهم لضغوٍط أمريكيٍة  :سادساً 
، حيث طالبوا صداماً بأن ُيَسّلَم    " مبادرة زايد"ملا مُسَّي بـ حىت يسلم املناطق النفطية هلا؛ هو دعمهم اجلماعي 

                                                           

فليعلم كل مسلم؛ أن الدخول حتت راية النصارى الكفار والقتال معهم وإعانتهم بأي نوع من أنواع : )قال العلماء    
اإلعانة، كالقتال معهم، أو أن يكون قوة إسناٍد هلم، أو يقوم بتأمني خطوط اإلمداد، أو تأمني خطوط التموين 

 غريه، أو سهل ذلك هلم، أو قام على حراستهم، أو قام وجلب الطعام والشراب هلم، أو يقوم بنقلهم من موىٍع إىل
بتحديد أورسم اإلحداثيات، أو بإرسال اإلشارات وتنسيق االتصاالت، أو غري ذلك، مما يساعد يف إدارة العمليات 
ن القتالية، أو أشار عليهم برأي، وغري ذلك من أوجه املساعدة واإلعانة، فقد كفر باهلل العظيم، وارتكب ناقضًا م

 [.عن بيان للمشايخ؛ علي اخلضري وناصر الفهد وأمحد اخلالدي( ]نواقض اإلسالم باإلمجاع
 

إىل ختلي القيادة العراقية السابقة عن السلطة، واللجوء إىل موقع ختتاره، مع توفري ىمانات دولية " املبادرة"دعت      
اخلليجي املبادرة " التهاون"وقد أيد جملس . هلا، ووىع العراق حتت وصاية األمم املتحدة وجامعة الدول العربية

 .باإلمجاع
 

ان االمارات العربية ... اكدت الصحف االماراتية" : )م 3/3/2003"خ جاء يف جريدة الوطن القطرية، بتاري 
" مبادرة شجاعة وحكيمة"بشجاعة وتبصر ما يردده اآلخرون خلف الكواليس، وحتت عنوان ... املتحدة طرحت
ونقلت ... ؛ ان هذه املبادرة قالت يف العلن ما ظل يردده اآلخرون خلف الكواليس"أخبار العرب"اكدت صحيفة 

الكل جممع على ان صدام حسني ال بد ان يغادر العراق، "؛ ... قوله -بن زايد  -الة انباء االمارات عن عبد اهلل وك
 "(.لديه جرأة الشيخ زايد -مع االسف  -ولكن ال يوجد قائد عريب 

 

جملس يف املؤمتر الصحايف اخلتامي الجتماع وزراء خارجية  -محد بن جاسم -وقال وزير خارجية دويلة قطر  
إن دول اخلليج تدعم بقوة مبادرة الشيخ زايد، وترى أهنا مهمة " : )هـ30/12/1423"اخلليجي " التهاون"

 !(.جدا
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العراَق وشعَبُه ونِْفطَُه على طبٍق كغنيمٍة باردة، وأن يتنحى عن السلطة ويوفروا له جلوءًا سياسيًا حبجة أال تسفك 
 -مع ما سبق  -املبدأ على هذا املبدأ ِمراراً وبال حياء، وظاهر هذا " سعود الفيصل"الدماء يف العراق، وقد أكد 

يُظهُر أن حكاَم اخلليج إذا تعرىوا لضغوٍط أمريكيٍة الحتالل مناطق النفط فسوف يكررون نفس املوقف مبا فيهم 
 . حاكم الرياض

 
ومن أظهر الدالئل اليت تنبئ مبوقف احلكام جتاه صد العدوان؛ موقُف كبريهم، عندما أّطْت جزيرُة العرب  :سابعاً 

بابات األمريكية، وىجت حبارها من حامالت الطائرات الصليبية بأحدث العتاد واألسلحة حتت جنازير الد
الحتالل املنطقة، فإذا بكبريهم الذي علمهم اخلنوع خيرج على املأل ليبث يف األمة االستسالم واملذلة واخلضوع، 

 !!، يا للعار والشنار    ( إن هذه الحشود ليست للحرب): ويقول
 

 وإن كنَت تدري فالمصيبُة أعظمُ *** تدري فتلك مصيبٌة إذا كنَت ال 
 

إن احلاكم الذي يؤمن ببعض األفعال اليت سبق ذكرها، ال يستطيُع أن يدافع عن البالد،  :وخالصُة القول
 ! فكيف إذا كان يؤمن هبا كلِّها ومارسها مراٍت ومرات؟

 

                                                                                                                                                                                                         

 

والذي سبق  –يقول عدو اهلل فهد بن عبد العزيز ال سلول، يف خطابه الذي اعلن فيه استقدام القوات الصليبية      
وامنا لغرض !! ى أن هذا االجراء ليس موجه ىد احدمع تأكيد تام عل: )... -"28"نقل مقطع منه، هامش 

دفاعي حمض، تفرىه الظروف الراهنة اليت تواجهها اململكة العربية السعودية، وجتدر االشارة هنا إىل ان القوات اليت 
وستغادرها فورا !! ستشارك يف التدريبات املشرتكة بينها وبني القوات املسلحة السعودية، سيكون تواجدها مؤقتا

انظر؛ السياسة اخلارجية للمملكة العربية السعودية مائة عام، ص !!( ]عندما ترغب اململكة العربية السعودية يف ذلك
 [.، اصدار وزارة اخلارجية السعودية749-750
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هدروَن دماَء إخواهنم وأعراىهم وأمواهلم حىت َيْسَلُموا، إن الذين يؤمنون مببدأ مناصرِة الكافرين على املسلمني، ويُ 
إن هؤالء مؤهلون  -وال خيفى أن هذا اإلكراه ال يعترب شرعًا  -مّدعني أهنم حيبون إخواهنم ولكنهم مكرهون 

للسري على نفس املبدأ ىد بعضهم البعض يف دول اخلليج، بل إن هذا املبدأ قابل للتوسع يف داخل الدولة 
ذاهتا، فمثال إن حاكم الرياض مؤهل بأن يفرط باملنطقة الشرقية والوسطى وغريها لألمريكيني، والشمالية  الواحدة

ومن قرأ وتدبّر تاريخ  -مثالً  –" أبو عريش"و " صامطة"و " جيزان"وجزءاً من الغربية لليهود، مقابل أن تسلم له 
  –إال من رحم اهلل منهم  -من هذه التنازالت امللوك قدمياً وحديثاً َعِلَم أهنم مؤهلون للقيام بأكثر 

 
بل إن احلاكم قد بدأ عمليًا بالتفريط يف أبناء البالد، مبطاردهتم وسجنهم واهتامهم مبذهب اخلوارج يف تكفري 

انفجارات "وكل ذلك كاَن قبَل  -حنسبهم شهداء واهلل حسيبهم  -املسلمني زورًا وهبتاناً، واملبالغة يف قتلهم 
اليت يتحجج هبا النظام، وإمنا جاءت هذه احلملة يف سياق تنفيذ     يف ربيٍع األول من هذا العام  "الرياض

، رغم أن النظام هو الذي استفز الشباب بإباحة البالد للصليبيني،    تعليمات أمريكا لعلهم ينالون رىاها 

                                                           

يف ": )إصدار مركز الدراسات/عملية شرق الرياض وحربنا مع أمريكا وعمالئها، الفصل الرابع"جاء يف كتاب؛      
هـ، خرج جمموعٌة من شباب اإلسالم، وىربوا جمّمعات الصليبيِّني يف  1424عشر من ربيع األول هلذا العام احلادي 

شرق الرياض، يف واحدٍة من أقوى العمليَّات الّنوعيَّة، حىّت اىطر بعض املسؤوليني األمريكيني إىل االعرتاف بأنَّ 
هلجمات على ثالثة جمّمعات لألمريكان؛ أحدها؛ جمّمع شركة كانت ا. العمليَّة عمليَّة كوماندوز مّتت بتخطيط دقيق

والثاين؛ جمّمع احلمراء السكين . االستخبارية األمريكيَّة، إحدى أكرب وأغمض شركات االستخبارات يف العامل" فينيل"
 .والثالث؛ جممع جداول. بغرناطة

 

خلطت أوراق املسئولني األمريكيني، وذّكرت وقد أنكت هذه العملّيات يف الصليبيني حبمد اهلل نكايًة بالغًة، و  
األمريكان أهّنم لن حيلموا باألمن حىّت يعيشه املسلمون واقًعا يف فلسطني، وحىّت خترج مجيع اجليوش الصليبية من 

 (.جزيرة حممد صلى اهلل عليه وسلم
 

، فإنه يزيد معه السعار الرمسي من يف املنطقة" الصهيوصلييب"وكلما زاد النفوذ : )يقول الشيخ الشهيد يوسف العيريي     
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احلرمني، وبالتايل هو الذي أخلَّ باألمن  خمالفًا للدين مستهزئًا مبشاعر املسلمني، متحديًا لرجولة الرجال من أبناء
على احلقيقة، ولضيق املقام هنا أفردُت هذه املسألة يف رسالٍة خاصة ببالد احلرمني أرجو أن تصلكم قريبًا بإذن 

 . اهلل
 

وإن مما يلخص حال األمة وتكالب األعداء عليها مع عمالة احلكام للكافرين، وخيانتهم للدين وإظهار بطشهم 
ب، وختاذل اجلماعات اإلسالمية عن اجلهاد؛ هذه األبيات واليت يف معظمها للدكتور يوسف أبو هاللة، بالشعو 
 :يقول

 
 يلهو بها القسيُس والحاخامُ *** واألمُة الكبرى غدت ألعوبًة 

 
 سياَن إن قعدوا وإن هم قاموا*** هي مثُل قوم  في األمور مكانًة 

                                                                                                                                                                                                         

قبل احلكومات ىد ما هو إسالمي وخارج رغباهتم، فهل كان أحد يصدق أن يأيت على األمة زمان يكون أكثر 
املعتقلني يف سجون بالد اإلسالم هم أهل اجلهاد والدين؟ أكان أحد يصدق أن يكون اجلهاد جرمية تضرب 

كان أحد يتصور أن يصل احلد باحلكومات إىل تسليم أبنائها   احلكومات على ممارسها بيد من حديد؟ هل
للصليبيني؟ إن إحصائية بسيطة ملن هم يف سجون الدول اإلسالمية، يتبني أن العدو األول هلذه احلكومات هو 
لم اجلهاد واجملاهدين، وأن كل صادع باحلق ال خياف يف اهلل لومة الئم، يفرض عليه احلصار أو يعتقل أو يشرد أو يس

للصليبيني، لقد كان هذا منهجًا قدميًا متبعاً، وما أفعال عبد الناصر وغريه من احلكام يف زمانه بأبناء األمة خبافية 
على أحد، وهلك مجال وجاء يف األمة ألف شر غري مجال، واليوم زاد شر مجال العصر بكافة أشكاهلم ومسمياهتم 

سورة ]{ خَنَْشى أَْن ُتِصيبَـَنا َدائِرَةٌ }ده، وأحسنهم حااًل من يقول؛ عندما رأوا الصليب زجمر عليهم، سارعوا خلطب و 
ْخَواهِنُِم الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن }، وبعضهم حاله كما أخرب اهلل عنهم بقوله؛ [52: املائدة َأملَْ تـََر ِإىَل الَِّذيَن نَافـَُقوا يـَُقوُلوَن إلِِ

َجنَّ َمَعُكْم َواَل نُِطيُع ِفيُكْم َأَحًدا أََبًدا َوِإْن ُقوتِْلُتْم لَنَـْنُصرَنَُّكْم َواللَُّه َيْشَهُد إِنَـُّهْم أَْهِل اْلِكَتاِب لَِئْن أُْخرِْجُتْم لََنْخرُ 
مستقبل العراق واجلزيرة ( ]، فيا حسرة على هذه األمة اليت توىل فيها شرها وأكفرها[11: سورة احلشر]{ َلَكاِذبُونَ 

 [.العربية، إعداد مركز الدراسات
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 لعروِش هياكٌل وِعظامُ فوق ا*** عظماؤها والحادثاُت تُبيدها 
 
 والمسلموَن َعِن الجهاِد صيامُ *** والقدس، ويَح القدِس ِدْيَس عفاُفها 
 ما باُل طهرِك دّنَسته طَُغامُ *** بغداُد يا داَر الخالفِة ويحِك 
 
 عّمن أغاَر على ِحَماِك تـََعاُموا*** ما باُل من باألمِس خانوا دينهم 
 وعلى اليهوِد أرانٌب ونـََعامُ  ***أعلى الشعوِب قساوٌر صيّالٌة 
 

 وطني استبيَح وَشبَّ فيِه ِضَرامُ *** لم يبَق لي داٌر أفيُء لِظّلها 
 !أَْيٌك، فهْل َأشدو ولسُت ُأالُم؟*** أنا طائٌر قد الَح لي .. يا أمتي

 
 !هي أن شرَّ ِعَداتَِنا الحُّّكاُم؟*** أُأعاُب إن صارحتكم بحقيقًة 

 للمسلميَن ُخويِدٌم وِإَمامُ *** ويُْدَعى أنَُّه ِمْن ُكلِّ زنديق  
 

 في حيِن ُهْم َداٌء لنا وِحَمامُ *** يتظاهروَن بأنهم عوٌن لنا 
ُه اجتاَح الدُّنا   أيَن التَِّقيُّ الشهُم والمقدامُ *** جيُش النصارى َمدُّ

 
عموماً، وجزيرَُة العرِب خصوصاً،  فقد َظَهَر مدى اخلطر احلقيقي الذي تتعرض له املنطقةُ  وبناءًا على ما تقدم؛

وأصبح واىحًا بأن احلكام غري مؤهلني إلقامة الدين والدفاع عن املسلمني، بل قدموا األدلة على أهنم ينفذون 
 . خمططات أعداء األمة وامللة، ومؤهلون للتفريط بالبالد والعباد

 
 :كانوا يسريون عليهواآلن بعد أن عرفنا حال احلكام؛ ينبغي أن ننظر يف املنهج الذي  

إن املتأمل يف منهج هؤالء احلكام يتضح له بغري عناء أهنم يسريون وفق أهوائهم وشهواهتم، ووفق ما تقتضيه 
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مصاحلهم الشخصية ووالءاهتم الصليبية، فااللتزام باإلسالم ليس من الثوابت يف منهجهم ودينهم، وإمنا هم 
فق مع أهوائهم وحيافظ على ملكهم، وذلك كفٌر أكرب كما بينه يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، مما يتوا

َياِة أَفـَتـُْؤِمُنوَن بِبَـْعِض اْلِكَتاِب َوَتْكُفُروَن بِبَـْعٍض َفَما َجزَاُء َمْن يـَْفَعُل َذِلَك ِمْنُكْم ِإالَّ ِخْزٌي يف احلَْ }: تعاىل بقوله
نـَْيا َويـَْوَم اْلِقَياَمِة يـَُردُّوَن ِإىَل َأشَ  ،  فالثابُت األساُس [85:البقرة]{ دِّ اْلَعَذاِب َوَما اللَُّه ِبَغاِفٍل َعمَّا تـَْعَمُلونَ الدُّ

 .عندهم؛ هو الثباُت يف امللك فقط ال غري
 

فاخللل ليس يف قضية فرعيٍة كفساد شخصي حمصوٍر داخل قصر احلكم، إمنا اخللُل يف املنهِج من أساسه، وذلك 
بيُث واملبدأُ اهلّدام يف معظم نواحي احلياة؛ بأن السيادة والطاعَة املطلقتني للحاكم، عندما انتشر ذلك االعتقاُد اخل

وليستا لدين اهلل تعاىل، أي أن العبوديَة للحاكم وليست هلل تعاىل، وتلك هي احلقيقُة املهمة اليت خُيادُِع فيها 
ن َسّخروا جيشًا من العلماِء واخلطباِء احلكام، وإن تسرتوا يف بعض البلدان حتت عباءة اإلسالم، وخاصًة بعد أ

منذ قرٍن من الزمان، بعيدًا عن  "الطاعِة لوليِّ األمر"والكتاِب ومجيِع أجهزِة اإلعالِم للمبالغِة يف تضخيِم معىن 
رمني كما هو احلاُل يف بالد احل  -القيود اليت قيدها هبا دين اهلل تعاىل، حىت أصبَح احلاكُم وثنًا يُعبُد من دون اهلل 

ومن َأىَب من العلماِء مداهنتهم؛ فله السجن حىت يَُداِهَن ُمكرهاً، وكما أهنم تسرتوا يف بلداٍن أخرى حتت عباءة  -
 .    الربملان والدميقراطية 

                                                           

ما هو رأيكم يف الدميقراطية؟ وما حكم من ميارسها من املسلمني؟ وما : "ُسئل الشيخ اإلمام أمين الظواهري     
 :، فأجاب حفظه اهلل"حكم من ميارس منها ما هو متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وحتديداً مبدأ الشورى؟

لعقيدة التوحيد، الن الدميقراطية تدعو إىل حاكمية اما عن اجلزء األول من السؤال؛ فالدميقراطية خمالفة ) 
اجلماهري، وحنن ندعو إىل سيادة الشريعة املبنية على افراد احلاكمية هلل سبحانه، وهذا الذي نقول به هو امجاع علماء 

ي هو والذي ميارس الدميقراطية من املسلمني عليه ان يصحح توحيده ويربأ من االحنراف الذ... املسلمني بال خالف
 .فيه
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 .لذا فحال مجيع الدول العربية يف احنطاٍط سحيق يف مجيع مناحي احلياة، يف أمور الدين والدنيا

 
 -اد مجيع الدول العربية أقلُّ شأناً من دولٍة واحدٍة كانت يوماً من األيام جزءاً من عاملنا ويكفي أن تـَْعَلَم أن اقتص

، فأسبانيا دولة كافرة، ومع ذلك    أال وهي األندلس املفقود  -يوَم أن كّنا متمسكني باإلسالم حقًا 
بالدنا فال حساَب وال عقاب، ، ألن هناك حسابًا وعقابًا للحاكم، وأما يف    فاقتصادهم أقوى من اقتصادنا 

                                                                                                                                                                                                         

أما عن اجلزء الثاين من السؤال؛ فقد بين على مقدمة خاطئة، فليس يف الدميقراطية ما يشبه الشورى، فالشورى  
نظام إسالمي تدير به اجلماعة املسلمة أمورها وختتار به أولياء امورها، وتراقب مسارهم مبمارسة فريضة األمر باملعروف 

 .صيل من النظام اإلسالمي، ال يتصور نزعها منه وممارستها يف غريهوالنهي عن املنكر، فهي  بذلك جزء ا

 

وللشورى أحكام تفصيلية ليس هذا جمال ذكرها، ولكنها تتصادم مع أي نظام غري إسالمي، فمثاًل كيف نطبق  
لني أهل يف احلكام أو املسؤو " العدالة الشرعية"يف نظام غري إسالمي؟ وكيف نطبق مبدأ " ال اجتهاد مع النص"مبدأ 

الكلمة املمنوعة، إصدار املكتب اإلعالمي جلماعة اجلهاد، حمرم ( ]احلل والعقد أو أهل الشورى يف نظام غري إسالمي
 [.هـ 1417

 
هـ، وتعاقبت عليها الدول واملمالك اإلسالمية، حىت  92فتحها طارق بن زياد وموسى بن نصري رمحهما اهلل، سنة      

 .هـ، على أيدي عباد الصليب 897سقوط مملكة غرناطة، آخر دول اإلسالم باألندلس سنة 
 

م ، 2004حتتل اسبانيا املرتبة الثانية عشر يف قائمة ميزانيات الدول، حيث بلغت ميزانيتها السنوية سنة      
املرتبة احلادية والعشرين،  -وهي أكرب الدول العربية ميزانية  -ا حتتل الدولة السعودية بليون دوالر أمريكي، بينم 109



http://www.hassadalmojahideen.net/vb  الجهاد حصاد منتدى  

204 
 

 .وإمنا السمُع والطاعُة والدعاُء له بطوِل العمر
 

وما وصلنا إىل هذه احلالة املزرية إال ألنه قد غاب عن الكثري منا الفهُم الصحيُح والشامُل لديِن اإلسالم، واقتصر 
أمهيتها العظمى إال أن ديَن وهي على  -كالصالِة والصيام   -فهمهم على أنه أداٌء لبعض الشعائر التعبديِة 

مبا فيها امليزان  -كاالقتصادية والعسكرية والسياسية   -اإلسالم يشمُل مجيَع شؤوِن احلياة؛ الدينية والدنيويِة أيضًا 
الذي نزن به أفعال الرجال من احلكام والعلماء وغريهم، وكيفية التعامل مع احلاكم وفق احلدود اليت وىعها اهلل 

يتجاوزها، كالتشريع من دون اهلل، ومواالة الكفار ومناصرهتم على املسلمني، أو العبث واالختالس تعاىل له فال 
 .اهلائل من مال األمة العام

 
وكثرٌي من الناس يظنون أن هذا من صالحيات ويل األمر، وال يعلمون أن هذه األفعال ِمَن احلاكم؛ هي من 

فيها الطاعة، بل إن تشريعه من دون اهلل ومواالته للكفار كفٌر أكرب خمرٌج الكبائِر العظاِم يف شريعتنا، وال جتُب لُه 
 .   بَعَد إعداِد ما يلزم     من امللة، يوجُب اخلروَج عليه 

                                                                                                                                                                                                         

بليون، أي تقريبا نصف ميزانية اسبانيا، اليت ال متلك من املوارد الطبيعية ما يوجد يف املناطق  56حيث بلغت ميزانيتها 
 .اليت تسيطر عليها الدولة السعودية

 
( من السلطان الكفر الصريح فال جتوز طاعته يف ذلك، بل جتب جماهدته ملن قدر عليهاإذا وقع : )قال ابن حجر     

أمجع العلماء على أن اإلمامة ال تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ : )، وقال القاىي عياض[13ص/7ج: الفتح]اهـ 
 [.229ص/12ج: شرح مسلم]اهـ ( عليه الكفر انعزل

 

جيب االستعداد للجهاد بإعداد القوة ورباط اخليل يف وقت سقوطه للعجز، فإن ما : )قال شيخ اإلسالم ابن تيمية     
 [.259ص/28ج: الفتاوي]اهـ ( ال يتم الواجب إال به فهو واجب
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وتدبروا فيهما التضح هلم ذلك جليًا يف نصوٍص كثرية،  -وهذا ما ينبغي علينا  -ولو أهنم قرؤوا القرآن والسنة 

، وكان قد تنّصَر يف اجلاهلية، وكان يظن كما يظن كثرٌي من    رىي اهلل عنه  ومن ذلك حديُث عديِّ بن حامتٍ 
الناس أن اتّباَع السادِة والكرباء من األمراء والعلماء يف حتليل ما حرم اهلل أو حترمي ما أحل اهلل ليس عبادًة هلم 

ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو وليس كفراً باهلل تعاىل، ألنه مل يصلِّ هلم ومل يصم، ولكنه عندما دخل على رس
فقلت؛ إهنم مل ”: ، قال   [ 31:التوبة]{ اختََُّذوا َأْحَباَرُهْم َورُْهَبانـَُهْم أَْربَابًا ِمْن ُدوِن اللَّهِ }: يقرأ هذه اآلية

رواه أمحد ]“ بلى، إهنم حرموا عليهم احلالل، وأحلوا هلم احلرام فاتبعوهم فتلك عبادهتم”: ، فقال“ !يعبدوهم
 .    [ والرتمذي

                                                           

ملا ارتدت هـ، و  7الطائي، اجلواد ابن اجلواد، املشهور، وقد وفد على النيب صلى اهلل عليه وسلم يف شعبان، سنة      
العرب ثبت على اإلسالم هو وقومه، وكان أول صدقة ُقدم هبا على أيب بكر صدقة عدي وقومه، شهد فتح املدائن، 

 68سنة، وتويف سنة  120وشهد مع علي حروبه، وفقئت عينه يوم اجلمل، وله يف الكرم حكايات مشهورة، عاش 
 [.401ص: إحتاف الكرام، للمباركفوري]هـ 

 

بنص القرآن وتفسري  –أن العبادة هي االتباع يف الشرائع : )د سيد قطب رمحه اهلل يف تفسري هذه اآليةقال الشهي     
فاليهود والنصارى مل يتخذوا األحبار والرهبان أرباباً؛ مبعىن االعتقاد بألوهيتهم أو  -رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

سبحانه عليهم بالشرك يف هذه اآلية، وبالكفر يف آية تالية يف  تقدمي الشعائر التعبدية إليهم، ومع هذا فقد حكم اهلل
يكفي العتبار  -دون االعتقاد والشرائع  -السياق، جملرد أهنم تلقوا منهم الشرائع فأطاعوها واتبعوها، فهذا وحده 

بالّله يتحقق أن الشرك ... من يفعله مشركا باهلل الشرك الذي خيرجه من عداد املؤمنني ويدخله يف عداد الكافرين
مبجرد إعطاء حق التشريع لغري الّله من عباده، ولو مل يصحبه شرك يف االعتقاد بألوهيته وال تقدمي الشعائر التعبدية 

 [.1642ص : يف ظالل القرأن...( ]له
 

هلم من ويف احلديث دليل على أن طاعة األحبار والرهبان يف معصية اهلل؛ عبادة : )قال اإلمام عبد الرمحن بن حسن     
وهذا قد وقع فيه كثري من الناس مع من قلدوهم، لعدم اعتبارهم ... دون اهلل، ومن الشرك األكرب الذي ال يغفره اهلل
َقلد، وهو من هذا الشرك

ُ
وأما طاعة األمراء ومتابعتهم فيما خيالف ما شرعه اهلل ورسوله؛ فقد ... الدليل إذا خالف امل
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فانتبهوا إىل هذه اآلية، فهذه اآلية الكرمية وهذا احلديث الشريف يبينان بوىوح وجالء؛ أن طاعة احلاكم أو 
العامل أو غريمها واتباعهم يف حتليل ما حرم اهلل وحترمي ما أحل اهلل؛ عبادٌة هلم من دون اهلل، وهذا شرٌك أكرب خمرٌج 

 . من ذلكمن امللة، عافانا اهلل وإياكم 
 

ُسْبَحانَُه َعمَّا }: وذلك ما عّقَب به سبحانه وتعاىل يف آخر اآلية الكرمية ونزَّه نفسه الشريفة عنه، حيث قال
{ َما أُِمُروا ِإالَّ لِيَـْعُبُدوا ِإهَلًا َواِحًدا اَل إِلََه ِإالَّ ُهوَ }: ، وذلك بعدما قال تعاىل يف نفس اآلية[31:التوبة]{ ُيْشرُِكونَ 

، ويف ذلك بياٌن على أن التشريع يف التحليل والتحرمي عبادة، وهو من أخصِّ خصائِص األلوهية [31:التوبة]

                                                                                                                                                                                                         

: فتح اجمليد بشرح كتاب التوحيد( ]أكثر الوالة بعد اخللفاء الراشدين، وهلم جرا عمت هبا البلوى قدميًا وحديثًا يف
 [. 406-405ص
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، الركن األول من أركان اإلسالم، وهي رأس اإلسالم، ويف "أن ال إله إال اهلل"، ومن أهم مقتضياِت شهادِة    
، وال يعلمون أن هلا "أن ال إله إال اهلل"هذا تنبيه عظيم جدًا للذين يظنون أن اإلسالم هو جمرد التلفظ بشهادة 

 .    " أن ال إله إال اهلل"مقتضيات إن مل يلتزموا هبا فهم مل يلتزموا بشهادة 
 

                                                           

فإن املشرع للقوانني ... وكما أن احملكم للقوانني الوىعية كافر: )يقول اإلمام محود بن عقالء الشعييب رمحه اهلل     
ْم }شريكا هلل سبحانه وتعاىل يف التشريع، قال تعاىل؛  والواىع هلا كافر أيضا، ألنه بتشريعه للناس هذه القوانني صار ٍَ َأ

يِن َما ملَْ يَْأَذْن بِِه اللَّهُ  { َواَل ُيْشرُِك يف ُحْكِمِه َأَحًدا}، وقال تعاىل؛ [21: الشورى]{ هَلُْم ُشرََكاُء َشَرُعوا هَلُْم ِمَن الدِّ
، وهلذا ملا مسع عدي [31: التوبة]{ َبانـَُهْم أَْربَابًا ِمْن ُدوِن اللَّهِ اختََُّذوا َأْحَباَرُهْم َورُهْ }، وقال عز وجل؛ [26: الكهف]

أليس حيرمون ما أحل اهلل "، فقال صلى اهلل عليه وسلم؛ !"إنا لسنا نعبدهم؟! يا رسول اهلل"بن حامت هذه اآلية، قال؛ 
 ". فتلك عبادهتم"، قال؛ "بلى"، قال؛ "فتحرمونه وحيلون ما حرم اهلل فتحلونه

 

فتبني من اآلية الكرمية من حديث عدي بن حامت؛ أن التحليل والتحرمي والتشريع من خصائصه سبحانه  
فتوي يف التحاكم إىل القوانني ( ]وتعاىل، فمن حلل أو حرم أو شرع ما خيالف شرع اهلل، فهو شريك هلل يف خصائصه

 [.هـ 10/2/1422: الوىعية

 
ال بد من اعتقاد وجوب عبادة اهلل : )... معىن كلمة التوحيد ومقتضياهتا قال عبد الرمحن بن سعدي رمحه اهلل يف     

وحده ال شريك له، واإلقرار بذلك إعتقاداً ونطقاً، وال بد من القيام بعبودة اهلل وحده، طاعة هلل وانقياداً، وال بد من 
توحيد اهلل ومواالهتم ونصرهتم، وبغض أهل الرباءة مما ينايف ذلك عقداً وقواًل وفعاًل، وال يتم ذلك إال مبحبة القائمني ب

الكفروالشرك ومعاداهتم، وال تغين يف هذا املقام األلفاظ اجملردة وال الدعاوى اخلالية من احلقيقة، فإن هذه األشياء 
 [.34 – 33: ص/ القول السديد يف مقاصد التوحيد( ]متالزمة، مىت ختلف واحد منها ختلفت البقية
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 : وخالصة القول
 

ا يف ذلك منهج اإلسالِم يف حماسبة احلكام، إن غياب الفهم الشامِل لديِن اهلِل كمنهٍج جلميع شؤون احلياة، مب
ألنه باستقامتهم على املنهج على دين اهلل تعاىل تستقيم أمور البالد والعباد، فغياب هذا الفهم من أكرب مواطن 
اخللل يف حياة األمة اليوم، فيجب أن نعي هذه املسألة وعياً تاماً ونفقهها وحنن نبدأ مسرية اإلصالح اليوم لنسري 

الصراط املستقيم بإذن اهلل تعاىل، وال نذهب يف التيه لقرٍن آخر من الزمان، ومن الكتب املفيدة يف ذلك  على
" فتح اجمليد"لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل، وكتاُب " اإلميان"واليت شرحت اآلية الكرمية السابقة؛ كتاُب 

للشيخ حممد " مفاهيم ينبغي أن تصحح"، وكتاب للشيخ عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ رمحهم اهلل تعاىل
 .قطب

 
وهكذا؛ ظهر أن احلكام عاجزون وخائنون، وأهنم مل يسريوا على منهج اإلسالم القومي، بل ساروا وفق أهوائهم 
وشهواهتم، وهذا هو سبب االنتكاسات يف مسرية األمة خالل العقود املاىية، وبالتايل يتضُح لنا جليًا أن احللَّ 

يف التمسِك بدين اهلل تعاىل الذي أعزنا اهلل به خالل القرون املاىية، وتنصيِب قيادٍة قويٍة أمينة تقيم القرآن  يكمنُ 
 .فينا وترفُع رايَة اجلهاد حقاً 

 -كالعلماء والزعماء املطاعني يف أقوامهم واألعياِن والوجهاِء والتجاِر   -فيجُب على الصادقنَي ممن يعنيهم األمُر 
وا ليجتمعوا يف مكاٍن آمن بعيدًا عن ظل هذه األنظمة البطّاشة، ويشكلوا جملسًا ألهل احلل والعقد أن يتناد

ليسدوا الفراغ الذي حصل بسقوط هذه األنظمة شرعًا وعجزها عقاًل، حيث إن احلق يف تعيني اإلمام إمنا هو 
كالردة   -زله إن ارتكب ما يوجب ذلك لألمة، واحلق هلا يف محلِه على اجلادة إذا احنرف عنها، واحلق هلا يف ع

وهذا اجمللس املؤقت يتشكل من احلد األدىن املمكن من الطاقات والكوادر دون أن يفتئتوا على  -واخليانة مثاًل 
إىل أن تستكمَل بقيُة األعداد عندما تتحسن األوىاع  -إال فيما تبيحه الشريعة يف حالة الضرورة  -بقية األمة 

منهجهم كتاب اهلل وسنة رسوله عليه الصالة والسالم، ويبدؤون بتوجيه املسلمني إىل األولويات  بإذن اهلل، ويكون
على أن يكوَن من أولى أولوياتهم توحيد املهمة يف هذه املرحلة احلرجة، ويأخذوا بأيديهم إىل بر األمان، 

املسلمني على اجلهاد ، والدفاع عن بيضة اإلسالم وأهله وحياىه، وحتريض الكلمة تحت كلمة التوحيد
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" اآلر يب جي"واإلعداد، وتيسرِي وصول السالِح إىل الناس، خاصًة األسلحة اخلفيفة ومضادات الدروع كقواذف 
وإعالن النفير العام في األمة استعدادًا لصد غدرة الروم التي بدأت في العراق وال وألغام الدبابات،     

 . ل، وحسبنا اهلل ونعم الوكييُعلم أين ستنتهي
 

 :فيا إخواني في اهلل
ينبغي أن يكون عندنا يقنٌي جازم؛ بأن جناتنا وسعادتنا يف الدنيا واآلخرة هي بإقامة اإلسالم واجلهاد، فبهما عزتنا 

: قال    يف سننه عن ابن عمر رىي اهلل عنهما     وسعادتنا كما يف احلديث الصحيح الذي رواه أبو داود 
                                                           

يرمى من على الكتف، ويستعمل بشكل عام ىد اآلليات، ظهر أول منوذج له بعد احلرب هو قاذف صاروخي،      
م، وقد أثبت جدارًة وفعاليًة كبرية ملا ميتاز به من مميزات عديدة 1959العاملية الثانية، مث قام الروس بتطويره عام 

وخية اخلفيفة انتشارًا يف العامل، قلما تتوفر يف سالح آخر، وما زال هذا السالح واحدًا من أكثر القواذف الصار 
ويستخدم يف مجيع اجليوش اليت تتسلح من مصادر شرقية، وقد استخدم هذا القاذف على نطاق واسع يف معظم 

م حيث 1973العمليات العسكرية اليت خاىتها اجليوش العربية واملقاومة الفلسطينية ىد اليهود، وخاصة يف حرب 
ابات اليهود وآلياهتم، كما استعمل بشكل واسع يف أفغانستان أثناء الغزو الروسي، أثبت فاعلية كبرية يف تدمري دب

فما  -11العدد / انظر نشرة البتار]ويصنع هذا السالح يف عدد من الدول، منها؛ روسيا والصني ومصر وإيران 
 [.بعده

 

ر أو فتح فكسر فسكون بكس –هو احد أعالم احلديث، أبو داود بن االشعث بن إسحاق األزدي السجستاين      
هـ، برع يف صناعة احلديث،  275هـ وتويف يوم اجلمعة، منتصف شوال، سنة  202صاحب السنن، ولد سنة  –

كتبت عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مخسمائة ألف : ألني أليب داود احلديث كما ألني لداود احلديد، قال: حىت قيل
 [.461ص: الكرام، للمباركفوريإحتاف ]حديث انتخبت منها ما تضمنته السنن 

 

من أزهد الصحابة، وأوعية العلم، اسلم صغرياً مبكة، وهاجر إىل املدينة، أول مشاهده اخلندق، تويف مبكة سنة      
 [.11ص: إحتاف الكرام، للمباركفوري]هـ، ودفن بذي طوى  73
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إذا تبايعتم بالعينة وأخذمت أذناب البقر ورىيتم بالزرع، وتركتم اجلهاد، ”: لمقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وس
 .“سلط اهلل عليكم ذالً ال ينزعه حىت ترجعوا إىل دينكم

 
نحن قوم أعزنا اهلل باإلسالم، ومهما ابتغينا العزة ): رىي اهلل عنهما    أليب عبيدة     وقد قال اخلليفة عمر 

 .   [ كمرواه احلا ] (بغيره أذلنا اهلل
 

فينبغي على دعاة اإلصالح أن يعلموا أن الطريق إلصالح األمة وتوحيدها حتت كلمة التوحيد؛ ليس باحملاىرات 

                                                                                                                                                                                                         

 
ثاين اخللفاء الراشدين، كان نادر الوجود طوال حقبة التاريخ، مأل اآلفاق حكمًا وعداًل وفتحاً، وكان سفري قريش      

يف اجلاهلية، أسلم يف ذي احلجة، سنة ست من النبوة، شهد املشاهد كلها، له مشاهد وفتوح يف العراق وفارس 
إحتاف الكرام، ]هـ  24سنة / شعبة، فتويف شهيدًا يف حمرم والشام ومصر زغريها، قتله ابو لؤلؤة، غالم املغرية بن 

 [.26ص: للمباركفوري
هو أبو عبيدة عامر بن اجلراح بن هالل القرشي الفهري، احد العشرة املبشرين باجلنة، اسلم قدمياً، وهاجر إىل      

دخلتا يف وجنيت رسول اهلل صلى احلبشة اهلجرة الثانية، وشهد بدرًا واملشاهد كلها، واخرج يوم أحد احللقتني التني 
هـ، وله  18اهلل عليه وسلم بفيه، فوقعت ثنيتاه، قاد جند املسلمني يف فتوح الشام، وتويف يف طاعون عمواس سنة 

 [283ص : إحتاف الكرام، للمباركفوري]سنة  58
 

بن اجلراح، فأتوا  وروى احلاكم من طريق ابن شهاب، قال؛ خرج عمر بن اخلطاب إىل الشام ومعنا أبو عبيدة     
على خماىة وعمر على ناقة فنزل عنها، وخلع خفيه فوىعهما على عاتقه، وأخذ بزمام ناقته فخاض هبا املخاىة، فقال 

أأنت تفعل هذا؟ ختلع خفيك وتضعهما على عاتقك وتأخذ بزمام ناقتك وختوض هبا ! يا أمري املؤمنني: )أبو عبيدة
أوه لو يقل ذا غريك أبا عبيدة جعلته نكاال ألمة حممد : )، فقال عمر(ستشرفوكما يسرين أن أهل البلد ا! املخاىة؟

 (.صلى اهلل عليه وسلم، إنا كنا أذل قوم، فأعزنا اهلل باإلسالم، فمهما نطلب العز بغري ما أعزنا اهلل به أذلنا اهلل
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ابتدءاً  -كٌل حبسبه   -النظرية وتأليف الكتب فقط، ولكن البد أيضًا من مشروع عملي تنخرط فيه األمة كلها 
 .سبيل اهللبالدعاء واالبتهال إىل اهلل، وانتهاًء بالقتال يف 

،    ! فالقتال يف سبيل اهلل؛ جزٌء ال يتجزأ من ديننا، بل هو ذروة سنام الدين، وكيف يبقى الدين بدون ذروته؟
أنت تقاتل؛ ): وهو ىرورٌة ُمِلّحٌة حلياة أمتنا وعزها وبقائها، وقد صدق عدونا وهو كذوب، إذ قال معلماً ألبنائه

علموهنا أبناءهم ويرسلون إلينا بعكسها، كما أن القتال مطلقاً ىرورٌة ، هذه هي احلقيقة اليت ي(إذن فأنت موجود
فقد أشَعَلْت عشراِت احلروب خالل  -مبا يف ذلك تاريخ أمريكا  -لبقاء الدول الكربى، وانظروا التاريخ إن شئتم 

كية قراراً صادقاً ، ألن ذلك من أعظم ىروراهتا امللحة، فيوَم أن تتخذ الواليات املتحدة األمري   ستة عقود فقط 
وذلك قادٌم  -بإيقاف احلروب يف العامل؛ فهي تعلم قبل غريها أن ذلك اليوم هو بداية تفكك والياهتا واهنيارها 

فاحذروا كل دعوٍة إللقاء السالح حتت اسم الدعوة للسالم، ألهنا يف احلقيقة دعوٌة لتخذيلنا  -بإذن اهلل 
 .دعوات إال جاهٌل أو منافقواستسالمنا، وال يـَُرّوُج ملثِل هذه ال

 

 :وقبل الختام
 

وأُوصي نفسي وإياهم؛ بالصرب  - وال سيما في فلسطيَن والعراق –ُأَحّرُض شباب اإلسالم على اجلهاد 

                                                           

مر وعموده وذروة سنامه؟ أما رأس أوال أدلك على رأس األ: )قال صلى اهلل عليه وسلم ملعاذ بن جبل رىي اهلل عنه     
 (.وأما عموده؛ فالصالة، وأما ذروة سنامه؛ فاجلهاد يف سبيل اهلل... األمر؛ فاإلسالم

وأما ذروة سنامه، وهو أعلى ما فيه وأرفعه؛ فهو اجلهاد، : )قال ابن رجب احلنبلي رمحه اهلل يف شرح هذا احلديث 
واألحاديث يف هذا ... ض، كما هو قول اإلمام أمحد وغريه من العلماءوهذا يدل على أنه أفضل األعمال بعد الفرائ

 [.247ص: جامع العلوم واحلكم( ]املعىن كثرية جدا
 

اهلل أكرب خربت "للمزيد عن التاريخ القذر للواليات املتحدة الصليبية، راجع كتاب الشيخ ايب جندل األزدي؛      
 ".أمريكا
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والتقوى، وأن يثخنوا يف العدو بقوة، مع احلرِص على دماء املسلمني أثناء ذلك، وأن حيذروا وال يتوسعوا يف 
فإننا إمنا نرجو نصر اهلل     –كل عمليٍة على حدة   -َها بَقْدرِها علماؤهم الصادقون مسألة الترتس، ويـَُقّدرُ 

 .بالصرب والتقوى، اللهم اجعلنا من الصابرين املتقني
 

 :وفي الختام
 

أنقل إىل شباب اإلسالم يف كل مكان كلماٍت قصريًة مسعناها ممن قبلنا من أجدادكم الذين عركتهم أحداث 
السنني يف أرض فلسطني، وَمّرت على رؤوسهم عشرات املبادرات واملؤامرات واملصائب اليت  تدعو إىل السالم 

 : فأذكركم هبا، تلَك هي
 

 سيحدثونك يا بنيَّ عن السالم
 تصغي إلى هذا الكالمإياك أن 

                                                           

، قال حفظه اهلل بعد ان "شفاء صدور املؤمنني"ل عن مسألة الترتس يف كتابه تكلم الشيخ أمين الظواهري بتفصي     
جيب أن حيرص اجملاهدون على تكرار إنذار املسلمني املخالطني للطواغيت وأعواهنم : )نقل أقوال العلماء يف املسالة

إال إذا أدى هذا اإلنذار إىل  وأسيادهم من اليهود واألمريكان؛ باالبتعاد عن مقارهم ومكاتبهم ومواكبهم وجتمعاهتم، 
وال ريب أن هؤالء املخالطني للكفار واملرتدين وأعواهنم أقل حرمة يف الدين ... كشف اجملاهدين وإنزال خسائر هبم

أما من يُقَتل من هؤالء املسلمني؛ . من املسلمني املكرهني املترتس هبم، الذين أباح العلماء رمي الكفار املترتسني هبم
فيه  -إذا كان هذا االختالط النتفاع أو جتارة وما أشبه ذلك من أغراض الدنيا  -اجملاهدين خاصة فالذي يلزم 

وهؤالء الذين يُقتلون يف . ويؤجل دفع الدية إىل أن يفيض املال عن حاجة اجلهاد... الكفارة إن علموه مسلماً والدية
اجملاهد شيخ اإلسالم بن تيمية رمحة اهلل عليه؛  هذا الرمي أو التفجري نظنهم شهداء، ونرى فيهم ما قاله العامل

[( 28/547الفتاوي " ]وهؤالء املسلمون إذا قتلوا؛ كانوا شهداء، وال يرتك اجلهاد الواجب ألجل من يُقتل شهيداً "
 [.م1996/شفاء صدور املؤمنني، مارس]
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    صدقُتهم يوماً فآوتني الخيام 
 
 [ ...21:يوسف]{ َواللَُّه َغاِلٌب َعَلى أَْمرِِه َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس اَل يـَْعَلُمونَ }
 
نـَْيا َحَسَنًة َويف اآْلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ }  [.201:البقرة]{ َربَـَّنا آتَِنا يف الدُّ
 
هم إين أسألك أن تثبت أقدام اجملاهدين يف كل مكان، والسيما يف فلسطني والعراق وكشمري والشيشان الل

 وأفغانستان،
 

اللهم سدد رميهم واربط على قلوهبم وألف بينهم ومدهم مبدد من عندك وانصرهم على عدوك وعدوهم، فإنه ال 
 ناصر هلم إال أنت يا قوي يا عزيز،

 
أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذلُّ فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه باملعروف وينهى فيه عن اللهم أبرم هلذه األمة 

 ...املنكر 
 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني،

    . والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني
 ُأَساَمُة ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اَلِدنْ 

َغانْسَتاَن   ُخَراَسانَ  –َأفـْ
                                                           

 .للشاعر هاشم الرفاعي" وصية الجئ"من قصيدة      
 

لشيخ اجملاهد أسامة بن الدن حفظه اهلل، مع التنبيه أن النقل مت بشكل حريف عن شريط إىل هنا انتهت حماىرة ا     
، "منرب التوحيد واجلهاد"صويت للشيخ، واحملاىرة بصوت الشيخ أسامة بن الدن منشورة يف قسم الصوتيات يف 

 ".يا أمة اإلسالم"بعنوان 
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 الرسالة األولى
 :لشعوب أوروبا

 (مبادرة ُصلح)
 للشيخ ُأَساَمُة ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اَلِدنْ 

 هـ 1425 صفر 24
 م 2004 أبريل 14
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فهذه رسالة إىل جرياننا مشال البحر املتوسط، تتضمن مبادرة صلح كرد على التفاعالت االجيابية اليت ظهرت 

 ...غمدا 
 

احلمد هلل الذي أقام السموات واألرض بالعدل، وأذن للمظلوم أن يقتص من ظامله باملثل،  احلمد هلل مث احلمد هلل،
 :أما بعد

 
أذكركم بأن العدل واجب مع من تحب ومن ال تحب، وأن فالسالم على من اتبع اهلدى، بني يدّي الرسالة 

 : والعدوان، وقد قيل العدل والكف عن الظلم: وان أعظم قواعد األمان الحق ال يضيره أن قاله الخصم،
 

 والظلم مرتعه وخيم*** البغي يصرع أهله 
 

ولكم يف األوىاع يف فلسطني احملتلة عربة، وأن ما جرى يف احلادي عشر من سبتمرب واحلادي عشر من مارس 
هي بضاعتكم ردت إليكم، ومعلوم أن األمن ىرورة ملحة لكل البشر، وحنن لن نرىى لكم أن حتتكروه 

 : تقدم حنيطكم علماً ألنفسكم، كما أن الشعوب الواعية لن ترىى لساستها أن يعبثوا بأمنها، فبعد ما 
 

بأن وصفكم لنا وألعمالنا باإلرهاب هو بالضرورة وصف ألنفسكم وأعمالكم كذلك، حيث أن رد الفعل من 
جنسه؛ وأعمالنا هي رد فعل ألعمالكم، اليت هي تدمري وقتل ألهلنا كما هي يف أفغانستان والعراق وفلسطني، 

املقعد الشيخ امحد ياسني رمحه اهلل، فنحن نعاهد اهلل بأن ويكفيكم شاهد احلدث الذي روع العامل؛ قتل املسن 
 ... نقتص له من أمريكا بإذن اهلل 

 
ففي أي ملة قتالكم أبرياء وقتالنا هباء، ويف أي مذهب دماءكم دماء ودمائنا ماء، فمن العدل املعاملة باملثل 

 ..والبادئ اظلم 
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جتاهل املشكلة احلقيقة يف احتالل فلسطني كلها، وأما ساستكم و من سار على هنجهم، الذين يصرون على 

ويبالغون يف الكذب واملغالطة يف حقنا يف الدفاع واملقاومة، فهؤالء ال حيرتمون أنفسهم، كما أهنم يستخفون 
 .بدماء وعقول الشعوب، ألن مغالطتهم تلك تزيد من سفك دمائكم بدالً من حقنها

 
جتري من قتل يف بالدنا و بالدكم، تظهر حقيقة مهمة وهي أن الظلم مث انه عند النظر يف األحداث اليت جرت و 

واقع علينا وعليكم من ساستكم، الذين يرسلون أبنائكم رغم اعرتاىكم إىل بالدنا، ليقتلوا ويُقتلوا، فلذا من 
مصلحة الطرفني أن يفوتا الفرصة على الذين يسفكون دماء الشعوب من اجل مصاحلهم الشخصية الضيقة 

تهم لعصابة البيت األبيض، فهذه احلرب جتر مليارات الدوالرات على الشركات الكربى؛ سواء اليت تصنع وتبعي
 ... السالح أو تلك اليت تقوم بإعادة االعمار كشركة هاليربتون وأخواهتا وبناهتا 

 
صاصوا دماء ومن هنا يتضح جبالء من املستفيد من ايقاد نار هذه احلرب وسفك الدماء؛ إهنم جتار احلروب م

الشعوب، الذين يديرون سياسة الدنيا من وراء ستار، فما الرئيس بوش ومن يدور يف فلكه من الزعماء، فما 
املؤسسات اإلعالمية الكربى، فما األمم املتحدة اليت تقن العالقة بني سادة اجليش وعزيز اجلمعية العمومية، إال 

ء كلهم هم جماميع اخلطر القاتل على العامل امجع واليت فهؤال... بعض أدوات لتضليل الشعوب واستغالهلا 
 .يشكل اللويب الصهيوين احد اخطر وأصعب أرقامها، فنحن مصممون بإذن اهلل على مواصلة قتاهلم

 
 :وبناء على ما تقدم

 
ولتفويت الفرصة على جتار احلروب، وكرد على التفاعل االجيايب الذي أظهرته األحداث األخرية واستطالعات 
الرأي؛ بأن معظم الشعوب األوربية راغبة يف الصلح، لذا فاين ارجوا من الصادقني وال سيما العلماء والدعاة 
والتجار أن يشكلوا جلنة دائمة لتوعية الشعوب األوروبية بعدالة قضايانا وأوهلا فلسطني، مستفيدين من إمكانيات 

 ... اإلعالم اهلائلة 
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 :كما أني أقدم مبادرة صلح لهم
 

جوهرها التزامنا بإيقاف العمليات ىد كل دولة تلتزم بعدم االعتداء ىد املسلمني أو التدخل يف شؤوهنم،  -
 .فمن ذلك املؤامرة األمريكية على العامل اإلسالمي الكبري

وهذا الصلح ميكن أن جيدد يف حال انتهاء املدة املوقع عليها من احلكومة األوىل، وقيام حكومة ثانية برىا  -
 .الطرفني

 .وسريان الصلح يبدأ خبروج آخر جندي هلا من بالدنا -
 . فهذا الصلح مفتوح ملدة ثالثة أشهر من تاريخ إعالن هذا البيان -
 

 ...فمن أبى الصلح و أراد الحرب فنحن أبناؤها 
 ...فمن أراد الصلح فها قد أجبناه 

 
عبة حلها بأيديكم، فأنتم تعلمون أن األمر فأوقفوا سفك دمائنا لتحفظوا دمائكم، وهذه املعادلة السهلة الص
 ...يتسع ويتضاعف كلما تأخرمت، وعندها فال تلومونا ولوموا أنفسكم 

 
والعاقل ال يفرط مباله وأمنه وبنيه إلرىاء كذاب البيت األبيض، إذ لو كان صادقًا يف دعواه للسالم ملا قال عن 

ستسالم رجل سالم، وال ما كذب على الناس وقال إننا باقر بطون احلوامل يف صربا وشاتيال ومدبر عملية اال
 :نكره احلرية ونقتل جملرد القتل، والواقع يصدقنا ويكذبه

 ...فالقتل للروس كان بعد غزوهم ألفغانستان والشيشان  -
 ...والقتل لالوروبني كان بعد غزوهم للعراق و أفغانستان  -
 ...د يف فلسطني وغزوهم جزيرة العرب والقتل لألمريكني يوم نيويورك كان بعد دعمهم لليهو  -
 .والقتل هلم يف الصومال كان بعد غزوهم هلا يف عملية اعادة االمل، فأعدناهم بال أمل واحلمد هلل -

 :وقد قيل
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 ...درهم وقاية خري من قنطار عالج 
 ...والسعيد من وِعَظ بغريه 

 ...والرجوع إىل احلق خري من التمادي يف الباطل 
 

 .اتبع اهلدى والسالم على من
 

 ُأَساَمُة ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اَلِدنْ 
َغانْسَتاَن   ُخَراَسانَ  –َأفـْ
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 الرسالة الثالثة
 :إلى أهل العراق خاصة و المسلمين عامة

 (الجوائز توضيح الحقائق، و التذكير باألحكام، و عرض)
 للشيخ ُأَساَمُة ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اَلِدْن 

 هـ 1425 ربيع األول 17
 م 2004 أيار/مايو 6
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 .احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 
 :أما بعد

 
 ...فهذه رسالة لألمة عامة وإلخواننا المسلمين في العراق خاصة 

 
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،

 
األبطال وأحيي اجملاهدين يف سبيل اهلل هناك، وأقول هلم؛ أنتم أعالم العرب أحيي أهلنا الثابتني يف العراق أرض 

وذادة اإلسالم، وإن املسلمني عاجزون عن شكركم وتقديركم فقد مر عام كامل على الغزو ومل يستطع الغزاة أن 
 .زاءينفذوا خططهم كما رمسوها وذلك بفضل اهلل مث جبهادكم وجبهاد من ناصركم فجزاكم اهلل خري اجل

 
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 اهلل مبا يف ذلك اخلسائر البشرية يف صفوف العدو 

 .زال يتكبد اخلسائر تلو اخلسائر، فلله احلمد واملنة واالستنزاف املايل اهلائل يف ميزانياته، وهو ما
 

 :وهنا أريد التأكيد على بعض النقاط المهمة
 

ذلك احلدث اهلائل اخلطري الذي أظهر األمور على حقيقتها للجميع؛ عندما أعلن احملتل برمير أنه لن يرىى  :أوال
سالم دينا للعراق، وبالتايل جاء الدستور بأن يكون اإلسالم مصدرا جلميع التشريعات، أي أنه لن يرىى باإل

املعلن وفق إرادته، وهذا يظهر بوىوح أن جملس احلكم ما هو إال دمية وأداة يف أيديهم لتمرير خمططاهتم على 
 -الشعب، ومن جهة أخرى يظهر مدى حقدهم الدفني على الدين وأن الصراع صراع ديين عقدي والصدام 

تذويب اهلوية اإلسالمية يف مجيع العامل اإلسالمي، فهذا هو موقفهم فهم حريصون على  -صدام حضارات 
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احلقيقي منا، أما موقفهم من الشعوب األخرى فهم يستطيعون التعايش مع مجيع املناهج األرىية يف الشرق أو 
م الغرب، ألن هذه املناهج ميكن تغيريها واالحتيال عليها مبا ميكنهم من امتصاص خريات الشعوب واستعباده

 .وأمركتهم على احملاور اليت يريدوهنا
 

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 ألهنم على قناعة تامة 

ال ميكن  -والسيما االقتصادية والفكرية والعسكرية واألمنية  -لى اختالف حماورها بأن خمططاهتم يف بالدنا ع
تنفيذها إذا كان اإلسالم قائما و حاكما يف املنطقة، ألن املسلمني حقا ميلكون العقيدة واإلرادة والقدرة على 

 .مقاومة خمططاهتم ودفع ظلمهم ورد الصاع بالصاع
 

جليا للجميع أن احلملة األمريكية ال صلة هلا بأسلحة الدمار الشامل أو برفع  وبعدما ظهروبناءا على ما تقدم؛ 
املعاناة عن الشعب العراقي، وإمنا هو احتالل سافر بكل ما حتمل الكلمة من معىن لدى، فإن اجلهاد متعني على 

 .مجيع املسلمني يف العراق يف الشمال والوسط واجلنوب
 

م الدينية املنخرطة يف جملس احلكم االنتقايل؛ مل يعد هلم أدىن عذر بعد أن أقر وإن الذين كانوا يتعذرون بزعاماهت
هذا اجمللس دستور برمير الكافر، حيث ال خيفى أن إشراك أي مصدر آخر للتشريع مع اإلسالم شرك أكرب خمرج 

هم، وإال فما الفرق بني من امللة، أي أن أعضاء جملس احلكم االنتقايل بإقرارهم للدستور قد ازدادوا كفرا على كفر 
الزعامات السياسية فهد وحسين وجابر وصدام وبقية احلكام وبني الزعامات الدينية يف جملس الشرك االنتقايل، 
فالعلة الكربى يف تكفرينا للحكام أهنم ال حيكمون شرع اهلل تعاىل يف مجيع شؤوننا مع مواالهتم ألمريكا، وهم 

العلة اليت وقع فيها أعضاء جملس الشرك االنتقايل، وبالتايل ينطبق عليهم  يتعذرون بضغوطها عليهم، وهذه نفس
وما قلناه في البيان السابع عشر من األدلة عن الحكام في ارتدادهم عن الملة وعدم نفس احلكم، 

، ينطبق كذلك على الزعامات الدينية في مجلس الحكم االنتقالي" ال إله إال اهلل"التزامهم بمقتضيات 
أي زعامة أخرى يف أي جملس مشابه يف العامل اإلسالمي تقرتف ما اقرتفوه، حيث إن من أهم ما تعنيه  وعلى 
أي الحاكم وال مشرع إال اهلل، فالتشريع من أخص خصائص األلوهية، فمن رىي هبذا " ال إله إال اهلل"كلمة 
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 .اجمللس ودستوره عن علم؛ فقد كفر باهلل تعاىل
 

ُقْل ِإن ُكنُتْم حتُِبُّوَن الّلَه }: اهلل تعاىل وطاعة رسوله عليه الصالة والسالم، قال اهلل تعاىلفاملؤمن مأمور بطاعة 
{ َوَما أَْرَسْلَنا ِمن رَُّسوٍل ِإالَّ لُِيطَاَع بِِإْذِن الّله}: ، وقال تعاىل[31:آل عمران]{ فَاتَِّبُعوين حُيِْبْبُكُم الّله

املؤمن، ومن أطاع احلاكم أو العامل أيا كان جنسه يف حتليل ما حرم اهلل أو ، فمن أطاع الرسول فهو [64:النساء]
يِن َما ملَْ يَْأَذن بِِه اللَّه}: حترمي ما أحل اهلل فقد أشرك، قال اهلل تعاىل { أَْم هَلُْم ُشرََكاء َشَرُعوا هَلُم مَِّن الدِّ

 [.21:الشورى]
 

 .المرتدة إذن البد للصادقين من أن يتجاوزوا هذه الزعامات
 

وحيث إن اإلصالح والتحرير ال بد له من قيادة رشيدة ومنهج قومي، ومبا أن املنهج معصوم بفضل اهلل و 
فإن ارتد بعض  -األمثل فاألمثل  -القيادات كما ذكرنا، فإذن فالواجب ينتقل بالتايل على من يليهم من الناس 

شبابا، فاحلق أكرب من اجلميع، ويف هذه احلالة جيب على الكبار أو قعدوا فليقم بالواجب من يليهم، وإن كانوا 
الصادقني يف األمة عامة ويف العراق خاصة التربؤ من الزعامات املرتدة السياسية والدينية على حد سواء، وهجر 

ع راية وإقصاء الزعامات املتثاقلة عن اجلهاد أو الراكنة إىل الذين ظلموا، واألخذ بزمام املبادرة والصدع باحلق ورف
 .اجلهاد ىد الصليبيني واملرتدين

 
كاحلكومة   -ويرتتب على ما تقدم أن كل من أعان الكفار على املسلمني، كإعانته القوات احملتلة وما انبثق عنها 

 .يكون قد ارتكب ناقضا من نواقض اإلسالم يبيح ماله ودمه وتطلق منه زوجته -املؤقتة أو الدائمة 
 

اجلهاد على أهل العراق، ليس ىد الصليبيني فحسب، بل ىد احلكومة املرتدة ومن أعاهنا كما أنه يتأكد تعني 
أيضا، وكذلك يتعني على كل مسلم يف العامل اإلسالمي وخارجه يستطيع أن يدعم هذا اجلهاد بالنفس واملال، 

 .إىل أن تتم الكفاية، مستدال باألدالء الثقاة العارفني بالبالد والعباد
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ما يسمى بنقل السيادة للعراقيني خدعة مكشوفة لتخدير الشعب وإجهاض املقاومة املسلحة، وهي مل إن : ثانيا
تنطلي على الصادقني واجملاهدين من أبناء العراق، فال سيادة للعراق ما بقي جندي صلييب على أرىه، وال سيادة 

 .للعراق ما مل حيتكم يف مجيع شؤونه لإلسالم
 

ر بوش؛ إن العراق هو اجلبهة األمامية حملاربة اإلرهاب، وهذا يعين بعبارة واىحة؛ أن يقول مسيلمة العص: ثالثا
اجلبهة األمامية حملاربة اإلسالم اليوم هي يف العراق، وهذا حيتم تكثيف اجلهود جلميع املسلمني ملدافعة هذه 

 .اهلجمة
 

لقيام بالواجب العظيم للدفاع عن الدين وإين ألهيب بالشباب والتجار الصادقني؛ بانتهاز هذه الفرصة الساحنة ل
 .وإنقاذ األمة، وذلك بدعم اجلهاد باملال والتحريض والقتال ىد أعدائنا، وخاصة يف فلسطني والعراق

 
 فإن لكل خافقة سكونا*** إذا هبت رياحك فاغتنمها 

 
 :وقد قيل

 
 فأن فساد الرأي أن تترددا*** إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة 

 
نادرة بكل ما حتمل الكلمة من معىن ومثينة يف جوهرها لشحن طاقات األمة وفك قيودها لالنطالق وهذه فرصة 

 .إىل ساحات القتال يف العراق، لوأد رأس الكفر العاملي
 

فليحذر الشباب من املعذرين من األعراب الذين يومهون أنفسهم وإخواهنم أهنم على ثغر عظيم، وهم يف احلقيقة 
ر العظيم وتركوا البالد مباحة للصليبيني واملرتدين وأيت املسلمون من قبلهم، فقد آن األوان قعدوا عن سد الثغ

 .للصادقني من إخواهنم أن يتحرروا لتصحيح أوىاعهم تلك



http://www.hassadalmojahideen.net/vb  الجهاد حصاد منتدى  

224 
 

 
كما ينبغي التحرر واحلذر من سحر اإلعالم، وأن ال نكون متفرجني على املصائب واألحداث، وإمنا مهمتنا 

حداث، فهذه حرب مصريية هلا ما بعدها، فإما صعود وعزة، وإما احندار وذلة، فنحن مقاتلة العدو وصناعة األ
 .على مفرتق طرق، وهذه قضية عظيمة مهمة لعامة األمة

 
وال خيفى أن اخلدعة الكربى اليت تسوق هلا أمريكا اليوم حتت ما يسمى بفرض اإلصالح على العامل اإلسالمي 

مشروع برمير يف العراق من إقصاء للدين و هنب للثروات و قتل للرجال الكبري، ما هي إال نسخة مكررة من 
وترويع واعتداء على احلرمات حىت على النساء يف خدورهن يف جوف الليل، وال حول وال قوة إال باهلل، أفال 

وال تبصرون، أفال تغارون على دينكم وأخواتكم، فلم يبق بينكم وبني تكرار ما جيري يف العراق عليكم كثري 
 .قليل، فتدبروا وال تكونوا كالذين يف كل موطن ال يعقلون

 
واعلموا أن الدفاع عن بقية بالد املسلمني وخاصة احلرمني يبدأ بالقتال يف خطوطه األوىل بأرض الرافدين، فأفيقوا 

محه اهلل أيها املسلمون وعوا حجم اخلطر وسرعة األحداث، وانفروا إىل ساحات اجلهاد، وقد نقل شيخ اإلسالم ر 
اإلمجاع على أن أوجب الواجبات بعد اإلميان دفع العدو الصائل، وعلم اهلل لو كنت بينكم طالبا لرتكت دراسيت 

ٌر لَُّكْم ِإن ُكنتُ }ونفرت كما أمر اهلل  ْم اْنِفُروْا ِخَفافًا َوثَِقااًل َوَجاِهُدوْا بِأَْمَواِلُكْم َوأَنُفِسُكْم يف َسِبيِل الّلِه َذِلُكْم َخيـْ
يَا }: ، ولو كنت تاجرا لرتكت جتاريت وحلقت بسرايا اجملاهدين استجابة لقول اهلل تعاىل[41:التوبة]{ تـَْعَلُمون

ِبيِل اللَِّه تـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َوَرُسولِِه َوجُتَاِهُدوَن يف سَ * أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا َهْل أَُدلُُّكْم َعَلى جِتَاَرٍة تُنِجيُكم مِّْن َعَذاٍب أَلِيم 
ٌر لَُّكْم ِإن ُكنُتْم تـَْعَلُمونَ   [.11-10:الصف]{ بَِأْمَواِلُكْم َوأَنُفِسُكْم َذِلُكْم َخيـْ

 
معانيها والعمل مبقتضياهتا،  "ال إله إال اهلل" ولو تيسر يل أن أحدثكم مرارا لكثر حديثي معكم عن رأس األمر

لتنفروا يف سبيل اهلل، فاألزمة الراهنة ليست أزمة علم أو مصنفات، فالعلم  وعن الجهاد ذروة سنام اإلسالم
منتشر بفضل اهلل، وإمنا األزمة يف القعود عن العمل مبا نعلم لضعف األمانة والصدق واليقني، فالدين ال يقوم 

لة واقتدوا بنيب الرمحة بفتات أموالنا وأوقاتنا، وإمنا يقوم بالوقوف حتت ظالل السيوف، فطوىب للذين فقهوا املسأ
 .ونيب امللحمة عليه الصالة والسالم فقاتلوا وقتلوا يف سبيل اهلل، نرجوا اهلل أن يتقبلهم يف الشهداء
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وقد أثلج أهل العراق قلوب املسلمني يف شهر بدر وما بعده يف الناصرية بإسقاط عشرات القتلى واجلرحى من 

رمادي واملوصل وتكريت مبا كبدوا العدو من خسائر مادية ومعنوية يف اجلنود االحتالل، ويف بغداد والفلوجة وال
إسقاط الطائرات وأذاقوهم بعض ما يذوق املسلمون يف فلسطني والعراق وأفغانستان، وألهل سامراء وبعقوبة 

لى وغريها من املدن اليت رفعت راية اجلهاد كل حتية وإجالل، ونقول هلم؛ اصربوا وصابروا وصرب ساعة زيادة ع
 .صرب بوش ومرتزقته تنالون ما حتبون بإذن اهلل، فإمنا النصر صرب ساعة

 
 فوارس صدقوا فيهم ظنوني*** فدت نفسي وما ملكت يميني 

 وإن دارت رحى الحرب الزبون*** فوارس اليملون المنايا 
 

 صلوا بالحرب حينا بعد حين*** وال تبلى بسالتهم وإن هم 
 وداوو بالجنون من الجنون ***وإن حمي الوطيس فال يبالوا 

 
 :وقبل الختام

 
أذكركم حبادثة ذكرها أهل السري؛ وهي أن املسلمني عند فتحهم لشمال أفريقيا جعل قائد املشركني جائزة ملن 
يقتل قائد املسلمني، فأشار عبداهلل بن الزبري رىي اهلل عنهما على قائد املسلمني أن جيعل نفس اجلائزة ملن يقتل 

 .ني، فقتله رجل من املسلمني، فأعطي جائزته كاملةقائد املشرك
 

وإننا في تنظيم القاعدة ملتزمون وتعلمون أن امريكا قد جعلت اجلوائز العظام ملن يقتل اجملاهدين يف سبيل اهلل، 
أو نائبه أو قائد " بريمر"بإذن اهلل بجائزة قدرها عشرة االف جرام من الذهب لكل من يقتل المحتل 

، وأما األمم املتحدة فما هي إال أداة صليبية صهيونية وإن تسرتت ببعض األمريكية أو نائبه في العراقالقوات 
األعمال اإلغاثية، وهل سلم فلسطني لليهود إال األمم املتحدة، وهل فصل تيمور الشرقية إال األمم املتحدة، 
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وهي اليوم تواصل أدوارها اخلبيثة ىد  وهل برر حصار العراق وقتل أكثر من مليون طفل إال األمم املتحدة،
أو رئيس بعثته إلى العراق أو ممثليه كاألخضر اإلبراهيمي فله نفس " كوفي أنان"لذا فإن من يقتل األمة، 
جائزة مقدارها الف جرام ذهبا لكل من يقتل عسكريا وكذلك  -عشرة آالف جرام من الذهب  -الجائزة 

وخمسمئة جرام ذهبا لمن يقتل عسكريا أو  -يين أو البريطانيين كاألمريك  -أو مدنيا من سادة الفيتو 
ونظرا للظروف األمنية فتسليم اجلوائز  -كاليابان وإيطاليا   -مدنيا من عبيد الجمعية العمومية بالعراق أيضا 

وله وأما من قتل بعد قتله ألحد جنود اإلحتالل فالجائزة الكبرى لنا سيكون يف أقرب فرصة متاحة بإذن اهلل، 
 .أن يمن اهلل علينا بالشهادة في سبيله، وأما جائزته الصغرى فستكون لورثته بإذن اهلل

 
 :وفي الختام

 
هلموا لقتال الصليبيني واليهود، واذكروا اهلل ذكرا كثريا، فما هو واهلل  أوجه النداء لشباب اإلسالم فأقول لهم؛

أجله فيفقده أهله لتكون روحه كما قال رسولنا عليه  إال النصر أو الشهادة، وما هو إال أن يقتل منا من حان
الصالة والسالم يف أجواف طري خضر تسرح من اجلنة حيث تشاء مث تأوي إىل قناديل معلقة بعرش الرمحن، 

 .فشتان شتان بني اجلوارين، بني جوار أهله وجوار ربه
 

كم آكد، فيا فتيان اإلسالم يف جزيرة فيا فتيان اإلسالم يف كل مكان، والسيما أهل اجلوار حيث الواجب علي
العرب وأرض الكنانة والشام، ويا جحاجح ربيعة ومضر، ويا أحفاد صالح الدين، ويا فرسان حممد الفاتح، ويا 
فدائيي أم الفدا وحلب الشهباء وغطافرة معان والزرقاء، ويا مغاوير األزد أبطال عسري، ويا هباليل حاشد ومدحج 

م لتغيثوا إخوانكم يف أرض الرافدين، فإن رحى احلرب هناك دائرة ونارها مستعرة، وقد وبكيل، فليتواصل مددك
جالت عليهم خيل الصليب وقتلت منهم اآلالف وأسرت اآلالف تريد أن تستأصل شأفتهم وتبيد خضراءهم، 

ه درهم ودر وهم بفضل اهلل يقاتلون ثابتني يف وجه غدرة الروم يضحون بالنفس والنفيس للذود عن دينهم، فلل
 .من ناصرهم
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 بدلوا األرواح وأمواال*** هاموا في نصرة دعوتهم 
 هجروا األعمام وأخوال*** ال تخشى الموت عزائمهم 
 واتبعوا خالد وبالال*** تركوا في الدار أحبتهم 
 

لنا وهلم  اللهم ربنا تقبل شهدائنا واشف جرحانا وفك أسرانا وثبت أبطالنا وأيدهم بنصر من عندك فإنه ال ناصر
 .إال أنت

 
 .اللهم منزل الكتاب وجمري السحاب وهازم األحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم

 .ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار
 

اللهم أبرم هلذه األمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه باملعروف وينهى فيه عن 
 .املنكر

اللهم انصر اجملاهدين على الكافرين يف فلسطني والعراق وأفغانستان وكشمري والفلبني والشيشان ويف باكستان 
 .ويف كل مكان إنك مسيع جميب

 
 .وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

 
 ُأَساَمُة ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اَلِدنْ 

َغانْسَتاَن   ُخَراَسانَ  –َأفـْ
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 الرسالة الثانية
 :إلى الشعب األمريكي

 (الحرب؛ أسبابها و نتائجها)
 للشيخ ُأَساَمُة ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اَلِدْن 

 هـ 1425 رمضان 15
 م 2004 أكتوبر 29
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 :احلمد هلل الذي خلق اخللق لعبادته وأمرهم بالعدل، واذن للمظلوم أن يقتص من ظامله باملثل، أما بعد

 
 السالم على من اتبع اهلدى،

 
 أيها الشعب األمريكي؛

 
وبين يدي أخرى، عن احلرب وأسباهبا ونتائجها، " ماهناتن"حديثي هذا لكم عن الطريقة املثلى لتجنب  

إن األمن ركن مهم من أركان احلياة البشرية، وإن األحرار ال يفرطون بأمنهم، خبالف ادعاء  الحديث أقول لكم؛
 فليعلمنا مِلَ مْل نضرب السويد مثال؟, بوش بأننا نكره احلرية

 
رمحهم اهلل، وإمنا قاتلناكم ألننا أحرار ال  19ومعلوم أن الذين يكرهون احلرية ال ميلكون نفوسا أبية كنفوس الـ 

على الضيم، نريد إرجاع احلرية ألمتنا، فكما هتدرون أمننا هندر أمنكم، وال يعبث بأمن اآلخرين مث يتوهم ننام 
بأنه سيبقى آمنا إال اللص األمحق، وإن العقالء إذا وقعت املصائب كان من أهم أعماهلم البحث عن أسباهبا 

 .لتجنبها
 

فما زال بوش ميارس عليكم  11بعد أحداث الـ  ولكننين أعجب منكم؛ فبالرغم من دخولنا السنة الرابعة
وبالتايل فإن الدواعي قائمة لتكرار ما حدث، وإين , التشويش والتضليل وتغييب السبب احلقيقي عنكم

ساحدثكم عن األسباب وراء تلك األحداث، وساصدقكم القول باللحظات اليت اختذ فيها هذا القرار لتتفكروا، 
يف بالنا ىرب األبراج، ولكن بعدما طفح الكيل وشاهدنا ظلم وتعسف التحالف  فأقول لكم؛ علم اهلل ما خطر

 .األمريكي اإلسرائيلي على أهلنا يف فلسطني ولبنان فبادر إىل ذهين ذلك
 

وما تالها من أحداث، عندما أذنت  1982وإن األحداث اليت أثرت يف نفسي بشكل مباشر ترجع إىل عام 
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لبنان وساعد يف ذلك األسطول الثالث األمريكي، وبدأ القصف وقتل وجرح كثريون أمريكا لإلسرائيليني باجتياح 
وروع وشرد آخرون، وما زلت أتذكر تلك املشاهد املؤثرة؛ دماء وأشالء وأطفال ونساء صرعى يف كل مكان، 

ال كتمساح منازل تدمر مبن فيها وأبراج تدك على ساكنيها، قذائف كاملطر تصب على ديارنا بال رمحة، وكان احل
التقم طفال ال حول له وال قوة إال الصراخ، فهل يفهم التمساح حوارا بغري سالح، وكان العامل كله يسمع ويرى 
وال يزيد، ويف تلك اللحظات العصيبة جاشت يف نفسي معان كثرية يصعب وصفها ولكنها انتجت شعورا عارما 

 .يرفض الظلم وولدت تصميما قويا على معاقبة الظاملني
 

وبينما أنا أنظر إىل تلك األبراج املدمرة يف لبنان انقدح يف ذهين أن نعاقب الظامل باملثل وأن ندمر أبراجا يف أمريكا 
لتذوق بعض ما ذقنا ولرتتدع عن قتل أطفالنا ونسائنا، وتأكد يل يومها أن الظلم وقتل األبرياء من األطفال 

حرية ودميقراطية، وأما املقاومة؛ فإرهاب ورجعية، وتعين الظلم والنساء عن عمد؛ قانون أمريكي معتمد، والرتويع 
وحصار املاليني حىت املوت كما فعل بوش األكرب يف أكرب جمزرة لألطفال مجاعية عرفتها البشرية يف العراق، وتعين 

ألبن لعزل أن يلقى من القنابل واملتفجرات ماليني األرطال على ماليني األطفال يف العراق أيضا كما فعل بوش ا
 . عميل قدمي وتنصيب عميل جديد يعني على اختالس نفط العراق، وغري ذلك من الفظائع

 
ردا على تلك املظامل العظام، فهل يالم املرء يف الذود  11وعلى خلفية تلك الصور وأمثاهلا جاءت أحداث الـ 

 .فإن يكن كذلك فما لنا منه بدعن محاه؟ وهل الدفاع عن النفس ومعاقبة الظامل باملثل إرهاباً مذموماً؟ 
 

، 11مرارًا منذ سنني قبل أحداث الـ  -قوليا وعمليا  -فهذه هي الرسالة اليت حرصنا على إبالغها لكم 
" السي أن أن"يف " بيرت أرنيت"وكذلك مع , 96عام " التامي"يف جملة " سكوت"وطالعوها إن شئتم يف لقائي مع 

، وطالعوها عمليا إن شئتم يف نريويب وتنزانيا ويف عدن، وطالعوها يف 98 عام" جون وتر"، مث لقائي مع 97عام 
وهذا األخري هو من جلدتكم وعلى ملتكم  –" روبرت فيسك"لقائي مع عبد الباري عطوان وكذلك لقائايت مع 

اء فهل يستطيع مدعو احلرية يف البيت األبيض والقنوات اخلاىعة هلم أن جيروا معه لق –وأحسب أنه حمايدا 
 لينقل للشعب األمريكي ما فهمه منا عن أسباب قتالنا لكم؟

  



http://www.hassadalmojahideen.net/vb  الجهاد حصاد منتدى  

231 
 

فإن تتجتنبوا هذه األسباب تكونوا قد سرمت يف الطريق الصحيح الذي يوصل أمريكا إىل أمنها الذي كانت عليه 
 .، فهذا عن احلرب وأسباهبا11قبل الـ 

 
 وأما عن نتائجها؛ 

 
 :وفاقت كل التوقعات واملقاييس، ألسباب كثرية، من أمهها, فهي بفضل اهلل تعاىل إجيابية وكبرية جدا

 
إننا مل جند صعوبة يف التعامل مع بوش وإدارته، نظرا للتشابه بينها وبني األنظمة يف بالدنا، واليت نصفها حيكمها 

ذين العسكر والنصف اآلخر حيكمه أبناء امللوك والرؤساء، وخرباتنا معهم طويلة، وكال الصنفني يكثر فيهم ال
 .يتصفون بالكرب والغطرسة والطمع أخذ املال بغري حق

 
وقد بدا هذا التشابه منذ زيارات بوش األب إىل املنطقة، ففي الوقت الذي كان بعض بين جلدتنا منبهرا بأمريكا 

بقائهم إذا به يتأثر هو بتلك األنظمة امللكية والعسكرية وحيسدهم على , ويأمل أن تؤثر هذه الزيارات يف بالدنا
عشرات السنني يف مناصبهم خيتلسون مال األمة دون حسيب وال رقيب، فنقل االستبداد وقمع احلريات إىل ابنه، 

 .، حتت ذريعة حماربة اإلرهاب"قانونا وطنيا"ومسوه 
 
واستحسن بوش األب تولية األبناء على الواليات، كما مل ينس أن ينقل خربات التزوير من رؤساء املنطقة إىل  
لالستفادة منها يف اللحظات احلرجة كل ما ذكرنا سابقا؛ سهل علينا استفزاز هذه اإلدارة واستدراجها؛ " فلوريدا"

حىت يركض " القاعدة"فيكفي أن نرسل اثنني من اجملاهدين إىل أقصى املشرق لريفعوا خرقة مكتوب عليها 
لبشرية واملالية والسياسية دون أن حيققوا هلا شيئا اجلنراالت إىل هناك مسرعني ليتسببوا يف تكبيد أمريكا اخلسائر ا

 .يذكر، باستثناء بعض املنافع لشركاهتم اخلاصة
 

إىافة إىل أننا خربنا حرب العصابات وحرب االستنزاف يف مقارعة القوى الكربى الظاملة، حيث استنزفنا مع 
سحاب منهزمني، فلله احلمد واملنة، وحنن اجملاهدين روسيا عشر سنني إىل أن أفلسوا بفضل اهلل فاىطروا إىل االن
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 .ماىون يف هذه السياسة يف استنزاف أمريكا إىل درجة اإلفالس بإذن اهلل، وما ذلك على اهلل بعزيز
 

فمن قال؛ إن القاعدة انتصرت على إدارة البيت األبيض، أو أن إدارة البيت األبيض قد خسرت يف هذه احلرب؛ 
نه عند النظر بتمعن إىل النتائج فال ميكن القول أن القاعدة هي السبب الوحيد يف فهو كالم يفتقد إىل الدقة، أل

الوصول إىل هذه املكاسب املذهلة، بل إن سيادة البيت األبيض احلريصة على فتح جبهات قتال لتشغيل 
حتقيق  ساعدت مجيعها يف -سواء العاملة يف جمال السالح أو النفط أو اإلعمار  -شركات باختالف أنواعها 
 .تلك النتائج اهلائلة للقاعدة

 
كما بدا لبعض احملللني والدبلوماسيني؛ إننا والبيت األبيض نلعب كفريق واحد هندف يف مرمى الواليات املتحدة 

ومبثل هذه املعاين وغريها أشار الدبلوماسي الربيطاين يف حماىرته باملعهد  -وإن اختلفت النوايا  -اإلقتصادي 
 .الدوليةامللكي للشؤون 

 
ألف دوالر يف احلدث، بينما خسرت أمريكا على أقل تقدير يف  500فعلى سبيل املثال؛ إن القاعدة انفقت 

 .مليار دوالر، أي أن كل دوالر من القاعدة هزم مليون دوالر بفضل اهلل تعاىل 500احلدث وتداعياته أكثر من 
 

العجوزات املالية؛ فقد بلغت أرقاما قياسية وفلكية عالوة على فقدها عددا هائال من الوظائف، وأما عن حجم 
 .تقدر بأكثر من تريليون دوالر

 
 واألخطر واألمر على أميركا؛

 
إىل أن يلجأ مليزانية الطوارئ ملواصلة القتال يف أفغانستان ويف العراق، مما  -أخريا  -أن اجملاهدين اىطروا بوش 

 .بأذن اهلل يدل على جناح خطة االستنزاف إىل درجة اإلفالس
 

وصحيح أن هذا يوىح أن القاعدة كسبت، لكنه يف املقابل يوىح أن إدارة بوش كسبت أيضا، ألن الناظر إىل 
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ومثيالهتا ذات الصلة ببوش وإدارته يتأكد له " هالبريتون"ىخامة العقود اليت نالتها الشركات الكربى املشبوهة كـ 
 .و الشعب األمريكي واقتصادهذلك، وإن اخلاسر يف احلقيقة إهنا هو أنتم؛ ه

 
دقيقة، قبل أن  20وللعلم؛ كنا قد اتفقنا مع األمري العام؛ حممد عطا رمحه اهلل أن ينجز مجيع العمليات خالل 
ألف من مواطنيه  50يتنبه بوش وإدارته، ومل خيطر ببالنا قط أن القائد األعلى للقوات املسلحة األمريكية سيرتك 

ك األهوال العظام وحدهم وقت أشد حاجتهم إليه، ألنه قد بدا له أن االنشغال حبديث يف الربجني ليواجهوا تل
الطفلة عن عنزهتا ونطحها أهم من انشغاله بالطائرات ونطحها لناطحات السحاب، مما وفر لنا ثالثة أىعاف 

 .املدة املطلوبة لتنفيذ العمليات، فلله احلمد
 

أن كل ما "األلباب من األمريكيني حذروا بوش قبل احلرب قائلني له؛ كما ال خيفى عليكم أن املفكرين وأويل 
متاح لك، ودول العامل معك يف  -على افرتاض وجودها  -تريده لتأمني أمريكا بنزع أسلحة الدمار الشامل 

، ولكن سواد الذهب "التفتيش، ومصلحة أمريكا تقتضي أن ال تزج هبا يف حرب غري مربرة وال تعرف هنايتها
سود ختم على بصره وبصريته، فقدم املصاحل اخلاصة على مصلحة أمريكا العامة، فكانت احلرب وكثر القتلى، األ

 :واستنزف االقتصاد األمريكي وتورط بوش يف مستنقعات العراق اليت هتدد مستقبله، ومثاله كما قيل
 

 إلى مدية تحت التراب تثيرها*** فكان كعنز السوء قامت بظلفها 
 

 لكم؛ وأني أقول
 

ألفًا وجرح عشرات اآلالف، كما قتل منكم أكثر من ألف وجرح أكثر من  15لقد قتل من أهلنا أكثر من 
عشرة اآلف، ومجيع هؤالء القتلى من الطرفني تلطخت يدا بوش بدمائهم من أجل النفط وتشغيل شركاهتم 

 .اخلاصة
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أبنائها من أجل املال وترتك الشريف إذا  أن األمة اليت تعاقب الضعيف إذا تسبب يف قتل رجل من واعلموا؛
 ... تسبب يف قتل أكثر من ألف رجل من أبنائها من أجل املال ايضا 

 
وكذلك حلفاؤكم يف فلسطني فريوعون النساء واألطفال ويقتلون ويأسرون الرجال وهم نائمون مع أهلهم وعلى 

 . فرشهم
 

 .لوهو أن تتذكروا أن لكل فعل رد فعومطلبي منكم يسير؛ 
 

وهم يلوحون يف يأس، وهي وصايا ملهمة  11حيسن أن تتدبروا وصايا األلوف الذين فارقوكم يوم الـ وأخيرا؛ 
 .ينبغي ان خترج يف حبوث ودراسات

 
كم كنا مخطئين عندما تركنا البيت األبيض ينتقد "وإن من أهم ما أقرأه نثرا يف تلوحياهتم قبل السقوط قوهلم؛ 

أيها الشعب األميركي حاسبوا الذين "، وكأهنم كانوا يقولون؛ "المستضعفين بال رقيبسياساته الخارجية على 
 :، والسعيد من وِعَظ بغريه، ومما أقرأه شعرا يف تلوحياهتم أيضا"تسببوا في قتلنا

 
 والظلم مرتعه وخيم*** البغي يصرع أهله 

 
 .درهم وقاية خري من قنطار عالج وقد قيل؛

 
احلق خري من التمادي يف الباطل، وأن العاقل ال يفرط بأمنه وماله وبنيه من أجل كذاب  أن الرجوع إىل وأعلموا؛

 .البيت األبيض
 

إن أمنكم ليس بيد كريي أو بوش أو القاعدة، إن أمنكم هو يف  -وأصدقكم القول  -أقول لكم وفي الختام؛ 
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 .أمنهاأيديكم أنتم وإن كل والية ال تعبث بأمننا فهي تلقائيا قد أمنت 
 

 واهلل موالنا وال موىل لكم،
 .والسالم على من أتبع اهلدى

 
 ُأَساَمُة ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اَلِدنْ 

َغانْسَتاَن   ُخَراَسانَ  –َأفـْ



http://www.hassadalmojahideen.net/vb  الجهاد حصاد منتدى  

236 
 

 
 
 
 
 

 

 الرسالة األولى
 إلى أهل بالد الحرمين خاصة

 :و المسلمين عامة
الخالف والنزاع بين حكام الرياض وأهل البالد، والسبيل )

 (لحله
 للشيخ ُأَساَمُة ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اَلِدْن 

 هـ 1425ذو القعدة  4
 م 2004 ديسمبر 16
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 : احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني، أما بعد

 
 ..فإلى المسلمين في بالد الحرمين خاصة وإلى المسلمين في غيرها عامة

 
 .الخالف والنزاع بين حكام الرياض وأهل البالد والسبيل لحلهفهذه رسالٌة حول 

 
فقد َكثُر احلديث يف بالد احلرمني عن ىرورة األمن واألمان وعن حرمة دماء املسلمني واملستأمنني، وعلى أمهية 

. احلرمنياأللفة واالجتماع وخطورة الفرقة والنزاع، وزعموا أن اجملاهدين يتحملون ما آلت إليه األمور يف بالد 
وحمض احلقيقة الواىحة أن املسؤولية تقع على عاتق النظام، حيث فرَّط يف الشروط املطلوبة للمحافظة على 
األمن والدماء، واأللفة واالجتماع، وذلك بعصيانه هلل تعاىل وارتكابه الكبائر اليت تـَُعرِّض البالد لوعيد اهلل وعقابه، 

 .لنعتربوقد ذكر اهلل لنا قصص العصاة وعقاهبم 
 

أَنـُْعِم اللَِّه َوَىَرَب اللَُّه َمَثاًل قـَْريًَة َكاَنْت آِمَنًة ُمْطَمِئنًَّة يَْأتِيَها رِْزقـَُها َرَغدًا ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت بِ }: قال اهلل تعاىل
* الَِّذيَن طََغْوا يف اْلِباَلد }: وقال اهلل تعاىل[. 112:النحل]{ َفَأَذاقـََها اللَُّه لَِباَس اجلُْوِع َواخْلَْوِف مبَا َكانُوا َيْصنَـُعونَ 

 [. 14-11:الفجر]{ ِإنَّ َربََّك لَِباْلِمْرَصادِ * َفَصبَّ َعَلْيِهْم َربَُّك َسْوَط َعَذاٍب * َفَأْكثـَُروا ِفيَها اْلَفَساَد 
 

املسؤولية أيضاً، وقد قال اهلل  كما أن املوالني للنظام، املداهنني له، وكذا القاعدين عن إنكار املنكر يتحملون
* وْا يـَْعَتُدوَن لُِعَن الَِّذيَن َكَفُروْا ِمن َبيِن ِإْسرَائِيَل َعَلى ِلَساِن َداُووَد َوِعيَسى اْبِن َمْرمَيَ َذِلَك مبَا َعَصوا وََّكانُ }: تعاىل

 [.79-78:املائدة]{ ْفَعُلونَ َكانُواْ الَ يـَتَـَناَهْوَن َعن مُّنَكٍر فـََعُلوُه لَِبْئَس َما َكانُواْ يَـ 
 

فما مل حتكم أئمتهم بكتاب اهلل عز وجل فيتحروا فيما أنزل ”: وقد صح عن نبينا عليه الصالة والسالم أنه قال
إن الناس إذا رأوا الظامل ومل يأخذوا على يديه أوشك ”رواه احلاكم، وقال أيضًا “ اهلل إال جعل اهلل بأسهم بينهم

 . رواه ابو داوود“ منهأن يعمهم اهلل بعقاب 
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قد ُىيِّع أكثره  -أعين باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر  -واعلم أن هذا الباب ”: وقال النووي رمحه اهلل

من أزمان متطاولة ومل يبَق منه يف هذه األزمان إال رسوٌم قليلٌة جداً، وهو باٌب عظيٌم به ِقَوام األمر ومالكه، فإذا  
قاب الصاحل والطاحل، وإذا مل يأخذوا على يد الظامل أوشك أن يعمهم اهلل تعاىل بعقابه كثر اخلبث عّم الع

َنٌة َأْو ُيِصيبَـُهْم َعَذاٌب أَلِيم }  . انتهى كالمه“ [63:النور]{ فـَْلَيْحَذِر الَِّذيَن خُيَالُِفوَن َعْن أَْمرِِه َأن ُتِصيبَـُهْم ِفتـْ
 

 : ومن أبيات احلكم
 

 فإن المعاصي تزيل النعم*** فارعها إذا كنَت ذا نعمة 
 

فاملعاصي اليت ارتكبها النظام عظيمٌة جداً، فقد جتاوز الكبائر واملوبقات إىل نواقض اإلسالم اجللّيات، جتاوز ظلم 
العباد وهضم حقوقهم واالستهانة بكرامتهم، واالستخفاف بعقوهلم ومشاعرهم، والعبث مبال األمة العام، فاليوم 

قر واحلرمان ماليني من الناس مقابل أن تدخل املاليني من الرياالت إىل حسابات املتنفذين من كبار يعاين من الف
األسرة، فضاًل عن تدين اخلدمات واغتصاب األراىي، ومشاركة الناس يف جتارهتم عنوة بغري عوض، وإىل ما 

مريكا الكافرة وناصرها ىد املسلمني فإن النظام قد جتاوز ذلك كله إىل نواقض اإلسالم اجلليات، فتوىل أ. هنالك
وجعل من نفسه ندًا هلل تعاىل ُيَشرِّع للناس حتلياًل وحترميًا من دون اهلل ومعلوم أن ذلك من نواقض اإلسالم 

وقد أشرنا إىل بعض املظامل اليت ارتكبها النظام يف أمور الدين والدنيا بشيء من التفصيل يف البيان . العشرة
 .ء فلريجع إليهالسابع عشر ومن شا

 
وهذا الذي تقدم من أهم أسباب اخلالف بني املسلمني وحكام الرياض، وَحلُّ هذا األمر سهل معلوم يف دين اهلل 

 .تعاىل إن صدق احلاكم يف إرادته لإلصالح إن كان ميلك االرداة أصالً 
 

يارنا إال رغبة فيه، وما كنا نشتكي أما حنن فعلم اهلل أننا نريد اإلصالح ما استطعنا ونسعى إليه، وما خرجنا من د
نقصًا يف أمور الدنيا وهلل احلمد واملنة، وما بنا عن بالد احلرمني َتَشّوٌف إىل غريها وقد طال املقام بعيدًا عنها، 
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 .ولكنه يف سبيل اهلل يسر
 

 ولكنَّ الوالَة بها ذئابُ *** حجاٌز حُبها في ُعْمِق قلبي 
 وعند اهلل لألرزاق بابُ  ***وفي األفغاِن لي داٌر وصحٌب 

 
 : وقد قيل

 
 وإن َكثـَُرْت في عيِن من ال يجربُ *** وما الخيُل إال كالصديِق قليلٌة 

 وكُل مكان  ينبُت العز طيب*** وكل امرئ يولي الجميل محبٌب 
 

فأسأل اهلل ومن توكل على اهلل كفاه، والكّيس من مل تغره دنياه، وال معىن للحياة إن مل تكن يف طاعه اهلل، 
 .الثبات وحسن اخلتام

 
وخالصة هذه املسألة أنَّ سبيل النجاة إمنا هو باإلصالح واالستقامة على أمر اهلل تعاىل وأمر رسوله عليه الصالة 

 [.112:هود]{ ريفَاْسَتِقْم َكَما أُِمْرَت َوَمن تَاَب َمَعَك َوالَ َتْطَغْواْ ِإنَُّه مبَا تـَْعَمُلوَن َبصِ }: والسالم، قال اهلل تعاىل
 

 [.117:هود]{ َوَما َكاَن رَبَُّك لِيـُْهِلَك اْلُقَرى ِبظُْلٍم َوَأْهُلَها ُمْصِلُحون}: وقال تعاىل
 

 .“قل آمنت باهلل مث استقم”: وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
 

فصالح هذه األمة مبا صلح به أوهلا، وقد كانت جزيرة العرب أمواجًا متالطمة من القتل واجلوع واخلوف يف 
اجلاهلية، فلما بعث اهلل نبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم وأنزل القرآن واستقام الناس معه على اإلسالم َصُلَح 

وأَلَّف بينهم بعد عداء، فجمعهم بعد فرقة، وأطعمهم حاهلم وَحُسَن معاشهم، فأعزهم اهلل بعد أن كانوا أذاّلء، 
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يعًا مَّا أَلََّفْت بـَنْيَ }: بعد جوع، وآمنهم بعد خوف، قال اهلل تعاىل َوأَلََّف بـَنْيَ قـُُلوهِبِْم َلْو أَنَفْقَت َما يف اأَلْرِض مجَِ
نَـُهْم ِإنَُّه َعزِيٌز َحِكيم  [.63:األنفال]{ قـُُلوهِبِْم َولَـِكنَّ الّلَه أَلََّف بـَيـْ

 
واْ َوَلْو َأنَّ أَْهَل اْلُقَرى آَمُنوْا َواتَـَّقوْا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهم بـَرََكاٍت مَِّن السََّماء َواأَلْرِض َولَـِكن َكذَّبُ }: وقال اهلل تعاىل

 [.96:األعراف]{ َفَأَخْذنَاُهم مبَا َكانُواْ َيْكِسُبون
 

: بكلمة قال له -رىي اهلل عنهما  -صه اخلليفة األول للخليفة الثاين وَحلُّ اخلالف بني الراعي والرعية خلَّ 
فهذا كالم الراشدين رىي اهلل عنهم، عليه نور مقتبس من النور املبني، فإذا استقام  “استقم تستقم لك رعيتك”

األمري وخرج عن  األمري على شرع اهلل استقامت الرعية ووجب عليها السمع والطاعة بأمر اهلل تعاىل، وأما إذا ارتد
شرع اهلل وجب على الرعية أن خترج عليه بأمر اهلل تعاىل أيضاً، فطاعته ليست مطلقة، وإمنا مقيدة باملعروف، وقد 

إّن ”: أكد أهل العلم على ارتباط االجتماع واأللفة بالطاعه اهلل تعاىل، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل
 “والعمل به كله، وسبب الفرقة تـَْرُك حظ  مما أمر العبد به والبغي بينهمسبب االجتماع واأللفة جمع الدين 

هو الذي  -علمائها ومشائخها وأمرائها وكبرائها  -وهذا التفريق الذي حصل من األمة ”: وقال أيضاً 
انتهى   “أوجب تسلط االعداء عليها وذلك بتركهم العمل بطاعة اهلل تعالى ورسوله عليه الصالة والسالم

 . مهكال
 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  -أن تكون على ما كانت عليه اجلماعة األوىل  :فالجماعة كما َعرَّفها السلف
 . فبذلك تكون من الفرقة الناجية -وأصحابه رىي اهلل عنهم 

 
أن تكون على احلق ولو كنت وحدك، كما ثبت عن ابن مسعود رىي اهلل عنه، والشاهد أنه مىت  :والجماعة

ك الناس بعض ما أمرهم اهلل به وقعت بينهم العداوة والبغضاء، فتسلط عليهم األعداء، وهذا ما حنن فيه، وال تر 
 . حول وال قوة اال باهلل
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هل يستطيع الحكام أن يستقيموا على أمر اهلل لتستقيم الرعية، فيهنأ الناس في حياتهم في أمور دينهم 
 ودنياهم؟

 
لكن ذلك . يعون، فقد بدأوا مبركز احلوار الوطين، كما بدأوا باالنتخابات البلديةنعم، يستط: بعض الناس يقولون

وأحسن أحواهلم أهنم سيدخلون يف لعبة االنتخابات كما يف اليمن . مل يغري شيئًا من أساس الداء، ورأس البالء
س التشريعية أو األردن أو مصر ويدورون يف حلقة مفرغة لعشرات السنني، ناهيك عن حرمة دخول اجملال

 .الشركية
 

فهذا الصراع يف . لذا فإذا أردنا حل اخلالف حاًل صحيحاً علمياً وعملياً ينبغي أن نعرف حقيقته وجذوره وأبعاده
جزٍء منه صراٌع ُقْطرِي داخلي، ولكنه يف أبعاده األخرى صراٌع بني الكفر العاملي ومعه املرتدون اليوم بزعامة أمريكا 

 .األمة اإلسالمية وطليعتها سرايا اجملاهدين من جهة أخرىاليوم من جهة وبني 
 

وهذه األسر احلاكمة العميلة الظاملة يف املنطقة اليوم واليت تقمع كل حركة إصالحية وتفرض على الشعوب 
سياسات ىد دينها ودنياها إمنا هي نفس األسر اليت ناصرت الصليبيني ىد املسلمني قبل قرن من الزمان، وهي 

وم بذلك بالوكاله عن أمريكا وحلفائها وهذا يشكل امتدادًا للحروب الصليبية السابقة على العامل إمنا تق
 .اإلسالمي

 
وبنظرة على السياسات الداخلية لبالدنا، يتضح لنا مدى السيطرة الصليبية الصهيونية عليها، فالتدخل األمريكي 

ملك أو نائب له إال مبوافقة أمريكا، وهذا بناءًا على  يف الشؤون الداخلية َحدِّْث عنه والحرج، فال ميكن تعيني
 .اتفاقيات بني امللوك السابقني واحلكومة األمريكية

 
كما أن مهزلة احلكم القائم اليوم يف بالد احلرمني هي مبوافقة أمريكا، لتحول دون انفالت الوىع كتصاعد 

 . رجةخالفات األمراء إىل األسوء وخاصة يف هذه السنوات االخرية احل
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فحالة احلكم هذه يف بالد احلرمني حالٌة ال يعرف هلا التاريخ شبيهاً، فقد حُيكم الشعب بعد موت احلاكم 
لساعات أو أليام بامسه كما يف حادثة شجرة الدر، أما أن حُتكم البالد بطوهلا وبعرىها باسم ملك مل يعد يعلم 

  !!من بعد علم شيئاً لعقد من الزمان فهذا من العجائب
 

فهو مل تسقط واليته شرعًا فقط الرتكابه نواقض يف اإلسالم، بل سقطت واليته أيضًا لعجزه وفقده القدرة 
العقلية الالزمة إلدارة أدىن األمور فضاًل عن إدارة البالد والعباد، فينبغي على أشقائه أن ال حيملوه ما ال يطيق، 

م من أبيهم عبد اهلل ملكًا على البالد فتتقلص صالحياهتم وهم إمنا ُيِصرُّون على بقائه لرفضهم أن يصبح أخوه
وهو ال يستطيع أن يتجاوزهم لسيطرهتم على زمام األمور وخاصة وزاريت الدفاع . ويستأثر باألمر من دوهنم

والداخلية، وكذلك االستخبارات، وأهم من ذلك سيطرهتم على الديوان امللكي، مما ميكنهم من إصدار مرسوم 
 .  األمر املزعوم لعزله وتنصيب بديل عنهملكي من ويل

 
وهذا االختالف احلاد داخل األسرة، فضاًل عن ظلمهم للشعب َمكَّن أمريكا من أن تبالغ يف ابتزاز األمراء 
املتنافسني وخاصة األمري عبد اهلل ملطالبها، وهو يعلم علمًا مؤكداً أنه لو مل يستجب ألوامرها فمصريه يف أحسن 

العزل على أيدي إخوانه كما عزلوا أخاهم امللك سعود من قبل، فهو على علم بأن منافسيه أصحاب األحوال 
 .جتارب سابقة، وأهنم مستعدون للقيام مبا هو أكرب من العزل إن لزم األمر

 
فبعد أن ومن أراد مثااًل حيًا قريبًا على دور أمريكا يف قرار العزل فلينظر إىل األمري احلسن بن طالل يف األردن 

بقي لبضعة عقود نائبًا للملك رجع أخوه احلسني من أمريكا قبل وفاته بأيام ومعه قرار العزل ألخيه وعزله 
فاستكان لألمر وأصبح صفراً سياسياً، وهذا ما خييف األمري عبد اهلل إن عصى َولِيَُّة أمره أمريكا، وبالتايل ال خيفى 

 . أمريكاأن أصحاب القرار يف األمور العظام هم يف 
 

ومما يدل على عمق السيطرة الصليبية على بالدنا، تنفيذ هؤالء الوكالء للتغيريات اليت يفرىها املوّكل حىت يف 
مناهجنا التعليمية بغرض مسخ شخصية األمة، وتغريب أبنائها، وهو مشروع قدمي قد بدأ منذ عقود يف مناهج 

فقد . بتغيري مناهجها لتجفيف ما تسميه منابع الصحوة األزهر مبصر، مث طالبت أمريكا بقية الدول العميلة
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كما طالبت أمريكا حكام الرياض بتغيري . طالبت اليمن بإغالق املعاهد العلمية قبل أكثر من عقدين من الزمان
فضالً . املناهج الدينية فتم ذلك نزواًل عند رغبتها هذا كله قبل غزويت نيويورك وواشنطن بأكثر من عقد ونصف

 . تغرُيات اإلىافية اجلديدة اليت اعتمدها النظام أيضاً إىافة إىل عزل األئمة واخلطباءعن ال
 

وهذا التدخل الصلييب يف تغيري املناهج هو من أخطر التدخالت يف شؤوننا على اإلطالق ألنه باختصار تغيري 
واملشركون هم املشركون  للدين، والدين ُكٌل ال يتجزأ، فمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض فهو كافٌر حقاً،

َوِإَذا تـُتـَْلى }: تشاهبت قلوهبم، وقد قالوا لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من قبل مثل هذا وأخرب اهلل عنهم بقوله
ْلُه ُقْل مَ  َلُه ِمن تِْلَقاء َعَلْيِهْم آيَاتـَُنا بـَيـَِّناٍت قَاَل الَِّذيَن اَل يـَْرُجوَن لَِقاءنَا اْئِت ِبُقْرآٍن َغرْيِ َهـَذا َأْو َبدِّ ا َيُكوُن يل َأْن أَُبدِّ

 [.15:يونس] {نـَْفِسي ِإْن أَتَِّبُع ِإالَّ َما يُوَحى ِإيَلَّ ِإينِّ َأَخاُف ِإْن َعَصْيُت َريبِّ َعَذاَب يـَْوٍم َعِظيمٍ 
 

ارة الدين ولكن حكام الرياض خافوا أمريكا وبدلوا املنهج، فال خيفى أن حمصلة تغيري املناهج الدينية هو خس
والدنيا؛ أما الدين فقد عرفتم أهنا ردة جاحمة، وأما الدنيا فإن املناهج سوف خُتْرِج للبالد عبيدًا متعلمني يوالون 
أمريكا ويبيعون مصاحل البالد وحُيِْسنون التبسُّم يف وجه األمريكي وهو حيتل األرض ويفسد العرض بذريعة احلرية 

 .، فهذا منوذج من التدخل األمريكي يف السياسية الداخليةواملساواة وقوانني األمم املتحدة
 

وأما تدخلهم يف السياسة اخلارجية فإن األسر احلاكمة قد استجابت ألمريكا وهي تؤدي دورها خبياناهتا، فهذا 
. امللك حسني قد واصل مسرية اخليانة اليت بدأها جده عبد اهلل بن الشريف حسني، وأبوه أيضًا ىد فلسطني

ابنه عبد اهلل الثاين من بعده يف نفس املسرية، وهذا حممد السادس يف املغرب يسري على خط اخليانه نفسها فهذا 
ففي هذه العجالة ال يتسع . اليت سار عليها أبوه وجده من قبل، وما زال تنفيذهم للمؤامرات الصليبية مستمرة

 .اجملال الستقصائها، وإمنا نذّكر ببعضها ألمهيتها
 

وكما وقع يف . ة الرياض دخلت يف حلف عاملي مع الكفر الصلييب بقيادة بوش ىد اإلسالم وأهلهفهذه حكوم
أفغانستان، وكذلك هذه مؤامرات يف العراق قد بدأت ومل تنتِه بعد، فقد فتحوا قواعدهم للقوات األمريكية لكي 

السعودي مستخفًا بدين املسلمني تغزو العراق مما ساعدهم وَسهَّل عليهم احتالهلا، وخرج يومها وزير الدفاع 



http://www.hassadalmojahideen.net/vb  الجهاد حصاد منتدى  

244 
 

 .ودمائهم وعقوهلم معرتفاً بأن حكومته فتحت مطاراهتا لألمريكيني لألغراض اإلنسانية كما زعم
 

مبادرة إرسال قوات عربية "فهاهم اليوم قد أظهروا لنا حلقة جديدة من سلسلة مؤامراهتم مع أمريكا مسوها 
كربى فلم يكتفوا مبناصرة الكفار الحتالل بالد اإلسالم حىت   وهذه خيانة "وإسالمية لحفظ األمن في العراق

 . جاءوا هبذه املبادرة إلسباغ الشرعية على االحتالل األمريكي، فحسبنا اهلل عليهم ونعم الوكيل
 

دما ومما زاد األمر سوءاً واملصيبة فداحة عند الناس أن كثرياً منهم كانوا يظنون أن األمري عبد اهلل بن عبد العزيز عن
تصّدر إلدارة البالد أنه سوف ينقذها من أوحال املعاصي والفساد اإلداري واملايل واإلعالمي وغريه ومن التبعية 
ألمريكا، ولكنه وبينما الناس ينتظرون خريه جاءهم بشره، ففي الوقت اليت كانت أمريكا تبعث جبيوشها إىل 

 .حياته، ويقول أنه يرفض استخدام أمريكا للقوة ىد العراقاخلليج لغزو العراق كان نظام الرياض خيادع األمة بتصر 
 

! وهي أن خيرج صدام إىل املنفى حقناً للدماء! وقبل الغزو بفرتة وجيزة َقدَّم األمري عبد اهلل مبادرة زعم أهنا إنسانية
ذا كمجرم قطع كما قال، وبعبارة واىحة أن يسلم العراق ألمريكا بكل ما فيه على طبٍق غنيمًة باردًة، ومثال ه

أنا أنصحك أن ترتك أهلك ومالك : عليك الطريق وقّدم إليك أحد عبيده بصورة املصلح الناصح وقال لك
وتنجو بنفسك، وهكذا يأخذ اللص أموال الناس يف العراق ويتعدى على أرىهم وعرىهم بدون عناء بدعم 

 . ونصح األمري األعرايب
 

حلل أبدًا بنقل العراق من اللص احمللي إىل اللص الدويل؛ ألن صحيح أن صدام لٌص ومرتد، ولكن ال يكون ا
 . متكني الكافر ومناصرته ألخذ أرض املسلمني والسيطرة عليهم من نواقض اإلسالم العشرة

 
إن : وقبل الغزو أيضًا خرج األمري عبد اهلل بن عبد العزيز على املأل ليصرح تصرحيًا ماكرًا خمادعًا حيث قال

ولكن  -وما أكثرها  -واعتقَد الذين حيسنون الظن به أهنا غفلة من غفالته  !ية ليست للحربالحشود االمريك
مل ميض إال سنة أو بضعة أشهر حىت فضحه اهلل تعاىل على رؤوس اخلالئق وأظهر كذبه وخداعه وغدره وخيانته 
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طالل بن عبد العزيز من قبل على  كما نطق األمري. لألمة ليس بُشَبٍه أو قرائن وإمنا برباهني دامغة وبأدلة ناطقة
، وهو بذلك يؤكد على احلقائق -حلاجة يف أنفسهم  -إن أباه كان يتقاىى أموااًل من اإلجنليز : املأل قائالً 

 .والوثائق اليت تثبت أن أباه كان عميالً لإلجنليز
 

نه اجتمع مع نائب الرئيس بندر بن سلطان أمام املأل بأ -سفريه يف أمريكا  -فكذلك اليوم نطق هبا ابن أخيه 
األمريكي ووزير دفاعه وقائد هيئة األركان وأطلعوه على اخلرائط السرية لغزو العراق وإىل ما هنالك، وكان هذا 
الكالم خالل تعليقه بعد صدور كتاب يفضح األمري عبد اهلل وهو يتعهد بتقدمي الدعم ألمريكا ويستحثها على 

خطة ”: وهو الكتاب الصادر بعنوان“ بوب ودوارد”ب الصحفي األمريكي يشري الشيخ إىل كتا. ]غزو العراق
 ([Plan of Attack)“ اهلجوم

 
إن إحساسه أن هذه القوات االمريكية التي وصلت إلى ”: إذن فتصرحياته السابقة قبل الغزو مبا فيها قوله

عها ويرجف هبا، وهو فهو إذن إمنا كان يكذب على األمة عن علم متعمدًا ليخاد “الخليج ليست للحرب
بذلك يكون قد قام باجلزء األول من احلرب النفسية نيابة عن أمريكا ىد العراق وأهله ليستكينوا وال يستعدوا 
 .للحرب وحىت يبث فيها معاين اخلنوع واالستسالم لعدوها، وحىت ال تتعرض القوات االمريكية ألي مقاومة تذكر

 
 !ياللعار والشنار

 !يا للكفر والخيانه
 !ياللغدر والعمالة

 
فإن الناس ما زالوا يتذكرون عناقه احلار للوفد العراقي يف مؤمتر بريوت وإعالنه عن املصاحلة بني البلدين مث يغدر 

أهلذه . ويذهب بليل ليتفق مع أمريكا على غزو العراق ويتعهد بدفع مليار دوالر مسامهة منه يف دعم تلك احلرب
 مور؟الدرجة وصلت حبكام الرياض األ
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يكذبون على األمة وخيادعوهنا من أجل دراهم معدودة عليهم من اهلل مجيعاً ! مث يزعم املنافقون أهنم أولياء أمور
 .ما يستحقون

 
وهنا ينبغي للعقالء أن يقفوا وقفة مع أنفسهم ويتدبروا يف تصرفات احلكام فإن حجم اخللل عظيم جداً، وال 

عليه، أََما فكر العقالء املصلحون الذين يريدون اإلصالح عرب هؤالء كيف جيوز ملسلم أن يرىى هبؤالء حكامًا 
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 يرىى ملن هذه صفاته أن يكون شريكه يف أي عمل من األعمال مهما 

 .غر، فكيف وحنن نتحدث عن عظائم األمور املهمة من قضايا األمةص
 

ومن تدبر مساعي الناصحني وحواراهتم يرى أن النتيجه ال شيء على أرض الواقع، وإن اختلفت أساليب احلاكم 
 بني املماطلة أو الكذب، أو اإلغراء واإلغواء، أو السجن واإلقصاء، واهلدف الثابت الوحيد للحاكم من حواره
مع كل دعوة إصالحية هو إجهاىها ولو بعد حني، وهذا ما ملسته بنفسي، وقد ناصحت احلكومة قبل عقدين 

 .من الزمن بواسطة كبار العلماء إال إن األوىاع مل تتغري
 

مث قبل عقد ونصف توجهت بالنصح مباشرة لنائب وزير الداخلية وأخربته عن الكبائر العظام اليت ينبغي على 
مث التقيت بنائب وكيل الوزارة للشؤون األمنية، فعاتبين . زيلها وعن خطورة بقائها ولكن دون جدوىالدولة أن ت

هذا ”: بشدة ألين نصحت نائب وزير الداخلية وأخذ يردد على مسمعي الكبائر اليت أخربت األمري هبا مث يقول
ا عشرات السنني وقد نصحهم وهذه الكبائر اليت ناصحتهم فيها قد مضى عليه! “معروف ما نبي حد يعلمنا

فيها قبلي كثري، فهي ما زالت موجودة إىل اليوم، وهم يدافعون عنها وملتزمون هبا ألن امللك شّرعها كما نلتزم 
 .حنن ما َشرَّعه اهلل لنا

 
وهذا يعين أن السيادة والطاعة املطلقتني للملك وتشريعاته فليست لدين اهلل تعاىل، وهذه هي احلقيقة اخلطرية 

 .“هذا معروف ما نبي حد يعلمنا”: وهذه هي عقيدة القوم واليت عرّب عنها نائب الوكيل بقوله
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فما ذكرته هلم من كبائر هم يعرفون أهنا حمرمة يف دين اهلل، ولكن ال يريدون من أحد أن ينكرها لسبب بسيط، 
فامللك قد ! أن ال نـُْعِلُمهم حبرمتها وهو أهنا غري حمرمة يف دين امللك، فيتعجبون منّا كيف ننكرها بل يطالبوننا

 .أصدر مراسيماً وتشريعات يبيحها وحيميها
 

َما َكاَن لَِيْأُخَذ َأَخاُه }القوانني اليت يشرعها امللك أو احلاكم، قال اهلل تعاىل  -فيما تعين  -تعين “ الدين”وكلمة 
قال أهل [. 76:يوسف]{ مِّن نََّشاء َوفـَْوَق ُكلِّ ِذي ِعْلٍم َعِليم يف ِديِن اْلَمِلِك ِإالَّ َأن َيَشاء الّلُه نـَْرَفُع َدَرَجاتٍ 

 .أي حكم امللك: التفسري
 

ومن نـَّور اهلل بصريته فتدبر يف تصرفات النظام وجد هذه احلقيقة ماثلة أمامه، فالشؤون الداخلية واخلارجية سواء، 
لك يصبح حالاًل وما حيرمه يصبح حراماً، فللملك فالسيادة والطاعة ألمر امللك وليستا هلل تعاىل، فما حيلله امل

 : وسأىرب أمثله لذلك. احلق يف نظرهم أن حيلل الشيء عاماً وحيرمه عاماً 
 

{ َوَأَحلَّ الّلُه اْلبَـْيَع َوَحرََّم الرِّبَا}فإن حرمة الربا معلومة من الدين بالضرورة وقد قال اهلل تعاىل  :المثال األول
نظام أصدر مراسيماً وتشريعات تبيحه وتـَُقنـُِّنُه وتعاقب من أراد أن مينعه، أو امتنع عن دفع ولكن ال[ 275:البقرة]

ما احتالوا على تسميته بالفائدة، ومعلوٌم أن أكل الربا كبرية من الكبائر وأما التشريع والتحليل من دون اهلل تعاىل 
 . فهو ناقض من نواقض اإلسالم

 
 :الكافرين، فعلى سبيل املثالفهو تويل  :وأما المثال الثاني

 
فإن النظام األردين نظاٌم جاهلٌي كافٌر ولكن حكام الرياض كانوا يتولون امللك حسني، فلو وصفه خطيب أو  
كاتب بأنه عميل لليهود فإنه يتعرض للعقاب من ِقَبِل نظام الرياض عرب قوانني قد ُشّرَعت ملثل هذا الغرض، 

امللك فهد من وليه السابق، وامتألت  ولكن ملَّا دخل امللك حسني يف حلف صدام عندما غزا الكويت تربأ
، وباملقابل -وهذا حق فهو كذلك  -صحف الرياض بالوثائق والصور اليت تثبت عمالة حسني بن طالل لليهود 

وهذا حق هم   -امتألت صحف األردن بالوثائق والصور اليت تثبت عمالة حكام الرياض لإلجنليز مث ألمريكا 
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 .-كذلك 
 

الكبرية يف حكام املنطقة العمالء إال أن مصيبتنا يف كثري من قيادات العمل اإلسالمي أكرب، لذا ورغم مصيبتنا 
أي قيادات العمل ]فهم ُيصِّرون على وصف هؤالء الطواغيت بأهنم والة أمر، فبعض الناس يظنون أهنم 

لدين كذبًا وزوراً، فينبغي سفينة النجاة وهم يف احلقيقة سفينة الغرق، وأحد أوجه النظام ولكن باسم ا[ اإلسالمي
 .على الصادقني يف هذه اجلماعات ختليص العمل اإلسالمي منهم

 
َوثَّقة أشارت أمريكا على امللك فهد باستقبال امللك حسني، فاستقبله وتناسى 

ُ
مث بعد هذه الفضائح الكبرية امل

يكي وغريهم مث أمر بإقامة صالة املاىي، مث ملا مات حضر أمراء آل سعود جنازته مع الوفد اإلسرائيلي واألمر 
 .الغائب عليه يف احلرم وال حول وال قوة إال باهلل

 
فالوالء والرباء أوثق عرى االميان، نوايل من واىل اهلل تعاىل ورسوله عليه الصالة والسالم، ونعادي من عادى اهلل 

يـَتَّبعون امللَك حقًا فعَل أم باطالً، تعاىل ورسوله عليه الصالة والسالم، ولكن املنافقني عبيد الدرهم والدينار 
يوالون من واىل، ويعادون من عادى، فهل يبقى اإلنسان إنسانًا سويًا وهو يغري عقله هبذه الطريقة املهينة 

 !! أم أن املفروض أن يتخلى املسلم عن دينه ويدوس على عقله، ليصبح مواطناً صاحلاً ! اجلارحة؟
 

فعبد الناصر كان قد دخل معهم يف خصومة . ات، والقذايف، وصداموقس على ذلك عبد الناصر، والساد
 !مث ملا اصطلح معهم أصبح مسلماً  -وهو كذلك  -َفَكفَّروة من على منرب احلرم املكي 

 
وإذا اصطلح معهم ذلك الزنديق أصبح مسلماً ! وكذا احلال مع القذايف خالل ثالثة عقود إذا شتمهم فهو كافر

 !.رفةويدخلونه الكعبة املش
 

وهذا السادات عندما وقَّع مبادرة االستسالم مع اليهود اهتمه حكام الرياض وبقية الدول العربيه باخليانة والعمالة 
وامتألت صحفهم بذمه وشتمه، مث ملا قام األمري عبد اهلل بنفس اخليانه والعمالة يف مبادرة  -فهو كذلك  -
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أصحاب األقالم املأجورة يدورون مع احلاكم حيثما دار، ويرتدون فعلماء السوء و ! بريوت مدحه املنافقون وأيدوه
 !.معه حيثما تردى من أجل املال، مث يّدعون العلم واملعرفة واهلدى والرشاد

 
إذن فمما سبق يتضح أن احلاكم له دين آخر، وإمنا هو يتاجر بدين اإلسالم وخيادع الناس به، وبعد أن ظهر ما 

 مومًا وحكام الرياض خصوصًا عمالء مرتدين فضاًل عن صفات السوء األخرى،ظهر من كون حكام املنطقة ع
 :وظهر أن الخالف خالٌف بين منهجين، ونزاٌع عميٌق بين عقيدتين

 
 :نزاٌع بني املنهج الرباين املتكامل الذي أسلم األمر كله هلل تعاىل يف مجيع الشؤون

 اَل َشرِيَك َلُه َوِبَذِلَك أُِمْرُت َوأَنَْا أَوَُّل * َومَمَايت لِّلِه َربِّ اْلَعاَلِمني ُقْل ِإنَّ َصاَليت َوُنُسِكي َوحَمَْياَي }: منهج
 ،[163-162:األنعام]{ اْلُمْسِلِمنيَ 

 بكل دالالهتا ومقتضياهتا  ال إله اال اهلل محمد رسول اهلل: منهج... 
 

 :املنهج العلماين الصارخ وبين
  [9:البقرة]{ َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَما خَيَْدُعوَن ِإالَّ أَنُفَسُهم َوَما َيْشُعُرونخُيَاِدُعوَن الّلَه }منهج الذين، 
  الذين يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون اهللمنهج، 
  اْلُمَناِفِقنَي َيُصدُّوَن َعنَك َوِإَذا ِقيَل هَلُْم تـََعاَلْوْا ِإىَل َما أَنَزَل الّلُه َوِإىَل الرَُّسوِل رَأَْيَت }منهج الذين قال اهلل فيهم

 [ ...61:النساء]{ ُصُدوًدا
 

 وذلك خبلع احلــاكم من اإلمارة، فإن -كما وّىحه الشرع   -وبعدما اتضح هذا فإن احلل إلصالح األوىاع هو 
 والنظام. أىب وامتنع وجب القيام عليه بالسالح وخلعه، وهذا هو حكم الشرع الذي حيفظ للناس دينهم ودنياهم

فعرض على املصلحني أن خيضعوا لتشريعات امللك ! من جانبه قد َعَرَض حاًل مشاهبًا حلفظ تشريعاتِه ودنياه
 .بدون قيد أو شرط وإما أن يكون احلوار بالسيف والبندقية كما قال وزير الداخلية -أي دين امللك  -ومراسيمه 
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بد له من سالح ليقيم دينه، فكيف جيوز لعاقل وهو ال -حقًا كان أو باطاًل  -ومعلوٌم  أنَّ كلَّ صاحِب ديٍن 
يرى احلاكم املرتد وجنوده مدججني بالسالح مث يزعم أنه يريد اإلصالح باحلل السلمي، فهذا من أعظم الباطل، 
وهذا ختذيل عن إقامة احلق، فنحن هنا ال نتحدث عن حاكم فيه بعض الفسق والفجور، وإمنا نتحدث عن ردة 

 .وعمالة للكفار
 

يف تنفيذ  -احلاكم احلايل  -وعالوي  -احلاكم األمريكي السابق يف بغداد  -فكما أنه ال فرق بني برمير 
 .سياسات أمريكا يف العراق فإنه ال فرق بني برمير وباقي حكام املنطقة لتنفيذ سياسة أمريكا

 
سقطت واليته فوجب القيام عليه  وقد أمجع علماء اإلسالم على أن الوالية ال تنعقد لكافر فإذا طرأ عليه الكفر

أجمع العلماء على أن اإلمامة ال تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ ”: بالسالح؛ قال القاىي عياض رمحه اهلل
فلو طرأ عليه كفٌر وتغيٌير للشرع أو بدعة؛ خرج عن حكم الوالية، ”: وقال أيضاً  “عليه الكفر انعزل

عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك، فإن لم  وسقطت طاعته، ووجب على المسلمين القيام
يقع ذلك إال لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر، وال يجب في المبتدع إال إذا ظنوا القدرة عليه فإن 

 . “تحقق العجز لم يجب القيام
 

حكم الشرع يف مثل  إذن فالقول باخلروج على اإلمام الكافر ليس قولنا وإمنا هو قول إمجاع االئمة، وهذا هو
حالنا، لذا جيب على املسلمني مجيعًا أن يتحركوا لإلصالح آخذين باالعتبار حجم اخلالف وأبعاده، وأن هذه 
األنظمة ما هي إال جزء من منظومة الكفر العاملي، ويكون اإلصالح وفق شرع اهلل، وإال فهو اإلعراض عن شرع 

لضياع هذا إذا كان اجلهل وَحُسَنت النوايا، أو الدجل واخلداع إذا  اهلل واالستنزاف لألوقات واجلهود والتيه وا
 .كانت األخرى

 
فالذين يرفضون احلوار املسلح من أبناء البالد مع احلكومات السرتجاع احلقوق هؤالء يغالطون مغالطة كربى، فال 

 .السالح ميكن اسرتجاع احلقوق من النظام عندما يرتد احلاكم ويرفض التنحي باللني إال بقوة
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وهم ومن على شاكلتهم من أصحاب هذا املذهب يف ىالل مبني، سواءًا الذين قد دعوا صراحة إىل ارتكاب 
ناقض من نواقض اإلسالم وذلك مبساعدة الكفار على احتالل بالد اإلسالم كما صرح بعضهم بذلك حتت 

لذين خيلطون احلق بالباطل غطاء وخدعة املساعدة يف استخالص حقوقنا من احلكام، أو القسم اآلخر ا
وهذا  -ويرفضون خلع احلاكم املرتد بالقوة أيضًا  -وهذا حق  -ويرفضون التعاون مع الكفار الحتالل البالد 

 .حمصلة منهجهم واحدة -باطل 
 

يقصد الشيخ الذين يرفضون التعاون مع الكفار الحتالل البالد ويف نفس الوقت يرفضون خلع احلاكم ]فهؤالء 
  :منهجهم غاية في الخطورة لوجهين [املرتد
 

أهنم على خطر عظيم ألهنم زامحوا شرع اهلل بأهوائهم، وهذه من الكبائر العظام كما ال خيفى، وال ميكن أن : أوالً 
وَن هَلُُم اخْلِيَـَرُة ِمْن َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اللَُّه َوَرُسولُُه أَْمرًا َأن َيكُ }تصدر عن مسلم، قال اهلل تعاىل 

نَـُهْم مُثَّ اَل جيَُِدوْا يف }، وقال تعاىل [36:األحزاب]{ أَْمرِِهم َفاَل َوَربَِّك اَل يـُْؤِمُنوَن َحىتََّ حُيَكُِّموَك ِفيَما َشَجَر بـَيـْ
 [.65:النساء]{ أَنُفِسِهْم َحَرًجا ممَِّّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّمواْ َتْسِليًما

 
هؤالء يشاركون يف صد الناس عن منهج اهلل وفتنتهم يف دينهم، حيث مينعوهنم من أخذ حقوقهم  إن :ثانياً 

بالطرق اليت شرعها اهلل مما يدفع املنافقني واجلهلة إىل التفكري باألخذ مبذهب حتالف الشمال وأمثاله، كعالوي 
 . ومن معه، فهذا ال جيوز حبال

 
أرد على بعض اهتامات النظام اليت أزعج هبا الناس بتكرارها يف الصباح واملساء خالل السنتني  :وقبل الختام

املاىيتني فقد اهتم اجملاهدين مبذهب اخلوارج، وهم يعلمون أننا بريئون من هذا املذهب، وهذه خطاباتنا وهذا 
 .واقعنا يشهد بذلك
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 ! ا إال اخلوارجوهل اقتحم علينا دارنا بالسالح يف السودان ليقتلون
 

ونحن نعتقد أن المعاصي التي هي دون الكفر ال يخرج بها المؤمن من اإليمان ولو كانت كبيرة كالقتل 
وشرب الخمر، فإن مات صاحبها ولم يتب منها فأمره إلى اهلل إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه ثم مصيره 

 .إلى الجنة
 

المسلمين، فإن قُِتل بعض المسلمين أثناء عمليات  ونحن ال نكفر الناس بالعموم، وال نستبيح دماء
المجاهدين فنرجوا اهلل أن يرحمهم، وإنما هو كما في مسأله التترس والقتل الخطأ، ونستغفر اهلل منه 

 .ونتحمل المسؤولية عنه
 

ولكن أقول حلاكم الرياض إْن شئَت حدثتك عن قاتل املسلمني، ومن قاتلهم من قبل ومن فرَّق مجاعتهم، 
 .وأحدثك عمن يكفر بالعموم ويستبيح دماء املسلمني

 
فأبوكم عبد العزيز هو الذي خرَج وناصَر اإلجنليز ىد الدولة العثمانية وواليها ابن الرشيد يف حائل، وأنتم 
أنفسكم قد خرجتم بقوة السالح على أخيكم امللك سعود، وكادت حتصل بينكم جمزرة لوال اهلل تعاىل مث تدخل 

 .اليوم، ومل يقل علماؤكم عن أبيكم وعنكم أنكم خوارج من تطاردون
 

لعلمنا ![ حىت املؤرخني املوالني لعبد العزيز أشاروا إىل هذه اجملزرة يف كتبهم]ولو فتحنا ملف جمزرة الطائف الرهيبة 
ن قتاهلم إن أهل احلجاز كفار وإ: من الذي يكفر بالعموم، تلك اجملزرة اليت غرَّر فيها أبوكم جنوده وقال هلم

جهادًا يف سبيل اهلل، وهو بذلك يكذب عليهم، ولو حتدثنا عما وقع يف الطائف من فظائع هلانت جبوارها 
 . مصائب عظاٌم جداً 

 
فينبغي على اخلصوم أن يلتزموا بآداب اخلالف والقتال ويكفَّوا أنفسهم وُأَجراءهم عن الكذب والبهتان، فذلك 
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صلت الكذب علينا بأننا لن نكذب عليك لطمأنتك، إال ِإْن سألتين عن خري هلم، فلوال أنك مطمئن مهما وا
مسلم اختبأ عندي وتريد أن تظلمه أو أن تسفك دمه بغري حق فعندها يكون الكذب واجباً، كما ذكر ذلك 

 .أهل العلم على افرتاض أن احلاكم مسلم
 

ثم إنه إنما يأمر ”: النووي رمحه اهللوكما تتهمون الشباب باجلهل يف مسائل كل املسلمني فيها علماء، قال 
وينهى من كان عالمًا بما يأمر به وينهى عنه، فذلك يختلف باختالف الشيء فإن كان من الواجبات 

انتهى   “الظاهرة كالمحرمات المشهورة كالصالة والصيام والزنا والخمر ونحوها فكل المسلمين علماء بها
 . كالمه

 
مناصرة الكافر على املسلم أو حرمة تشريع الربا؟ فإن هذا معلوم من الدين هل جيهل أحد من املسلمني حرمة 

! بالضرورة، فهو كالعلم حبرمة اخلمر والزنا، هل جيهل هذا أحد؟ أم أنكم تريدون أن جتعلوا يف اإلسالم كهنوتا
اهلل، وحترمون ما  فتجعلوا هيئة كبار علماء السلطان مثل بابا النصارى، وحتتكرون فهم الدين، فُتِحلون ما حرم

 .أحل اهلل، وتصدرون صكوك الغفران ملن تشاؤون
 

وتصفون الشباب أيضًا بأهنم أصحاب الفكر الضال، والزمرة الفاسدة، فمن هم أصحاب الفكر الضال؟ أهم 
 :الذين اتبعوا قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بوجوب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب

 
 أخرجوا املشركني من جزيرة العرب”: يف صحيح البخاري حيث قال كما ورد عنه“ 
 ال جيتمع يف جزيرة العرب دينان” :وقال“ 
 َقنَيَّ دينان بأرض ” :وقال أيضاً يف حديث آخر قاتل اهلل اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد، ال يـَبـْ

 “العرب
  ًرواه مسلم“ أُلْخرَِجنَّ اليهود والنصارى من جزيرة العرب حىت ال أدُع إالَّ مسلما”: وقال أيضا . 
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أم هم الذين يستهزؤون بأحاديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم؟ وحيتالون عليها كأصحاب السبت؟ كما فعل 
وحنن حجتنا هذه األحاديث الصحيحة ! ِدمْ واألجنيب جاء لَيخْ ! األمري عبد اهلل عندما قال عن حجتنا إهنا واهية

 . الصرحية بوجوب إخراج املشركني، وليس فيها استثناء إن جاء لَيْخِدْم أو لُيْخَدم
 

أحنن أصحاب الفكر الضال؟ أم الذين غدروا باألمة، وأباحوا جزيرة حممد صلى اهلل عليه وسلم لليهود والنصارى 
سكرية، فضاًل عن غدركم بالعراق، والغدر حيرم حىت مع الكافر، وقد فمكنوهم منها وأعطوهم فيها القواعد الع

لكل غادر  لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدرته، أال وال غادر أعظم غدراً ”: قال رسولنا عليه الصالة والسالم
 . رواه مسلم “من أمير عامة

 
عروف، وينهون عن املنكر، ويؤمنون ومن هم أصحاب الفكر الضال والزمرة الفاسدة؟ أهم الذين يأمرون بامل

باهلل؟ أم هم الذين يفسدون املسلمني بسياساهتم وإعالمهم حىت يف البلد احلرام ويف الشهر احلرام وحول املسجد 
 .احلرام؟ وال حول وال قوة إال باهلل

 
قَاَلْت ِإنَّ اْلُمُلوَك ِإَذا }، وقال تعاىل [25:احلج] {َوَمن يُرِْد ِفيِه بِِإحْلَاٍد ِبظُْلٍم نُِذْقُه ِمْن َعَذاٍب أَلِيم}قال اهلل تعاىل 

 [.34:النمل]{ َدَخُلوا قـَْريًَة أَْفَسُدوَها َوَجَعُلوا أَِعزََّة أَْهِلَها أَِذلًَّة وََكَذِلَك يـَْفَعُلون
 

 من هم أصحاب الفكر الضال والزمرة الفاسدة؟ أهم الذين يدافعون عن املسلمني، وأعراىهم، وأمواهلم يف
العراق وفلسطني وأفغانستان وكشمري والشيشان؟ أم هم الذين دخلوا يف حلف الكفر العاملي ىد املسلمني، 

 فضالً عن هنب مال األمة العام؟
 

ويكفي للتدليل على ذلك اإلشارة إىل صفقة السالح الكربى، أو قل السرقة الكربى وكالمها سواء، املسماة 
أكثر من ثالثني مليار دوالر، وكان ذلك قبل حرب اخلليج خبمس سنني، واليت بلغت قيمتها  “بعقد اليمامة”

فلما حصلت احلرب مل يظهر أي أثر إجيايب هلذه الصفقة وال لغريها من مئات الصفقات، وإمنا أحبتم البالد 
قة للدفاع عنكم، وكان يومها عدد العاطلني عن العمل حمدوداً، فلو ُقدِّر مبئة ألف عاطل فقسمنا قيمة الصف
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ثالثني مليارًا على مئة ألف لكان نصيب الواحد منهم ما يساوي مليون ومئة ومخس وعشرين ألف لاير، فلو 
جعلت هذه األموال يف شركات مسامهة الستثمارها بطريقة شرعية، وتوظيف العاطلني عن العمل واإلنفاق منها 

 . على أهلها كالفقراء واملساكني والغارمني لتحسنت أحوال الناس
 

وأما عن اغتصاب أراىي الناس، وشهوة حكام الرياض يف بناء القصور، فإن امللك فهد قد أمر ببناء قصر 
 . وقد أنفق على القصر وألجله أربعه مليار لاير“ السالم”
 

، فحدث عنه وال حرج، فهو على بعد أربعني كيلو مرتًا على “ذهبان” وما أدراك ما قصر “ذهبان”وأما قصر 
ينة على ساحل البحر األمحر، ويكفي لتصور مساحته املغصوبة أنه لو رست مملكة البحرين يف طريق جدة املد

مع العلم أن البحرين يسكن فيها قريبًا من مليون نسمة ومساحتها أكثر ! فنائه اخللفي ملا شعر أهل القصر هبا
ر امللك هذا يف ذهبان، من مئة مليون مرت مربع، فلو جاء أهل الدنيا بقصور ملوكهم ورؤساءهم وجيء بقص

قال اهلل تعاىل يف ! مث يصفه املنافقون باألمانة واحلكمة والرشاد! فهل عرف التاريخ سفهًا أكثر من هذا؟! لغُِلبوا
 [.79:الكهف]{ وََكاَن َورَاءُهم مَِّلٌك يَْأُخُذ ُكلَّ َسِفيَنٍة َغْصًبا}أمثاله 

 
ين يستبيحون البلد احلرام ويقتلون املسلمني يف مكة الذ! من هم أصحاب الفكر الضال والزمرة الفاسدة؟

املكرمة؟ أهم خالد احملضار ونواف احلازمي وأخوه سامل الذين خرجوا من مكة املكرمة، وىربوا أمريكا يف عقر 
دارها دفاعاً عن اإلسالم يف أم القرى وما حوهلا؟ أم هو فهد بن عبد العزيز الذي استباح حرمة احلرم وكان ميكن 

عندما اعتصم هو ومن معه  –رمحه اهلل  -يقصد الشيخ حادثة جهيمان العتييب ]تلك األزمة بغري قتال حل 
، كما اتفق العقالء يف ذلك احلني، وإمنا كان املوقف حيتاج إىل بعض الوقت وخاصة أن املوجودين يف [باحلرم

وهم حُماَصرون، ولكن عدو اهلل فهد احلرم بضع عشرات، وأسلحتهم خفيفة، أكثرها بنادق صيد، وذخريهتم قليلة 
فعل ما مل يفعله احَلجَّاُج من قبل، فعاند وخالف اجلميع، ودفع باجملنزرات واملصفحات إىل داخل احلرم، وال زلُت 
أذكُر أثر اجملنزرات على بالط احلرم وال حول وال قوة إال باهلل، والزال الناس يتذكرون املآذن كانت تكسوها 

 .ا بالدبابات إنّا هلل وإنا إليه راجعونالسواد بعد قصفه
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من الذي استباح حرمة البلد احلرام ودماء املسلمني؟ أهم الشباب؟ أم قوات األمن اليت قتلت املساكني والفقراء 
مبكة املكرمة، وأخرجت من بقي حيًا بقوة السالح من بيوهتم وحجراهتم الضيقة املبنية بالصفيح  “الرصيفة”حبي 

أمرٌي يف وزارة الداخلية، وقد علم بذلك علماء وخطباء احلرم ومل يتكلموا بكلمة عن حرمة دماء  ليهنأ باألرض
عتدى عليهم كانوا فقراء مساكني

ُ
 .املسلمني يف البلد احلرام، ألن هؤالء امل

 
ثر أم هم الذين سامهوا مع أمريكا يف قتل أك! من هم أصحاب الفكر الضال والزمرة الفاسدة؟ أهم اجملاهدون؟

فعن أيب . من مليون طفل خالل بضع سنني يف أكرب جمزرة لألطفال عرفتها البشرية أثناء حصاركم الظامل للعراق
دخلت امرأة النار يف هرة ربطتها فلم تطعمها، ”قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : هريرة رىي اهلل عنه قال

 متفق عليه  “ومل تدعها تأكل من خشاش األرض حىت ماتت
 

وإن الذين يتولون النظام ويؤيدونه هم شركاء يف هذا الذنب العظيم كٌل حبسبه، ويف حديث آخر أيضًا قال 
لو اجتمع أهل السماوات واألرض على قتل رجل مسلم ألكبهم اهلل يف ”: رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

َزآُؤُه َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفيَها َوَغِضَب الّلُه َعَلْيِه َوَلَعَنُه َوأََعدَّ لَُه َوَمن يـَْقُتْل ُمْؤِمًنا مُّتَـَعمًِّدا َفجَ }: ، قال اهلل تعاىل“النار
 [.93:النساء]{ َعَذابًا َعِظيًما

 
أول ما ”: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: وقد ثبت يف الصحيحني عن ابن مسعود رىي اهلل عنه قال

، وعن “لزوال الدنيا أهون على اهلل من قتل رجل مسلم”: ، ويف حديث آخر قال“يقضى بني الناس يف الدماء
جيئ املقتول بالقاتل ”: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ابن عباس رىي اهلل عنهما يف حديث صحيح قال

“ يارب سل هذا فيَم قتلين؟ حىت يدنيه من العرش: يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دماً، فيقول
 .مذيرواه الرت 

 
هذا مقتوٌل واحٌد يتعلق بقاتله، فكيف بتعلق مليون طفل بقاتليهم كل واحد منهم آخذ ناصيته ورأسه بيده وهم 

أكرب جمزرة لألطفال يف تاريخ البشرية، فهذا ظلم عظيم وجرم كبري جيب  !يارب، سل هؤالء فيَم قتلونا؟: يقولون
من هذه احلكومات الكافرة الفاجرة الظاملة اليت كانوا يوالوهنا  على املسلمني أن يتوبوا منه ويندموا عليه ويتربؤوا
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َوَما َكاَن اْسِتْغَفاُر ِإبـْرَاِهيَم أِلَبِيِه }ويؤيدوهنا، وينبغي عليهم أن يفتدوا أنفسهم من أولياء املقتولني، قال اهلل تعاىل 
َ َلُه أَنَّ  َقْد َكاَنْت َلُكْم }، وقال اهلل تعاىل [114:التوبة]{ ُه َعُدوٌّ لِّلِه تـَبَـرََّأ ِمْنهِإالَّ َعن مَّْوِعَدٍة َوَعَدَها ِإيَّاُه فـََلمَّا تـَبَـنيَّ

نَـَنا ن ُدوِن اللَِّه َكَفْرنَا ِبُكْم َوَبَدا بَـ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة يف إِبـْرَاِهيَم َوالَِّذيَن َمَعُه ِإْذ قَاُلوا لَِقْوِمِهْم إِنَّا بـُرَاء ِمنُكْم َوممَّا تـَْعُبُدوَن مِ  يـْ
َنُكُم اْلَعَداَوُة َواْلبَـْغَضاء أَبًَدا َحىتَّ تـُْؤِمُنوا بِاللَِّه َوْحَده  [.4:املمتحنة]{ َوبـَيـْ

 
ومع هذه اجملزرة الرهيبة اليت استمرت بضع سنني مل نسمع كلمة وال فتوى من علمائكم اجلهابذة، وخطبائكم 

ُيشري الشيخ إىل ]لشباُب ذلك العسكري األمريكي احملارب املفوهني عن حرمة دماء املسلمني، ولكن عندما قـََتَل ا
يف الرياض، والذي قتله اجملاهد عبد العزيز املقرن ورفقاه رمحهم اهلل “ بول جونسون”حادثة مقتل العلج الصلييب 

دم  ، ارتفع صوت أولئك العلماء، والَكَتَبة اأُلجراء يف الليل والنهار، متحدثني عن حرمة[وتقبلهم يف الشهداء
املستأمن، وما هو مبستأمن، ولكن يف فقه دين امللك ومن معه من املنافقني يكون قتل مليون مسلم ويكون قتل 

 . حسيب اهلل عليكم أمجعني!! مليون طفل مسألة فيها نظر، وقتل صلييب واحد جرمية ال تغتفر
 

إن الصهيونية هي اليت تقف : ومن أعجب العجائب والكذب اهتام النظام للشباب مبا فيه من الكبائر كقوله
 !فأي دجل هذا، وأي هبتان هذا، وأي استخفاف بعقول الناس هذا؟!! خلف اجملاهدين

 
فإن القاصي والداين من املسلمني والكفار يعلم أن أعدى أعداء الصهيونية هم شباب اجلهاد، ولكن النظام رمانا 

{ ْو ِإمْثًا مُثَّ يـَْرِم ِبِه بَرِيًئا فـََقِد اْحَتَمَل بـُْهَتانًا َوِإمْثًا مُِّبيًناَوَمن َيْكِسْب َخِطيَئًة أَ }قال اهلل تعاىل . مبا فيه
 .رمتين بدائها وانسلت: ، وهو كما قيل[112:النساء]
 

 :وهنا ُأذَّكر وأسأل حكام الرياض
 

 من الذي دعم عرفات مبئة مليون دوالر لقمع انتفاىة اجملاهدين األوىل؟
 ؟96من الذي ناصَر اليهود على املستضعفني يف شرم الشيخ عام 

 من الذي فتح القواعد العسكرية لغزو العراق؟
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 من الذي تكفل بدفع تكاليف تدريب الشرطة العراقية حملاربة اجملاهدين يف العراق؟
 

 !ألست أنت صاحب مبادرة بريوت اليت اعرتفت فيها بالصهاينة واحتالهلم ألرض فلسطني؟
 ين ذهب عقلك يا رئيس احلرس الوطين؟فأ

 !!وأين ذهب ماء وجهك حىت تتهم اجملاهدين هبذه االهتامات الكاذبة الساقطة
 
ثالثة ال يكلمهم اهلل يوم القيامة وال يزكيهم وال ينظر اليهم وهلم ”وقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  

 . واه مسلمر “ شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكرب: عذاٌب أليمٌ 
 

وها أنت قد هنيت األئمة عن الدعاء للمجاهدين يف الشيشان، وبداًل من ذلك أمرهتم بالدعاء على شباب 
وأنت تكذب، وتعلم أنك تكذب، واخلطباء والشعراء الذين ( عمالء الصهاينة كما تزعم)اجلهاد يف بالد احلرمني 

وخائن، ولكن ما أشبه هذه السنوات بالسنوات اليت يؤيدون افرتاءاتك هم أيضًا يكذبون، ويعلمون أنك كاذب 
سيأيت على الناس سنواٌت ”قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : ُأخربنا هبا، فعن أيب هريرة رىي اهلل عنه قال

فيها  خّداعات، ُيَصدَّق فيها الكاذب، وُيَكذَّب فيها الصادق، ويـُْؤمَتَُن فيها اخلائن، وخُيَوَُّن فيها األمني، وينطق
 . رواه االمام امحد“ الرجل التافه يتكلم يف أمر العامة: وما الرويبضة؟ قال: الرويبضة قيل

 
وأنا أرجو من املسلمني عامة أن يدعوا على الصهاينة وعمالئهم، كما أطلُب منَك ِإْن كنَت صادقًا أن تدعو 

اللهم عليك بالتحالف األمريكي الصهيوين ومن ”: أنت ومن يطيعك هبذا الدعاء يف احلرمني وباقي املساجد
شتت مشلهم، وفرق مجعهم، ورّمل واالهم وعمالئهم، اللهم دمر كياهنم، واقصم ظهرهم، وانزع ملكهم، و 

نسائهم، واجعل بأسهم بينهم، وتتبع عوراهتم كما يتتبعون عورات اجملاهدين، وافضحهم على رؤوس اخلالئق، 
 . “واكفناهم مبا شئت

 
 : إني أخص إخواني المجاهدين بهذه الكلمات فأقول لهم مث
 



http://www.hassadalmojahideen.net/vb  الجهاد حصاد منتدى  

259 
 

َحدِّثون، وصدعتم باحلق يوم سكت اخلائفون وقفتم لنصرة الدين يوم َقلَّ الواقفون، وجاهدمت يوم قعد اخل
ُ
طباء وامل
{ أَِئنَّ لََنا أَلَْجرًا ِإن ُكنَّا حَنُْن اْلَغالِِبنيَ }: والطامعون، غريكم قال كما قال السحرة قبل أن يؤمنوا قالوا

 [.42:لشعراءا]{ قَاَل نـََعْم َوِإنَُّكْم ِإًذا لَِّمَن اْلُمَقرَِّبنيَ }: فقال هلم الطاغية[ 41:الشعراء]
 

أحسبكم كذالك واهلل  -وأما أنتم فاألجر والقرب من الرمحن ترجون، ذقتم حالوة اإلميان فلم تغركم حالوة الدنيا 
 .وجزاكم اهلل خري اجلزاء -حسيبكم وال أزكي على اهلل أحداً 

 
 وحطمتم األوهام والوهم ُيكسرُ *** وقفتم وما في الموِت شٌك لواقِف 

 ومن ال يهاب الموت ال شئ َيحذرُ *** ال ترهبونه  تخوضون بحر الموتِ 
 

حطَّمتم اهلاالت امللقاة على الطغاة منذ عقود كذبًا وزوراً، فهنيئًا لكم أن أَنـَْرمُتُ السبيل بدمائكم للماليني من 
 فواهلل ألن”: األجيال الناشئة لتستقم على الصراط املستقيم، ولتجتنب سبيل الطغاة اجملرمني، ففي احلديث

 . رواه البخاري“ يهدي اهلل بك رجالً واحداً خرٌي لك من أن يكون لك محر النعم
 

يرحم اهلل إخواننا الشهداء يف كل مكان، يف فلسطني والعراق وبالد احلرمني واملغرب وكشمري وأفغانستان 
 .والشيشان ونيجرييا وإندونيسيا والفليبني وتايالند

 
علي احلارثي وخالد احلاج وعبد العزيز املقرن وعيسى العوشن وإخواهنم  ويرحم اهلل الشيخ يوسف العيريي وأبو

هؤالء اجملاهدين الذين ذكرهم الشيخ قتلوا مجيعًا على يد عساكر احلكومة السعودية باستثناء أيب علي ]مجيعًا 
 [.احلارثي الذي قتلته القوات األمريكية يف اليمن

 
 .مجاهدين الذين اقتحموا على قنصلية األمريكان في جدةال -سبحانه وتعالى  -ونرجوا اهلل أن يرحم 

 
كيف يريدون أن ينعموا باألمن وهم يوزِّعون الدمار والقتل واخلراب على أهلنا يف فلسطني وعلى أهلنا يف 
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فهؤالء ليسوا أهاًل لألمن يف أي مكان يف العامل، وأما وجودهم يف بالد احلرمني بل يف كل جزيرة العرب ! العراق؟
 .و حمرم شرعاً كما ذكرنا األدلة على ذلكفه
 

 .هؤالء الذين قُتلوا من إخواننا نرجوا اهلل أن يتقبلهم يف الشهداء
 

إن هلل مأخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصربوا ولتحتسبوا، وأذكركم  :وأقول إلخواننا وأهلنا
رَأََها ِإنَّ َذِلَك عَ }: بقول اهلل تعاىل َلى َما َأَصاَب ِمن مُِّصيَبٍة يف اأْلَْرِض َواَل يف أَنُفِسُكْم ِإالَّ يف ِكَتاٍب مِّن قـَْبِل َأن نَـّبـْ

 [.22:احلديد]{ اللَِّه َيِسري
 
كيف ال يصرب املسلم املستسلم للحق سبحانه وتعاىل، وهذا موالنا خالق اخللق يقول لقائد املسرية عليه الصالة ف

، [48:الطور]{ َواْصربْ حِلُْكِم َربَِّك فَِإنََّك بَِأْعيُِنَنا َوَسبِّْح حِبَْمِد رَبَِّك ِحنَي تـَُقوم} –اليت حنن يف ركبها  -والسالم 
َلَقْد َكاَن َلُكْم يف َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لَِّمن َكاَن يـَْرُجو }: بعد غزوة االحزاب وأهواهلا أيضاً وقد قال اهلل تعاىل 

لُُه َوَصَدَق اللَُّه َوَلمَّا رََأى اْلُمْؤِمُنوَن اأْلَْحزَاَب قَاُلوا َهَذا َما َوَعَدنَا اللَُّه َوَرُسو * اللََّه َواْليَـْوَم اآْلِخَر َوذََكَر اللََّه َكِثريًا 
إن ِعظم ”، وقد قال رسولنا عليه الصالة والسالم [22-21:األحزاب]{ َوَرُسولُُه َوَما زَاَدُهْم ِإالَّ ِإميَانًا َوَتْسِليًما 

“ اجلزاء مع ِعظم البالء، وإن اهلل تعاىل إذا أحب قومًا ابتالهم، فمن رىَي فله الرىا، ومن سخط فله الُسْخط
 .ي واحلاكمرواه الرتمذ

 
 :ومتثلوا قول القائل

 
 وحسبك أن اهلل أثنى على الصبرِ *** وإني لصباٌر على ما ينوبني 
 إذا كانت العلياء في جانب الفقرِ *** ولسُت بنظاّر  إلى جانب الغنى 

 
ا، قال اهلل وال هتنو  وَطهِّروا جزيرة العرب من المشركين والزنادقة والملحدين،فواصلوا املسري، والهتابوا العسري، 
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الّلِه َما اَل يـَْرُجوَن وََكاَن َواَل هَتُِنوْا يف اْبِتَغاء اْلَقْوِم ِإن َتُكونُوْا تَْأَلُموَن فَِإنَـُّهْم يَْأَلُموَن َكَما تَْأَلموَن َوتـَْرُجوَن ِمَن }تعاىل 
 [.104:النساء]{ الّلُه َعِليًما َحِكيًما

 
ال ”: -كما يف صحيح مسلم   -فقد قال رسولنا عليه الصالة والسالم  وال يغرَّنكم كثرة املخّذلني واملخالفني

تزال عصابة من أميت يقاتلون على أمر اهلل قاهرين لعدوهم ال يضرهم من خالفهم حىت تأتيهم الساعة وهم على 
 .“ذلك
 

ْلبَـيـَِّناِت َوالَِّذي َفطََرنَا فَاْقِض َما قَاُلوا َلن نُـّْؤثَِرَك َعَلى َما َجاءنَا ِمَن ا}: فنقول للطاغية كما قال املؤمنون من قبل
نـَْيا َا تـَْقِضي َهِذِه احْلََياَة الدُّ  [.72:طه]{ أَنَت قَاٍض ِإمنَّ

 
فيا أيها اجملاهدون اصربوا وصابروا واحتسبوا، فهذا طريق األنبياء، هجرٌة ودماٌء، وقتاٌل وأشالٌء، ختيفون العدو 

يا األمة اليوم سخونة؛ اجلهاد يف فلسطني والعراق فاحرصوا كل احلرص وخييفكم، وال خيفى عليكم أن أكثر قضا
 .على نصرهتم

 
وإّن استنزاف أمريكا اليوم يف العراق اقتصادياً وبشرياً ومعنوياً فرصة ذهبية نادرة فال تضيعوها فتندموا، كما َأنَّ من 

ذلوا كل ما تستطيعون إليقاف أكرب سرقة أكرب األسباب الدافعة ألعدائنا للهمينة على بالدنا؛ سرقة نفطنا، فاب
تتم يف التاريخ من ثروات األجيال احلاىرة وأجيال املستقبل بالتواطؤ بني الدخالء والعمالء، فهم يأخذونه بثمن 
خبس، مع العلم أن مجيع السلع تضاعفت أسعارها عدة مرات إال النفط وهو أساس الصناعة اخنفضت أسعاره 

يباع قبل عقدين بأربعني دوالراً، بيع بتسعة دوالرات يف العقد املاىي بينما كان ينبغي عدة مرات، فبعد أن كان 
أن يكون سعرة اليوم على أقل تقدير مائة دوالر، فاجتهدوا وحولوا بينهم وبينه، وركزوا عملياتكم عليه وخاصة يف 

 . العراق واخلليج فذلك حتفهم
 

 :، وأخرى ألهل الحل والعقد، وأقول لكموفي الختام أوجه رسالة مختصرة لحكام الرياض
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أن خيون : إن اإلمارة عقد بني الراعي والرعية، يرتتب عليه حقوق وواجبات على كال الطرفني، وله نواقض منها
 -على افرتاض أن أساس العقد كان قبل قرن من الزمان كان صحيحًا  -الراعي ِمَلَتُه وأَُمَته، وهذا ما وقع منكم 

. ذلك، وقد وثبتم على رقاب الناس بدون رىى منهم أو مشورهتم، وإمنا بدعم وَذَهب اإلجنليزواحلقيقة غري 
وإنكم كثريًا ما تدَّعون حرصكم على الوطن واملواطن ورمحتكم به، وال خيفى عليكم أن الناس قد استيقظوا من 

أمواهلم، وإن املسلمني يف بالد غفلتهم، وتبني هلم حجم االستبداد والفساد الذي متارسونه يف العبث حبقوقهم و 
 .احلرمني مصرون على اسرتجاع حقوقهم مهما كلف الثمن

 
 : وبناءاً عليه أمامكم طريقان

 
أن تردوا األمانات إىل أهلها بطريقه سلمية، وترتكوا أهل البالد وشأهنم يف اختيار حاكم مسلمًا حيكمهم  :أوالً 

 .بكتاب اهلل وسنة رسوله عليه الصالة والسالم
 

أن ترفضوا إرجاع احلقوق إىل أهلها، وتواصلوا بغيكم على الناس، وسلب حقوقهم، وُتَسخِّرون بعض أبناء : ثانياً 
الشعب مبا تدفعونه هلم من مال األمة العام ليضربوا ويقتلوا إخواهنم وأبناء عمومتهم الذين كفروا بواليتكم، ولكن 

الشعوب عندما تتحرك للمطالبة حبقوقها ال ميكن أن توقفها  ينبغي أن تعلموا أن األمر َشبَّ عن الطوق، وأن
األجهزة األمنية، وينبغي أن ال يغيب عن أعينكم مصري شاه إيران رغم شهرة وقوة وخربة أجهزته األمنية 

، وكذلك مصري تشاوشسكو يف رومانيا ذلك احلال املفزع الذي آل إليه هو وأسرته مبا فعله هبم العوام، (السافاك)
 .وا األمانات إىل أهلها خرياً لكمفرد
 

وأنتم تعلمون أننا في تنظيم القاعدة ال ننافسكم على حطام الدنيا، ولكن ساءنا ارتكابكم نواقض الدين 
 . الحكم بغير ما أنزل اهلل، وتولي الكافرين: ومنها

 
عيان والوجهاء ثم إني أوجه خطابي ألهل الحل والعقد من العلماء الصادقين والزعماء المطاعين واأل
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بأن يتداركوا األمر قبل فوات األوان، فإن األمور تسري بسرعة غري عادية حنو االنفجار، فابذلوا ما يف  :والتجار
وسعكم لسحب فتيل األزمة، مع العلم أن اجملاهدين يف بالد احلرمني مل يبدأوا القتال بعد ىد النظام، ولو بدأوا 

من أَِئمََّة الكفر احمللي حكام الرياض، ولكن الذي جيري ما هو إال امتداد فعاًل لكان يف رأس القائمة التخلص 
للقتال مع التحالف الصلييب األمريكي الذي يقاتلنا يف كل مكان ونقاتله يف كل مكان كذلك، مبا يف ذلك بالد 

 .احلرمني وحنن نسعى إلخراجهم منها بإذن اهلل
 

وليهاجر الذين يستطيعون فيتحرروا من القيود الومهية  وفي أمتكم،فيا أهل الحل والعقد اتقوا اهلل في أنفسكم 
ومما يفرىه النظام من ىغوط نفسية ليتسىن لكم القيام بواجبكم بتوجيه األمة، وترتيب األولويات املهمة، فإنَّ 

قرار البدء  تأخركم يزيد األمور تعقيداً، واملشاكل عمقًا وتشعباً، ويفتح الباب للشباب ليجتهدوا دونكم باختاذ
بالقيام املسلح على احلاكم إذا بدا هلم أهنم قد أعدوا ما يلزم لذلك وغلب على ظنهم أن ما أعدوه كافيًا خللع 
احلاكم املرتد، مع العلم أن الواجب أن تتحد جهود الصادقني للقيام هبذا األمر العظيم، ولكن إن تثاقل بعضهم 

 .فإن واجب القيام على احلاكم ال يسقط
 
د نصحُت مراراً من قبل ولكن مل تُعط األمور حقها، فقوموا بواجبكم وسارعوا يف استدراك املوقف، ولقد كان وق

االقتتال قاب قوسني أو أدىن قبل عقود بني حكام الرياض اليوم وأخيهم امللك سعود، فتم التوسط بينهم وإقناع 
و الدور املطلوب منكم اليوم أن تقنعوا هؤالء امللك سعود بالتنازل عن امللك، وبذلك مت حل اخلالف، وهذا ه

البغاة الذين وثبوا على رقاب الناس بأن يردوا األمانات إىل أهلها، فإن الناس مل يطلبوا باطالً، فهذا حقهم وقد 
 .“درهم وقاية خيٌر من قنطار عالج”: قيل
 

 :مث إين أتوجه إىل اهلل تعاىل بالدعاء فأقول
 

 .الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب الناراللهم ربنا آتنا يف 
 .اللهم أرنا احلق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطالً وارزقنا اجتنابه
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 .اللهم ألَّف بني قلوب املسلمني وامجع مشلهم ووحد صفهم، وارحم ىعفهم واجرب كسرهم
 

أهل معصيتك ويؤمر فيه باملعروف وينهى فيه عن اللهم ابرم ألمتنا أمر رشد، يُعز فيه أهل طاعتك ويُذل فيه 
 . املنكر

 
 . اللهم حبب إلينا اإلميان وزينه يف قلوبنا، وكرِّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان

 .اللهم اشرح صدور شبابنا وفتياتنا لاللتزام بدينك وارزقنا اهلدى والتقى والعفاف والغىن
ثبتنا وثبت اجملاهدين يف كل مكان، وال سيما يف فلسطني والعراق  اللهم. اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل األقدام

 .وكشمري والشيشان وأفغانستان وبالد احلرمني
 

اللهم سدد رميهم واربط على قلوهبم وُمدَّهم مبدد من عندك، وانصرهم على عدوك وعدوهم فإنه ال ناصر لنا 
 .وهلم إال أنت يا قوي يا عزيز

 
 [.21:يوسف]{ أَْمرِِه َولَـِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس الَ يـَْعَلُمونَوالّلُه َغاِلٌب َعَلى }
 

 .وصلِّ اللهم وبارك على حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
 

 ُأَساَمُة ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اَلِدنْ 
َغانْسَتاَن   ُخَراَسانَ  –َأفـْ
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 الرسالة الرابعة
 :إلى أهل العراق خاصة و المسلمين عامة 

 
بشائر النصر، وتذكير بالحقائق واألحكام، ورسالة إلى أمة )

اإلسالم، وبيعة أبو مصعب الزرقاوي أميراً للقاعدة في بالد 
 (الرافدين

 للشيخ ُأَساَمُة ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اَلِدنْ 
 هـ 1425ذو القعدة  15

 م 2004 ديسمبر 27
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 ...واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وآله وصحبه ومن واالهبسم اهلل 

 
 :احلمد هلل، مث احلمد هلل، احلمد هلل القائل

 
ْخرِْجَنا ِمْن ُقوُلوَن َربَـَّنا أَ َوَما َلُكْم اَل تـَُقاتُِلوَن يف َسِبيِل الّلِه َواْلُمْسَتْضَعِفنَي ِمَن الرَِّجاِل َوالنَِّساء َواْلوِْلَداِن الَِّذيَن يَـ }

الَِّذيَن آَمُنواْ يـَُقاتُِلوَن يف َسِبيِل الّلِه * َهـِذِه اْلَقْريَِة الظَّاملِِ أَْهُلَها َواْجَعل لََّنا ِمن لَُّدنَك َولِيرا َواْجَعل لََّنا ِمن لَُّدنَك َنِصريًا 
-75:النساء]{ َأْولَِياء الشَّْيطَاِن ِإنَّ َكْيَد الشَّْيطَاِن َكاَن َىِعيًفا َوالَِّذيَن َكَفُروْا يـَُقاتُِلوَن يف َسِبيِل الطَّاُغوِت فـََقاتُِلواْ 

76] 
 

 :والصالة والسالم على نبينا حممد القائل
 
ما من امرئ خيذل أمرءاً مسلما يف موطن ينتقص فيه من عرىه وينتهك فيه من حرمته، إال خذله اهلل تعاىل يف ”

صر مسلمًا يف موطن ينتقص فيه من عرىه، وينتهك فيه من حرمته، إال موطن حيب فيه نصرته، وما من أحد ين
 رواه اإلمام أمحد“ نصره اهلل يف موطن يـحب فيه نصرته

 
 ...أما بعد 

 
 :فإلى إخواننا المسلمين في العراق خاصة وإلى األمة اإلسالمية عامة

 
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،

 
ار اخلالفة وما حوهلا، وأحيي إخواننا اجملاهدين املرابطني هناك، يف بعقوبة وسامرا أحيي أهلنا الصابرين يف بغداد د

ا، وبيجي وبلد وباقي املدن والقرى اجملاهدة، وأخص بالتحية احلارة، تهواملوصل وكركوك وتكريت واللطيفية وأخوا
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وجة الباطل، واليت أبت أن تذل  األحرار يف أرض األنبار، والسيما أهل الفلوجة، تلك املدينة البطلة الصامدة يف
أو ختضع لزعيم الكفر أمجع، وقد أعطته دروسًا يف الثبات على املبدأ، وأثبتت له أن قوة اإلميان، أعظم من 
قذائف املدافع والطريان، كما فضحت خداعه ودميقراطيته، وأظهرت أنه كذاب سفاح، وإال فما الفرق بني جمزرة 

 جمزرة بوش يف الفلوجة؟الطاغية صدام يف حلبجة، وبني 
 

فإن يكن صدام قد قتل بضعة آالف، باسم القومية النتنة، من إخواننا األكراد هناك عليهم رمحة اهلل، فإن فرعون 
جري وترويع تهالعصر قد قتل يف الفلوجة وحدها، بضعة آالف كذلك، وجرح وعوق أىعاف ذلك، فضاًل عن 

 .املتصهينة املتعطشة للدماءمئات األلوف، وكل ذلك باسم الصليبية 
 

فينبغي على املسلمني أن يعوا حقيقة هذه احلرب جيداً، فال ميكن تفسري حصار ودك مدينة بكاملها، سكاهنا 
أرجو اهلل أن يتقبل من ، مبئات األلوف، حبجة أن فيها مئات املقاومني، إال أهنا حرب شاملة على اإلسالم وأهله

 .أن مين على اجلرحى بالشفاءقتل من إخواننا يف الشهداء، و 
 

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، كانتشار النار يف اهلشيم، بل وسرت تلك الروح 

ن بالد املسلمني، وقد خسرت ظنون بوش، حني أراد أن يقهر ويُذل هذه املدينة اجلهادية األبية، إىل البقية م
املؤمنة، وأن يطمسها من الوجود، وجيعلها عربة لكل أهل األرض، ممن يرفضون العبودية ألمريكا، ولكن أىب اهلل 

وابه فشرفته، هلا إال العزة والسؤدد، فصمدت رافعة رأسها رغم أنفه وأهانته، ودخلت التاريخ من أوسع أب
 .وأصبحت مثاالً للصمود والتصدي، يف وجه اهلمجية األمريكية، وسارت بذلك الركبان

 
وإين عاجٌز عن وصف أولئك الرجال مبا هم أهل له، ولكن أحاول، فالقليل خري من العدم، فلله در أولئك 
األبطال الغر امليامني، الذين نسجوا على منوال النجوم الزاهرة؛ إخواهنم التسعة عشر، يف مقارعة فرعون العصر، 

البشرية أمجع، يف زمن سادت العامل ثقافة  وال أقول أهنم رفعوا رأس األمة اإلسالمية فحسب، بل رفعوا رأس
العبيد، ثقافة الرىا بالذل واخلضوع واهلوان واخلنوع حتت شعار احلكمة واملصلحة والواقعية، رفعوا رأس البشرية، 
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 .يف زمن يطأطئ فيه رؤساء العامل رؤوسهم أمام الطاغية، عند عتبات البيت األبيض
 

غرب، األتقياء األخفياء، أحسبهم واهلل حسيبهم، مرتفعني عن هبارج الدنيا جاء هؤالء العمالقة األباة، الشعث ال
وزخارفها، متعلقني مبوعود اهلل، كافرين بعبادة البشر للبشر، واختاذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون اهلل عرب ما يسمى 

 .بالشرعية الدولية، أو النظام العاملي اجلديد، واألنظمة اليت تدور يف فلكه
 

لينقضوا حجر الزاوية، يف ذلك النظام الظامل، القائم على تطبيق القرارات الظاملة، جمللس األمن وقوانني  جاؤوا
هيئة األمم على الشعوب املستضعفة، تلك اهليئة امللحدة، اليت تقنن العالقة بني سادة الفيتو وعلى رأسهم 

 .ن العدل واملساواة واحلريةأمريكا، وبني عبيد اجلمعية العمومية، مث تتحدث كذباً وزوراً ع
 

لقد ثبت هؤالء الرجال العظام يف الفلوجة، يف وجه الطاغية الذي جاء أشرا وبطرا، يستعرض فتك قذائف 
املدافع، وتدمري قنابل الطريان، على املستضعفني من الرجال والنساء والولدان، مث يّدعي محل راية احلرية 

 .واإلنسانية
 

لعدد، وىعف الُعدد، حاسري الرؤوس، عاري الصدور، ولكن يف قلوهبم يقني تزول ثبتوا يف وجهه رغم قلة ا
اجلبال الرواسي وال يزول، أحسبهم واهلل حسيبهم، هذا اليقني هو الذي جتذَّر يف قلوب أجدادنا رىي اهلل عنهم 

تمسكون به وسنهزمهم فأزالوا به حضارة الصليبيني الفاسدة من بالدنا من قبل وهزموهم بفضل اهلل، وحنن اليوم م
 . بإمياننا بإذن اهلل

 
ثبتوا ليثبتوا للعامل أمجع، معىن اإلميان احلق، ومعىن عزة وقوة املؤمن ملتمسك حببل اهلل املتني، فسطروا صفحة عٍز 
 .جديدة يف تاريخ أمتنا، بدمائهم وأشالئهم، فقاتلوا العدا ومل تثنهم املوانع، واقتحموا الردى ومل تضعضهم املعامع

 
 إذا جمعتنا يا جرير المجامع*** أولئك آبائي فجئني بمثلهم 
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وأنا أحيي هؤالء الرجال العظام األفذاذ اليوم، يف وقت مل يعد اجلهاد غريبًا بفضل اهلل، بل األمة اإلسالمية كلها 
السوء الذين ينهون حتييهم من احمليط إىل احمليط، حاشا احلكام املرتدين واملنافقني، كالكتبة املأجورين، وعلماء 

الناس عن قتال األمريكيني، ويسمون كبرية القعود عن اجلهاد، مقاومة سلمية، أو الذين يقولون إن قتال 
َوِمنـُْهم مَّن }األمريكيني دماروهالك، وحمرقة وفتنة، تشاهبت قلوهبم مع قلوب أسالفهم، الذين قال اهلل فيهم 

َنِة َسَقطُواْ َوِإنَّ َجَهنََّم َلُمِحيطٌَة بِاْلَكاِفرِينَ يـَُقوُل اْئَذن يلِّ َوالَ تـَْفِتينِّ َأالَ   [.49:التوبة]{  يف اْلِفتـْ
 

إن األمة اإلسالمية اليوم حتييكم، وأنظارها عليكم وقلوهبا معكم، وألسنتها تدعوا لكم، فقد  :نعم أيها الرجال
أثرمت شجوهنا جبهادكم العظيم، ورفعتم عنها الذلة واهلوان فتذكرت صفحات جميدة من تارخيها، تذكرت بدراً 

، وعادت إليها الثقة بنفسها، وبُدد وخيرباً والريموك وحطني، فارتفع رأسها، واشتفى صدرها، وأطمأن قلبها بدينها
يأسها وشحذت مهتها، بفضل اهلل مث جبهدكم وجهادكم وإثخانكم، فمنذ قرن من الزمان واألمة تبحث عنكم،  
كبحث األم اليت فقدت وحيدها، وتنتظركم بعد طول غياب، فجئتم كاملاء البارد على الظمأ، تنتظركم لرتفعوا 

الغواية، فيخنس خصومها، وتنشروا اهلداية، فتزكوا نفوسها، وأنتم أهل لذلك،  الراية، فتتوحد صفوفها، وتقمعوا
 .أحسبكم واهلل حسيبكم

 
فيا أهل العراق، يا حاملي البيض الرقاق، دونكم دبابات الكفر فمزقوها، وهاماهتم ففلقوها، وواصلوا الطعن يف 

 .اجلزاءحنور العدا، وأكثروا الدعاء، واصدقوا اللقاء، وجزاكم اهلل خري 
 

فابشروا فقد بدأت تباشري الفجر تلوح، وبدأت فراسة املؤمنني تظهر، وظنون الكافرين ختسر، والشك  ...وبعد 
إن ”: ، وتتذكرون قول بوش“سأحسم الحرب في ستة أيام أو ستة أسابيع”: أنكم تتذكرون قول املغرور
أن الناس أمامهم غنمًا أو أهنا نزهة، إىل ، بعد أسابيع من ابتداء احلرب، حيسبون “العمليات الكبرى انتهت

بنما وما دروا أن أسد الشرى وليوث ِخفان هلم يف امليدان، حيملون أرواحهم على أكفهم، وحيثوهنا على الصرب 
 :واملصابرة، فانتصارها سعادة، وقتلها شهادة
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 وأخذي الحمد بالثمن الربيح*** أبت لي عفتي وأبى إبائي 
 وضربي هامة البطل المشيح*** نفسي وإكراهي على المكروه 

 
 مكانك تحمدي أو تستريحي*** وقولي كلما جشأت وجاشت 
 وأحمي بعُد عن عرض صحيح*** ألدفع عن مآثر صالحات 

 
وها قد مرت األسابيع والشهور، وها حنن يف أواخر السنة الثانية، فاحلمد هلل الذي ثبت أهل اإلميان، وأذل أهل 

درون قتالهم مبائة قتيل قبل احلرب، فإذا بالعدد يزيد على أكثر من اثين عشرة ىعفا، على الصلبان، فقد كانوا يق
 .أيدي فتية القرآن والسنة، فلله احلمد واملنة

 
فامسعوا واعوا، فإن األمر عظيم، واخلطب جلل، وإن أهم : ثم إني أوجه خطابي إلى األمة اإلسالمية عامة

، اليت ابتدأها التحالف الصلييب هي هذه الحرب العالمية الثالثةع، وأعظم وأخطر قضية اليوم للعامل أمج
الصهيوين، باألمة اإلسالمية، وإن شدة أوارها واستعارها يف أرض الرافدين، وإن رحى العامل اليوم تدور، وقطبها 

جهة، وأمريكا  األمة اإلسالمية من: يف بغداد دار اخلالفة، والعامل كله اليوم يرقب هذه احلرب، ويرقب اخلصمني
وحلفائها 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 هبا الصليبيون، فإن أمتنا قد وصلت إىل قاع سحيق، 

يف مجيع احملاور، الدينية والدنيوية، حيث إن الصليبيني قد وىعوا سلسلة  نتيجة هلذه التبعية، أدت إىل ختلفها
على عاملنا اإلسالمي، أحكموا حلقاهتا يف كل عاصمة، بعميل عنيد يقمع اإلميان واحلياء والرجولة واإلباء، 

يقينهم،  وينصر الكفر، ويشيع العهر، وركب كثريا من الناس يأس عظيم، وأساؤا الظن بأنفسهم وأمتهم، وىعف
وظنوا أن ال خمرج من العبودية للغرب، وكانوا يف ىيق شديد، وحال كثري منهم يصدق علية قول الشاعر قبل أن 

 :تفرج
 

 وكنت أظنها ال تفرج*** ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت 
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 أرىنا، ونقض غزله ونادى بالتبعية ألمريكا أذناب الكفر، وأشرأب النفاق، فهبوا ياعباد اهلل، فقد جاء عدونا إىل

بنفسه، وكسر إحدى حلقات سلسلته بيده، فجاء على أعتاها وأقساها فكسرها يف بغداد، فجعل اهلل تدبريه 
تدمريه، وبأسه يف حنره، فلما كسرها تراخت السلسلة وتفارط األمر، خبالف ماكان يظن، وكانت االمة يف سجن  

فتحت في العراق ): ي البوابة اليت عناها شرياك حني قالكبري، على بوابته تلك السلسلة احلديدية، وهذه ه
يقصد انه قد مت فك قيد البوابة عن املسلمني املظلومني، تلك البوابة اليت أوصدها آباؤهم قبل  (أبواب جهنم

أدركونا وشاركونا في ): عقود يف العامل اإلسالمي، ولذلك يصيح داهيتهم اليهودي كيسنجر، ويقول ألوربا
 .(العراق فإن هزيمة أمريكا فيها هزيمة للغرب كلهحرب 

 
وهذا ما يؤكده بوش وإدارته، ! جاء تصرح بلري عن هذه احلرب، بأهنا تارخيية وهي واهلل كذلك :وفي هذا السياق

 .بلسان احلال واملقال، بأن اجلبهة األمامية حملاربة اإلسالم هي يف العراق
 

هذا الوصف يف هذا السياق عند النصارى يعين أننا كفار، وال قيمة و  ألم يقل عنه أنه من دول محور الشر؟
لنا، وهذا ما يفسر احتالهلم ألرىنا وقتلنا وقيام مئات اجلنود يف سجن أبو غريب وغونتنامو وغريمها باألفعال 

 .الفظيعة ىد إخواننا األسرى اليت هزت مشاعر البشرية
 

وإمنا هي أرض جلميع ى كانت العراق موطنا للقاعدة؟ ثم ألم يقل إننا نقلنا الحرب إلى أرضهم، فمت
 .املسلمني

 
 ألم يقل إنها حرب صليبية؟

 
أليست هي اليت تشاطر الرئيس بوش مهومه يف نشر  ألم تقل رايس مستشارته أنهم يصنعون تاريخ المنطقة؟

 املسيحية؟
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لتغيري منا هجنا وحذف آيات وهل ىغوطهم  ألم ينقل عن بوش أنه يريد تحويل بالدنا إلى منطقة مسيحية؟

اجلهاد منها ومشروعهم يف التغيريحتت مسمى الشرق األوسط الكبري إال خطوات لتحقيق هيمنتهم الكاملة على 
 .املنطقة

 
 فهل بعد بيانهم هذا بيان بأنهم يقصدون بحربهم هذه أهل اإلسالم؟

 
وإخوانكم وأعراىكم وأرىكم، فإن أوجب  فاتقوا اهلل يا عباد اهلل، وهبوا لنصرة دينكم والدفاع عن أنفسكم

الواجبات عليكم بعد اإلميان اليوم، هو نصرة اجلهاد واجملاهدين عامة، وأن تسامهوا بأنفسكم وأموالكم ويف 
ميادين القتال مع التحالف الصلييب الصهيوين خاصة، ويف فلسطني والعراق وأفغانستان حيث إن اجلهاد اليوم 

العلم قد نقلوا اإلمجاع على أن أوجب الواجبات بعد اإلميان دفع العدو الصائل، فرض عني، ومعلوم أن أهل 
فهذا يعين أنه على األمة أن تفرغ من طاقاهتا وأبنائها وأمواهلا، ما يكفي لقتال وإخراج الكفار من ديارها، فإن مل 

 .تفعل فإن اإلمث يعم اجلميع
 

فلسطين، فإن دعمهم بالمال يبقى واجبا، إلى أن ولئن ضيََّق العدو الطرق في وصول المجاهدين إلى 
تحرر أرضهم من الكفر، كما أن الطرق إلى ضرب األمريكيين حلفاء اليهود متاحة، ومن ذلك الجهاد في 
 .العراق عبر األدلة الثقات، ومتاحة أيضا بقتلهم وقتل حلفائهم، وضرب مصالحهم المنتشرة حول العالم

 
ذا الواجب العظيم، ففيها عزكم يف الدنيا واآلخرة، فال تضيعوها وال به، للقيام فاغتنموا هذه الفرصة النادرة

هتملوها، كما أمهل كثري من الناس فرصة اجلهاد يف سبيل اهلل يف أفغانستان، قبل ربع قرن من الزمان ملا تثاقلوا إىل 
، وهم قد أىاعوه، فضنوا أقطارهم الضيقة، اليت رمسها هلم الصليبيون، ويزعم كل واحد منهم أنه على ثغر

بأنفسهم عن اهلجرة واجلهاد يف أفغانستان، رغم أن مجيع الظروف كانت مواتية، ليقوموا بدور كبري، إلقامة دولة 
 .ولكنهم تقاعسوا وختلفوا، مما أدى إىل وهن اجملاهدين، فضعفت رحيهم. إسالمية قوية
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والف دون ظالل السيوف مع تعني اجلهاد، فقد ارتكب فاملوفق من وفقه اهلل لنصرة دينه، وأما من قعد مع اخل

 .إحدى الكبائر العظام، فاعتربوا بقصص الصادقني ممن قعد قبلكم، فبكوا وندموا ندما شديدا
 

تجهز رسول اهلل صلى اهلل عليه ): ففي قصة كعب بن مالك رىي اهلل عنه يوم تبوك، عربة لكم فقد كان يقول
أنا قادر : دو لكي أتجهز معه، فأرجع ولم أقض شيئا، وأقول في نفسيوسلم والمسلمون معه، وطفقت أغ

على ذلك إذا أردت، فلم يزل يتمادى بي، حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم غاديًا والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي شيئا، فلم يزل يتمادى بي، حتى أسرعوا وتفارط 

 أهـ (رتحل فأدركهم، فيا ليتني فعلتالغزو، فهممت أن أ
 

وعلم اهلل أنه استمر بالناس اجلد اليوم، وتسابق الصادقون إىل ساحات اجلهاد، فاغتنم الفرصة يا عبد اهلل، وارحتل 
 ..فيه يا ليتين فعلت : وأدركهم، وال يأتني عليك يوم تقول

 
بادروا ”: ولنا عليه الصالة والسالم أنه قالفالبدار البدار، ويف الصحيح عن أيب هريرة رىي اهلل عنه عن رس

باألعمال فتنًا كقطع الليل املظلم يصبح الرجل مؤمنا وميسي كافرا وميسي مؤمنا ويصبح كافرا يبع أحدهم دينه 
 .صحيح مسلم“ بعرض من الدنيا قليل

 
 فما يقعدكم عن الجهاد بأموالكم، وأنتم تعلمون أنه واجب عليكم؟

 
وأنتم تؤمنون بأن األرزاق معدودة واآلجال حمدودة، وأن املوت الذي تفرون  د بأنفسكم؟وما يقعدكم عن الجها

 !منه فإنه مالقيكم، ال حمالة يف موعده ولو كنتم يف بروج مشيدة
 

فاتق اهلل يا عبد اهلل، فأين ذهب عقلك حىت تضن بنفسك ومالك عن املالك؟ وهل يضن باململوك عن مالكه 
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َأملَْ تـََر ِإىَل الَِّذيَن ِقيَل هَلُْم ُكفُّوْا }: أمانته، وىعف يقينه، ورق دينه، وتدبروا قوله تعاىلعز وجل؟ إال من خان 
ُهْم خَيْشَ  َأْو َأَشدَّ  ْوَن النَّاَس َكَخْشَيِة الّلهِ أَْيِدَيُكْم َوأَِقيُموْا الصَّالََة َوآتُوْا الزََّكاَة فـََلمَّا ُكِتَب َعَلْيِهُم اْلِقَتاُل ِإَذا َفرِيٌق مِّنـْ
نْـ  َنا اْلِقَتاَل َلْوال َأخَّْرتـََنا ِإىَل َأَجٍل َقرِيٍب ُقْل َمَتاُع الدَّ ٌر لَِّمِن اتَـَّقى َخْشَيًة َوقَاُلوْا َربَـَّنا مِلَ َكَتْبَت َعَليـْ َيا قَِليٌل َواآلِخرَُة َخيـْ

 [77:النساء]{ َوالَ ُتْظَلُموَن فَِتيالً 
 

: حلساب، فمن قعد له شيطان من اإلنس أو اجلن يف طريق اجلهاد، وقال لهفهذا هو اجلواب ملن خاف يوم ا
نـْيَا قَِليٌل }جتاهد فُتقتل، يُقسم مالك، وتُنكح زوجتك، ويُيتم أطفالك، فليتل عليه قول اهلل تعاىل  ُقْل َمَتاُع الدَّ

ٌر لَِّمِن اتَـَّقى َوالَ ُتْظَلُموَن فَِتيالً   [77:النساء]{ َواآلِخَرُة َخيـْ
 

استجيبوا هلل وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكم، واحذروا كل احلذر من املثبطني واملرجفني واملعوقني،  :فيا عباد اهلل
 .القائلني إلخواهنم هلم إلينا

 
الذين حيبون قول احلق وال يستطيعونه، إال أن خيتموه بقول الباطل، كمدح وتزكية الطواغيت، فهؤالء قد  واحذروا

 .ىلوا ىالالً مبينا، وال تصح الصالة خلفهم، فليتقوا اهلل يف أنفسهم وأمتهم، وليتوبوا عن باطلهم
 

لناس، فتعني اجلهاد اليوم يف فلسطني الذين يريدون قول الباطل فيلبسون احلق بباطلهم، ليمرروه على اواحذروا 
والعراق، حق على أهل القطرين، فإن عجزا أو قصروا أو تكاسلوا، فعلى من يليهم، ومَث ومثَ، إىل أن تعم الدائرة 

 .مجيع بالد املسلمني، حيث إن بالد املسلمني كلها مبرتلة البلد الواحدة
 

يف اعتبارهم أهواء احلكام العمالء يف العواصم احمليطة،   هذه هي فتاوى العلماء رمحهم اهلل، الذين مل يأخذوا
كالرياض وعمان، وحيث إن العجز واىح يف فلسطني والعراق، فإن اجلهاد متعني على من يليهم، كأهل بالد 
احلرمني وسوريا واألردن وتركيا وإيران والكويت، فإن عجز أو قصر هؤالء، فعلى من يليهم، فاجلهاد يف العراق 

 .حق، والتخذيل عنه باطل وفلسطني
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واحذروا الذين يتسللون لواذاً، الذين يزامحون الربوبية والنبوة بأرائهم واهوائهم، مث يزعمون إن هذه مصلحة الدعوة 
َنُكْم َكُدَعاء بـَْعِضُكم بـَْعضً }: فهذا حمال، ويف آرائهم الدمار والبوار، قال اهلل تعاىل ا َقْد ال جَتَْعُلوا ُدَعاء الرَُّسوِل بـَيـْ

َنٌة َأْو ُيِصيبَـُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ يـَْعَلُم اللَُّه الَِّذيَن يـََتَسلَُّلوَن ِمنُكْم ِلَواًذا فـَْلَيْحَذِر الَِّذيَن خُيَالُِفوَن َعْن أَْمرِِه َأن ُتِصيبَـُهْم  { ِفتـْ
 [63:النور]
 

سالم على احملجة البيضاء، ليلها كنهارها، إن الطريق واىح بيني، فقد تركنا رسولنا عليه الصالة وال :فيا عباد اهلل
 .ال يزيغ عنها إال هالك

 
 .، إال نبينا عليه الصالة والسالموكٌل يؤخذ من قوله ويُردواقرؤا القرآن والسنة تبصروا الصراط املستقيم، 

 
تعاىل، أو قول واىربوا بعرض احلائط آراء وأهواء الرجال، مهما عظموا وعلموا وفقهوا، إذا عارض قوهلم قول اهلل 

رسوله عليه الصالة والسالم، حىت وإن كانوا خملصني صادقني، فهي زلة منهم ال هتدر مكانتهم وفضلهم، ولكن 
 .ال يُتابعوا يف زلتهم

 
وأما القعود عن اجلهاد املتعني، فهو من ابرز صفات املنافقني، فقد ذمهم اهلل تعاىل، وقال هلم شر ما قال ألحد، 

القعود وتوعدهم اهلل بعدم اهلداية والعذاب األليم وطبع على قلوهبم ونفى عنهم العلم والفقه  ليحذرنا منهم ومن
 .وإن تعلموا ألن مثرة العلم خشية اهلل واقرءوا إن شئتم سورة التوبة

 
فتدبر هذه اآليات التالية، فهي توىح طريقني ال ثالث هلما عند تعني اجلهاد، طريق إمام اجملاهدين، وخامت 

َوِإَذآ أُنزَِلْت ُسوَرٌة َأْن آِمُنوْا بِالّلِه }فاخرت لنفسك قال اهلل تعاىل . بيني عليه الصالة والسالم، وطريق القاعدينالن
ُهْم َوقَاُلوْا َذْرنَا َنُكن مََّع اْلَقاِعِديَن  نُوْا َمَع اخْلََواِلِف َرُىوْا بَِأن َيُكو * َوَجاِهُدوْا َمَع َرُسولِِه اْسَتْأَذَنَك أُْوُلوْا الطَّْوِل ِمنـْ

لَـِكِن الرَُّسوُل َوالَِّذيَن آَمُنوْا َمَعُه َجاَهُدوْا بَِأْمَواهلِِْم َوأَنُفِسِهْم َوأُْولَـِئَك هَلُُم * َوطُِبَع َعَلى قـُُلوهِبِْم فـَُهْم اَل يـَْفَقُهوَن 
 [.88-86:التوبة]{ اخْلَيـْرَاُت َوأُْولَـِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 
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هذا سيد الورى، الذي ال ينطق عن اهلوى عليه الصالة والسالم، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما  :د اهللفيا عب
تأخر، وهو صاحب الشفاعة العظمى، ومع هذا كله حرص أن جياهد والذين آمنوا معه بأنفسهم وأمواهلم لنصرة 

عد أنت مع ذوات اخلدور، مث تزعم أنك متبع ال إله إال اهلل، فخرج يوم تبوك لقتال الروم يف الضح واحلرورو، وتق
 .لنبينا عليه الصالة والسالم، وأنك على هديه، قاتل اهلل اجلَب واجلبناء

 
 وتلك خديعة الطبع اللئيم*** يرى الجبناء أن العجز حزم 

 
 .فالكيس من دان نفسه، وعمل ملا بعد املوت

 
 :وهنا أذكر ببعض األحكام ومن أهمها وأخطرها

 
 حكم من ناصر الكفار على المسلمين: أوالً 
 

فقد أمجع أهل العلم أن مناصرة الكفار على املسلمني، كفر أكرب خمرج من امللة، وهي معدودة يف نواقض 
اإلسالم العشرة، سواء كان الكافر رومياً أو عربياً، حاكماً أو حمكوماً، فمناصرة أمريكا أو حكومة عالوي املرتدة، 

ومة حممود عباس وغريها من احلكومات املرتدة، يف قتاهلم ىد املسلمني، كفر أكرب أو حكومة كرزاي، أو حك
خمرج من امللة، ويدخل يف ذلك أصحاب الشركات، والعاملني الذين يقومون بنقل الوقود والذخائر واملواد 

قد ارتد عن التموينية أو أي احتياجات أخرى، وإن كل من يناصرهم ويساعدهم بأي نوع من أنواع املساعدة، ف
 .الدين، وجيب قتاله

 
هلَُّم يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل تـَتَِّخُذوْا اْليَـُهوَد َوالنََّصاَرى َأْولَِياء بـَْعُضُهْم َأْولَِياء بـَْعٍض َوَمن يـَتَـوَ }: وتدبروا قوله تعاىل

ُهْم ِإنَّ الّلَه اَل يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّالِ  ، وراجعوا إن شئتم األدلة وأقوال العلماء يف  [51:املائدة]{ ِمنيَ مِّنُكْم فَِإنَُّه ِمنـْ
فاملسلم يوايل أولياء اهلل وإن كانوا عجماً، ويعادي أعداء اهلل  ( ...التبيان في كفر من أعان األمريكان)كتاب 
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نا وولينا، وإن  وإن كانوا عرباً، والعراقي الذي جياهد ىد الكفار األمريكيني أو حكومة عالوي املرتدة، فهو أخو 
 .كان فارسيا أو كردياً أو تركمانياً 

 
والعراقي الذي ينضم إىل هذه احلكومة املرتدة، ويقاتل معها اجملاهدين املقاومني لالحتالل، فقد ارتد وكفر، وإن  

 .كان عربياً من ربيعة أو مضر
 

لمون، ونتربأ من الكافرين؛ وقد قاتل وال يقول املسلم هذه حرب أهلية ال جيوز الدخول فيها، كال فإمنا أهلنا املس
 .رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عشريته وبين عمومته، من أجل ال إله إال اهلل

 
ُر َصاِلٍح َفاَل َتْسأَْلِن َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإينِّ }: قال اهلل تعاىل ُظَك  أَعِ قَاَل يَا نُوُح ِإنَُّه لَْيَس ِمْن َأْهِلَك ِإنَُّه َعَمٌل َغيـْ

 [.46:هود]{ َأن َتُكوَن ِمَن اجْلَاِهِلنيَ 
 

وتدبروا قصة بالل احلبشي وأيب جهل القرشي، فبالٌل آمن فرىي اهلل عنه، وبشر باجلنة وهو ولينا، وأبو جهل  
قاتله أبناء عمومته بأيديهم رىي اهلل عنهم، فإمنا . كفر، وغضب اهلل عليه، وهو من أهل النار، وهو عدونا

 الروابط بني املؤمنني باإلميان، وما بعده له تبع، فإذا انتقض اإلميان فال اعتبار لرابطة النسب والعشرية االعتبار يف
 اَقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة يف ِإبـْرَاِهيَم َوالَِّذيَن َمَعُه ِإْذ قَاُلوا لَِقْوِمِهْم ِإنَّا بـُرَاء ِمنُكْم َوممَّ }قال اهلل تعاىل . والوطن

َنُكُم اْلَعَداَوُة َواْلبَـْغَضاء أََبًدا َحىتَّ تـُْؤمِ  نَـَنا َوبـَيـْ { ُنوا بِاللَِّه َوْحَدهُ تـَْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اللَِّه َكَفْرنَا ِبُكْم َوَبَدا بـَيـْ
 [.4:املمتحنة]
 

رس الوطين، كعناصر اجليش، وأجهزة األمن واحل: فالذين يقتلون من العراقيني املنتمني حلكومة عالوي املرتدة
هؤالء كأيب جهل العريب القرشي، دمهم هدر، كفار ال يصلى عليهم، وال يرثون وال يورثون، وتطلق منهم 

 .زوجاهتم، وال يدفنون يف مقابر املسلمني
 

اتقوا اهلل يف أنفسكم، ويف دينكم ويف أمتكم، واقلعوا عن مناصرة حكومة عالوي املرتدة، املعينة  :وأقول لهؤالء
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حملتل األمريكي، وليختِل كل واحد منكم بنفسه، وليسأهلا عالَم يضيع دينه ودنياه، من أجل دراهم من قبل ا
 .معدودة؟فارجعوا إىل دينكم تفلحوا، وترجع أخوتنا، ونصل الرحم الذي بيننا

 
حكم المشاركة في االنتخابات المزمع إجراؤها، سواء في العراق أو في فلسطين وأفغانستان وما : ثانياً 
 .هابهشا
 

ال خيفى أن اختيار األمراء أو الرؤساء، هو حق لألمة، ولكن هذا احلق مقيد بشروط، إذا انتفت حرمت  :ابتداءً 
أن يكون : املشاركة يف اختيار األمري وإمنا جيب السعي لتنصيب أمري مسلم حيكمنا بشرع اهلل، وأهم هذه الشروط

الناس هو اإلسالم، وهذا يعين أن تكون مجيع األحكام  األمري مسلماً، وأن يكون الدين الذي سيطبق على
 .والقوانني مصدرها الوحيد هو اإلسالم

 
و من املعلوم أن الدستور الذي فرىه احملتل األمريكي برمير، هو دستور وىعي جاهلي، حيث أصر أن ال يكون 

من القوانني %  90ني يف املائة اإلسالم هو املصدر الوحيد جلميع التشريعات، وبالتايل لو فرىنا جداًل أن تسع
مصدرها التشريعات الوىعية، فإن هذا الدستور %  10واألحكام مصدرها الشريعة اإلسالمية، وعشرة يف املائة 

 .يعترب يف ميزان اإلسالم دستوراً ُكفرياً 
 

: ال يتجزأ قال اهلل تعاىلفاإلسالم منهج أنزله اهلل تعاىل، ليلتزم الناس به كله يف مجيع شؤون حياهتم، فاإلسالم ُكٌل 
يُن ُكلُُّه لِّله فَِإِن انتَـَهْواْ فَِإنَّ الّلَه مبَا يـَْعَمُلونَ } َنٌة َوَيُكوَن الدِّ  [39:األنفال]{  َبِصريٌ َوقَاتُِلوُهْم َحىتَّ الَ َتُكوَن ِفتـْ
 

أَفـَتـُْؤِمُنوَن بِبَـْعِض }: تعاىلفمن آمن ببعضه وكفر ببعضه فقد كفر وال تغين عنه صالته وال صيامه شيئا قال اهلل 
نـَْيا َويـَْوَم ا ْلِقَياَمِة يـَُردُّوَن ِإىَل َأَشدِّ اْلِكَتاِب َوَتْكُفُروَن بِبَـْعٍض َفَما َجزَاء َمن يـَْفَعُل َذِلَك ِمنُكْم ِإالَّ ِخْزٌي يف احْلََياِة الدُّ

ا تـَْعَمُلونَ   [.85:البقرة] {اْلَعَذاِب َوَما الّلُه ِبَغاِفٍل َعمَّ
 

فلو التزم الناس جبميع أحكام اإلسالم، إال االلتزام بتحرمي الربا مثالً، وأباحوا البنوك الربوية؛ فإن دستور هذه 
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الدولة، يعترب دستورًا ُكفرياً، ألن هذا التصرف يتضمن اعتقادهم عدم كمال الشريعة، وكمال مرتهلا سبحانه 
مللة، فضاًل عن أن هذه االنتخابات جتري بأمر أمريكا، حتت ظل وال خيفى أن هذا كفر أكرب خمرج من ا. وتعاىل

 .اتهطائراهتا وقذائف دبابا
 

إن كل من يشارك يف هذه االنتخابات واليت سبق وصف حاهلا عن علم ورىا، يكون قد كفر باهلل  :وبناًء عليه
 .تعاىل، وال حول وال قوة إال باهلل

 
باسم األحزاب واجلماعات اإلسالمية، وحيثون الناس على املشاركة،  وينبغي احلذر من الدجالني، الذين يتكلمون

يف هذه الردة اجلموح، ولو كانوا صادقني لكان مههم يف الليل والنهار إخالص الدين هلل تعاىل و التربؤ من 
ا املشاركة احلكومة املرتدة، و حتريض الناس على جهاد األمريكيني وحلفائهم فإن عجزوا فلينكروا بقلوهبم وليجتنبو 

 .يف برامج املرتدين أو القعود يف جمالس الردة
 

وكل ما ذكرناه عن العراق، ينطبق متامًا على الوىع يف فلسطني، فالبالد حتت االحتالل، ودستور الدولة وىعي 
ائي عميل كافر، وإمنا جاؤوا به بعد أن أىاع مع رفقائه، بهجاهلي، اإلسالم منه بريء، واملرشح حممود عباس 

فضاًل عن غريها من املؤامرات جاءوا به . ن عمر املسلمني يف فلسطني عشُر سنني، عرب مؤامرة اتفاقية أوسلوام
 .ليدخل الناس يف تيه جديد، وليقدم يف هذه اجلولة تنازالت جديدة، ولريوض االنتفاىة، ويقمع اجلهاد واملقاومة

 
املشاركة يف هذه االنتخابات املزمعة، فإن هذا أمر  فليتق اهلل املسلمون يف أنفسهم ويف دينهم، وليحذروا من

أبا خطري، وليعلموا أنه ال فرق بني أن يعتقدوا صحة انتخاب أيب جهل األول عمرو بن هشام وبني أن ينتخبوا 
أبا أو  أبا جهل حسني مباركأو  أبا جهل حامد كرزايأو  أبا جهل محمود عباسأو  جهل إياد عالوي
أو غريهم من احلكام املرتدين فإن يكن األخري قد قام ببناء وتوسعة املسجد احلرام فإن  العزيزجهل فهد بن عبد 

أبا جهل األول قد قام مع قريش بتجديد بناء الكعبة املشرفة وكانوا يطوفون بالبيت العتيق وحيجون ويسقون 
ا هلل تعاىل بل كان من كفرهم أن احلجيج، ولكنهم يف ميزان اإلسالم مشركني ألهنم مل يستسلموا استسالما مطلق
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الس التشريعية اليوم أو ما يسمى مبجلس النواب لمجاستسلموا جمللس دار الندوة التشريعي الوىعي وهو شبيه با
ّلِه َواْليَـْوِم َأَجَعْلُتْم ِسَقايََة احْلَاجِّ َوِعَمارََة اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم َكَمْن آَمَن بِال}: أو جملس األمة التشريعي قال اهلل تعاىل

 [.19:التوبة]{ اآلِخِر َوَجاَهَد يف َسِبيِل الّلِه الَ َيْستَـُووَن ِعنَد الّلِه َوالّلُه الَ يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنيَ 
 

فَخيَـَر اهلل اإليمان والجهاد مع النبي صلى اهلل عليه وسلم على عمارة المشركين ): قال ابن كثري رمحه اهلل
 .(م على السقاية ولم يكن ينفعهم عند اهلل مع الشرك بهالبيت وقيامه

 
أنه جيب على املسلمني أن حيذروا من مثل هذه االنتخابات وإمنا عليهم أن  :وخالصة القول في هذه المسألة

 .يلتفوا حول اجملاهدين ويقاوموا احملتلني
 

ذكر وقراءة القرآن، وكثرة الدعاء والتضرع أوصي نفسي واجملاهدين بتقوى اهلل يف السر والعلن، وبال :وقبل الختام
إىل اهلل تعاىل، كما أوصي نفسي وإياكم بالصرب، واجتناب الغدر، فإن لكل غادر لواء ينصب له يوم القيامة، 
واحلذر احلذر من الدماء احملرمة إال ما أباحه الشرع كمسألة الترتس من غري توسع، واليت يقدرها فقهاء اجملاهدين، 

نتعرض لنصر اهلل بالتقرب إليه بالطاعات، والبعد عن املعاصي، مث إين أحثكم على ىرب خطوط  فإننا إمنا
اإلمداد، وخطوط النفط وزراعة األلغام املضاعفة، اليت ال تبقي جرحياً، واغتيال أصحاب الشركات الذين ميدون 

 .العدو مبا حيتاج، سواء يف الرياض أو الكويت، أو األردن أو تركيا أو غريها
 

وعليكم باالجتهاد يف العمليات االستثهادية، تلك العمليات اليت كانت سببا عظيما بفضل اهلل يف إرعاب 
 .العدو، وإرباك حركته، وإفشال خمططاته، وحتدت مجيع ُعدده وَعدده فهذه من أهم األعمال

 
أطفالنا عن عمد، مث تنكر وإن من أشدها أن تقتل أمريكا نساءنا و  ثم إننا قد خضنا الحروب وعرفنا ما فيها،

ذلك فإذا إنفضح أمرها تزعم أن ذلك وقع خطأ، وهذا ما جرى علينا يف أفغانستان، ومن ذلك قتل كثري من 
 .إخواننا وأخواتنا وأطفالنا ومن ذلك أيضاً قتل زوجة الدكتور أمين الظواهري، وطفلته وابنه الوحيد عليهم رمحة اهلل
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ليكم يف فلسطني، وميارسه عليكم جزار النساء واألطفال يف البيت األبيض، يف وهذا ما ميارسه شارون اليوم ع

الفلوجة والرمادي وبغداد وبعقوبة وسامراء، واملوصل وغريها من املدن العراقية، وهو يلجأ إىل قتل األبرياء، عند 
اهلل سبحانه وتعاىل أن  عجزه عن إيقاف املقاومة، فاثبتوا واصربوا واحتسبوا فكل ما قدر الرمحن مفعول، ونرجو

 . يتقبلهم يف الشهداء، وأن مين على اجلرحى بالشفاء
 

وأذكركم بأنكم خط الدفاع األول، عن دين وأمة حممد عليه الصالة والسالم، فاهلل اهلل فيما ائتمنتم عليه، وإين 
مسعتم أهنم اىطروا  ألرجو أن ال يؤتى املسلمون من قبلكم، واعلموا أن عدوك قد بان ىعفه، وظهر عجزه، وقد

إىل ميزانية الطوارئ، وتكاثرت عليهم املساوئ، ولديهم من املشاكل ما ال يُعد وال حيصى، فاقتصادهم ينحدر، 
ودوالرهم يف هبوط مستمر، وعجوزاهتماملالية بلغت أرقامًا قياسية، وفوق ذلك وقع بوش قانونا القرتاض مثامنئة 

 [.مثانية و جبانبها إحدى عشر صفراً ] $800،000،000،000ألف مليون دوالر 
 

وأما عن عجزهم يف توفري اجلنود املدربني واملؤهلني خلوض هذه احلرب الضروس، فحدث عنه وال حرج، فالتقارير 
من اجلنود هم من وحدات غري مؤهلة خلوض هذه احلرب كجنود احلرس %  50تتحدث عن أن مخسني يف املئة 

الوطين األمريكي، فضال عن العجز يف توفري الفرق العسكرية البديلة، والذي تسبب يف إلغاء إجازات اجلنود، مما 
مريكيني، أدى إىل زيادة إرتفاع نسبة االنتحار، واألمراض العصبية بينهم، وأصبحت العراق مقربة للمرتزقة األ

 .ولألوباش الذين جاءوا معهم فلله احلمد واملنة
 

 .واعلموا أن الدائرة ملن اتقى وصرب، وساعة صرٍب يعقبها بإذن اهلل سرور دهر، وماال حيصى من األجر
 

وهذه احلرب الزبون الدائرة يف العراق وفلسطسني، قلما يُرى مثلها يف شراستها واستعارها، فقد متعمعت كمعمعة 
اء احملرق، وال يثبت فيها إال سيف صارم، أو ليث ىبارم، فهنيئًا لكم الصرب والثبات، يف الدفاع عن الدين اإلب

 . واحلرمات، واجتهدوا ملوعود اهلل، إما النصر أو الشهادة
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َصابـَُهْم يف َسِبيِل الّلِه َوَما َىُعُفوْا َوَما وََكأَيِّن مِّن نَّيبٍّ قَاَتَل َمَعُه رِبِـّيُّوَن َكِثرٌي َفَما َوَهُنوْا ِلَما أَ }: قال اهلل تعاىل
 [146:آل عمران]{ اْسَتَكانُواْ َوالّلُه حيُِبُّ الصَّاِبرِينَ 

 
فالسعيد من شارك بنفسه وماله يف هذه احلرب لنصرة الدين، والسعيدة من شاركت بأوالدها وسامهت بأمواهلا، 

، ناهيك عن مصاريف ين تبلغ مئتي ألف يورو أسبوعياً علمًا بأن مصاريف تنظيم القاعدة في بالد الرافد
اجلماعات األخرى فصلوا اجلميع فال يؤتى اجملاهدون من قبلكم واعلموا أن هذه حرب عظيمة هلا ما بعدها، 
أشبه ما تكون بغزوة بدر الكربى، يف نتائجها العظيمة، وآثارها العميمة، فما زالت أصداء تكبريات الصحابة 

: ويف احلديث. ، وقعقعة سيوفهم وصهيل خيوهلم يوم بدر، تبث يف األمة روح العزة واجلهادرىي اهلل عنهم
وكذلك : َخيارنا، فقال جربيل: سأل جربيل رسولنا عليهما الصالة والسالم من حضر بدراً من الصحابة؟ فقال”

 .“من حضرها من املالئكة
 

الطائرات والدبابات األمريكية، ويصلون بالقذائف يف فلسطني وأنا ال أحسب أن اجملاهدين اليوم، الذين يقاومون 
والعراق، إال أهنم َخيار األمة اليوم، واملوفق من وفقه اهلل تعاىل للمشاركة يف بدر فلسطني، وبدر العراق وبدر 

ة من ال تزال طائف”وقد قال رسولنا عليه الصالة والسالم . أفغانستان وبدر الشيشان وغريها من ساحات اجلهاد
 .رواه مسلم“ أميت يقاتلون على احلق ظاهرين إىل يوم القيامة

 
فاحرص أن تكون من هذه الطائفة، وكذلك ال أحسب أن األمير المجاهد؛ األخ الكريم أبا مصعب 
الزرقاوي، والجماعات التي انضمت معه إال أنهم من هؤالء الخيار، ومن هذه الطائفة المقاتلة على أمر 

 .  حسيبهماهلل أحسبهم واهلل
 

ولقد سرتنا عملياهتم اجلريئة، ىد األمريكيني وحكومة عالوي املرتدة كما سرنا استجابتهم ألمر اهلل تعاىل وأمر 
َواْعَتِصُموْا }رسوله عليه الصالة والسالم، بالوحدة واالجتماع واالعتصام حببل اهلل، قال اهلل تعاىل يف حمكم الترتيل 

يًعا وَ   [103:آل عمران]{ الَ تـََفرَُّقواْ حِبَْبِل الّلِه مجَِ



http://www.hassadalmojahideen.net/vb  الجهاد حصاد منتدى  

283 
 

 
نرحب باحتادهم معنا ترحيبًا كبرياً، وهذه خطوة عظيمة، يف طريق توحيد جهود : وإننا في تنظيم القاعدة

 .، وإزهاق دولة الباطل، فنرجو اهلل أن يتقبلها ويباركهاإلقامة دولة الحقاجملاهدين، 
 

أمير تنظيم القاعدة في بالد الرافدين وعلى اإلخوة في  وللعلم فإن األخ المجاهد أبا مصعب الزرقاوي هو
وشتان شتان، بني الصادقني من أمراء اجملاهدين، أحسبهم  الجماعة هناك أن يسمعوا له وُيطيعوا بالمعروف،

وبني ملوك ورؤساء دول . واهلل حسيبهم، الذين يتنازلون عن اإلمارة من أجل دينهم حرصًا على مصلحة أمتهم
ذين مل يقوموا بتوحيد األمة، وإلغاء احلدود اليت رمسها الصليبيون، وإمنا كرسوا اخلالف والفرقة باسم املنطقة ال

الوطنية، وهم ليسوا مستعدين للتضحية بأمتهم ومصاحلها، من أجل بقائهم يف اإلمارة فحسب، بل يضحون 
بن احلسني، وما هتميش عبد اهلل بأبائهم وأبنائهم وإخواهنم، يف سبيل الكرسي وما عزل حسن بن طالل ومحزة 

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

 
ل، بل إنه من بأن توحيد الكلمة تحت كلمة التوحيد، هو أمر ليس من النواف: ثم إني أذكر المجاهدين

فينبغي أن يعطى حقه، وجيب على اجلماعات اجملاهدة، التنسيق فيما بينها لتوحيد صفوفها،  أوجب الواجبات،
فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم اهلل به، وقعت بينهم )حتت راية واحدة، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل 
، وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا، فإن الجماعة رحمة العداوة والبغضاء وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا

 اهـ (والفرقة عذاب
 

وإن األمور تسري يف العراق بفضل اهلل، خبطوات واثقة وسريعة، وتتصاعد بوترية مبشرة، والعدو يتكبد اخلسائر 
الرنانة؟  الفادحة، يف األرواح واملعدات واألموال، وقد فشلت مجيع خططه، فأين ذهبت عملياهتم ذات األمساء 

كالقبضة احلديدية، واملطرقة احلديدية واألفعى الضخمة، وإىل ما هنالك، لقد ذهبت كلها أدراج الرياح احلمد 
 .هلل
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وهاهم اجملاهدون بفضل اهلل، ميتلكون اإلرادة والقوة الالزمتني لتنفيذ أكرب العمليات يف وىح النهار، يف وسط 

 .بغداد فضال عن غريها
 

وساوس الشيطان  -بوش ومن معه-هلل تنمو وتزداد، ولنُنسني بإذن اهلل، أرطبونات الروم واملقاومة بفضل ا
 .إبي مصعب الزرقاوي وإخوانهبأرطبونات املسلمني؛ 

 
 فقد جعلت بها أبراجه قطعاً *** فإن يكن ارطبون الروم قطعها 
 فقد بقى بها بحمد اهلل منتفعاً *** وإن يكن أرطبون الروم قطعها 

 ُسمر الرماح إذا ما آنسوا فزعاً *** وأنصار أقيم بهم كتيبتان 
 

إن أمر اجلهاد قد توجه، وقام على سوقه فلله احلمد واملنة فينبغي عليكم أن تنفضوا غبار  :فيا أيها المسلمون
 .النوم واليأس، وأن تستشعروا اقرتاب النصر بإذن اهلل، وتبذلوا ما يف وسعكم لنصرة دينكم

 
من رجع إىل اإلسالم وتاب وأصلح وبني تاب اهلل عليه، وذلك  :لمرتدون، فإني أقول لهموأما المنافقون وا

خري هلم يف دينهم ودنياهم، ومن أىب إال الطعن يف الدين، وتسمية اجلهاد إرهاباً يف سياق الذم، ومناصرة احلكام 
ض كفر خبالقها سبحانه وتعاىل، املرتدين على املسلمني، بيده أو بلسانه أو بقلمه، فال حق له أن يعيش على أر 

فاليكتب وصيته، وال يلومن إال نفسه، وعلى سرايا اجملاهدين أن يقتدوا مبحمد بن مسلمة رىي اهلل عنه، وأن 
 .يلحقوا هؤالء املرتدين بكعب بن األشرف

 
اْلُمْرِجُفوَن يف اْلَمِديَنِة لَنـُْغرِيـَنََّك هِبِْم مُثَّ الَ لَِئن ملَّْ يَنَتِه اْلُمَناِفُقوَن َوالَِّذيَن يف قـُُلوهِبِم مََّرٌض وَ }: قال اهلل تعاىل

 [60:األحزاب]{ جُيَاِوُروَنَك ِفيَها ِإالَّ قَِلياًل 
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إن األمة هي صاحبة احلق يف اختيار والة أمرها، فردوا األمانات إىل أهلها، فهذا خري : وأقول للحكام المرتدين
قد ظهر تضعضعه، واتسعت أصدعه، وأن األحداث واأليام تسري بسرعة، لكم وإن موكلكم الطاغية يف العراق، 

حنو تصفية احلساب معكم ومن أعانكم، فاغتنموا الفرصة قبل فوات األوان؛ فإن األمة قد استيقظت وأخرجت 
 .فلذات كبدها للجهاد يف سبيل اهلل، إلحقاق احلق، وإبطال الباطل

 
 وس قادمون وخزرجفلله أ*** لئن شهد التاريخ أوسا وخزرجا 
 مجاهدة رغم الزعازع تخرج*** وإن بني اإلسالم أضحوا كتائبا 

 
 فأين عباد اهلل الصاحلون ؟

 أين أهل الصرب ؟
 أينُ  طالب األجر؟

 
 أين أصحاب سورة البقرة ؟

 أين املقتدون بأصحاب الشجرة ؟
 أين املبايعون على املوت ؟

 
 األمريكية ويفتكوا بالكتائب الصهيونية؟أين املبايعون على املوت ليمزقوا اجليوش 

 أين فتيان عدنان وقحطان ؟
 أين ربيعة الطعَّانُون يف اهليجاء ؟

 
 أين فرسان مضر احلمراء ؟

 أين أحفاد سلمان الفارسي رىي اهلل عنه وليوث طارق بن زياد وأشاوس صالح الدين ؟
 أين أحفاد حممد الفاتح وأبطال أرض الشام؟
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 أين غطارفة أرض الكنانة ؟ 
 أين أمداد اليمن وآالف عدن؟

 
فهذه حرب مصريية بني الكفر واإلسالم، بني جنُد حممٍد عليه الصالة والسالم جند اإلميان، وبني أهل الصلبان، 

 .ومن فاتته فاته األجر، وباء بالوزر، إىل أن تتم الكفاية
 

 .و يا خيل اهلل إركبي وياريح الجنة هبيات واألرض، فالبدار البدار، فسارعوا إىل جنة عرىها السماو 
  

أدعو اهلل تعاىل أن يتقبل األبطال، الذين قضوا حنبهم يف ساحات اجلهاد، يف كل مكان وخاصة  :وفي الختام
أبطال العمليات االستشهادية، الذين مزقوا اجليوش الصهيونية والصليبية، كما أودع الذين وىعوا أقدامهم يف 

أسأل اهلل لنا وهلم الثبات، ولقد تشرفت مبعرفة بعض من مضوا رمحهم اهلل، ويعزُّ علي أين مل أتشرف ا، بهركا
مبعرفة البعض األخر، ولكن مما يهون علي وجد فراقهم، أهنم شهدوا هذه املالحم العظام لنصرة اإلسالم، فأسأل 

أجواف طري ُخضر، تسرح من اجلنة حيث  اهلل أن يتقبلهم يف الشهداء، فيشفعوا يف أهلهم، وتكون أرواحهم يف
 .تشاء، مث تأوي إىل قناديل معلقة بعرش الرمحن، فنسأل اهلل أن يُلهم أهلهم الصرب والسلوان، وأن يُعوىهم خريا

 
فهنيئًا هلم إذ قدموا أنفسهم رخيصة من أجل ال إله إال اهلل، حنسبهم كذلك واهلل حسيبهم، فهؤالء اجملاهدون 

 :د منهم حيسبه أهل الدنيا ُغرَا بَلَها، لكنه كما قيلاألبطال، كل واح
 

 نفسه وهو وافي العقل والورع*** تخال فيه إن حاورته بلهاً عن 
 

باعوا الضاللة باهلدى، شأهنم شأن أهل الصدق والوفاء، فقاموا بتسليم العطاء للمعطي عز وجل، وسلموا املثمن 
 :ما عند اهلل خري وأبقى، فودعوا األهل وذا القرىب، ومضوا يرددونليستلموا الثمن، ففقهوا املسالة وأيقنوا أن 
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 نبتغي رفع اللواء*** في سبيل اهلل نمضي 
 و لترق منا الدماء*** فليقم للدين عز 

 
 :ويرددون

 
 نحن حطمنا الكؤوسا*** ال تقولوا اللهو عذب 
 نحن أرخصنا النفوسا*** ال تقولوا الدرب صعب 

 
 :ذه األبياتبهاألبطال وإين أودع هؤالء 

 
 لفقدك تدمع المقل*** وداعاً أيها البطل 
 لبعدك واشتكى الطلل*** بقاع األرض قد حزنت 
 وفي األخرى لنا األمل*** ففي الدنيا تالقينا 
 وفي األسحار نبتهل*** ونسأل ربنا المولى 

 بدار ما بها ملل*** بأن نلقاك في فرح 
 الرسلبها سادتنا *** بجنات ورضات 
 بها األنهار والحلل*** بها األحباب قاطبة 
 بصوت ماله مثل*** بها الحور تنادينا 
 بها شهداؤنا األول*** بها أبطال أمتنا 

 
 ...اللهم ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار 

 
حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصما وإليك 



http://www.hassadalmojahideen.net/vb  الجهاد حصاد منتدى  

288 
 

 ...أخرنا وما أسررنا وما أعلنا 
 

 ...أنت املقدم وأنت املؤخر ال إله إال أنت، وال حول وال قوة إال باهلل 
 

اللهم يا ذا اجلالل واإلكرام اللهم يا ذا اجلالل واإلكرام، خذ بقلوب شباب اإلسالم ونواصيهم إىل اجلهاد يف 
 ...سبيلك 

 
 ...على أفئدهتم وثبت أقدامهم وسدد رميهم وألف بني قلوهبم  اللهم اربط

 ...اللهم أنزل نصرك على عبادك اجملاهدين يف كل مكان 
 

اللهم فرج عن إخواننا األسرى يف سجون الطغاة يف كل مكان، يف سجون أمريكا وفلسطني ويف بغداد والرياض 
 ...اكستان إنك على كل شيء قديرويف املغرب ومصر ويف أفغانستان والشيشان ويف اهلند وب

 
 ...اللهم ربنا أفرغ علينا صرباً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين 

 
 [21:يوسف]{ َواللَُّه َغاِلٌب َعَلى أَْمرِِه َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس اَل يـَْعَلُمونَ }
 

 ...وصلى اللهم وسلم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 
 .دعوانا أن احلمد هلل رب العاملنيوآخر 

 
 ُأَساَمُة ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اَلِدنْ 

َغانْسَتاَن   ُخَراَسانَ  –َأفـْ
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم،

 
 من أسامة بن محمد بن الدن إلى الشعب األمريكي؛

 
 .السالم على من اتبع اهلدى

 
رساليت هذه إليكم عن احلرب يف العراق وأفغانستان، وكيف السبيل إلهنائها، ومل أكن أنوى أن أحدثكم هبذا 

الحديد، وأحوالنا بفضل اهلل من حسن إلى ألن هذا األمر محسوم عندنا، وال يفل الحديد إال اخلصوص؛ 
 .أحسن، وأحوالكم على العكس من ذلك

 
ولكن استنهض مهيت للحديث مغالطات رئيسكم بوش املتكررة يف تعليقه على نتائج استطالعات الرأي عندكم، 

غبة وقال واليت أفادت أن الغالبية العظمي منكم يرغبون بسحب القوات من العراق، ولكنه اعرتض على هذه الر 
إن سحب القوات يعطي رسالة خاطئة للخصوم وإنه من األفضل أن نقاتلهم على أرىهم خريا من أن يقاتلونا 

 .على أرىنا
 

إن احلرب يف العراق مستعرة بال هوادة والعمليات يف أفغانستان يف : وبين يدي الرد على هذه المغالطات أقول
م البنتاغون تشري إىل تصاعد عدد قتالكم وجرحاكم، فضال عن تصاعد مستمر لصاحلنا واحلمد هلل، و أن أرقا

 .اخلسائر املادية اهلائلة، ناهيك عن اهنيار معنويات اجلنود هناك وارتفاع نسبه االنتحار بينهم
 

فلكم أن تتصوروا حالة االهنيار النفسي الذي يصيب اجلندي وهو يلملم أشالء رفقائه بعد أن وطئوا األلغام 
ب هذا املوقف يصبح اجلندي بني نارين إن يرفض اخلروج يف الدوريات من ثكنته العسكرية حلقته فمزقتهم، وعق

عقوبات جزار فيتنام الصارمة، وإن خرج أكله غول األلغام؛ فهو بني أمرين أحالمها مر مما جيعله يقع حتت 
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ر وهذا الذي تسمعون ىغط نفسي رهيب؛ خوف وذل وقهر وشعبه غافل عنه، فال جيد أمامه حال إال أن ينتح
و إن انتحاره رسالة قوية لكم كتبها بروحه ودمه والحسرة واأللم يعتصرانه كي تنقذوا ما يمكن إنقاذه عنه، 

 .من هذا الجحيم، إال أن الحل بأيديكم إن كان يهمكم أمرهم
 

قلته وسائل اإلعالم ال فهي خمتلفة عما ينشره البنتاغون، إذ تشري إىل أن ما تنا: أما أخبار إخواننا المجاهدين
يتجاوز ُعشر احلقيقة مما هو واقع على األرض، ومما يعمق الشكوك يف معلومات إدارة البيت األبيض استهدافها 
لوسائل اإلعالم اليت تنقل بعض احلقائق من الواقع، ولقد ظهر مؤخرا بالوثائق أن جزار احلرية يف العامل كان قد 

وهي على فضائية اجلزيرة يف دولة قطر بعد أن قصف مقرها يف كابل وبغداد عزم على قصف املكاتب الرئيسية ل
 .عالتها صنيعة صنائعكم هناك

 
فإن اجلهاد مستمر وهلل الفضل واملنة رغم مجيع اإلجراءات القمعية اليت يتخذها اجليش  ومن جهة أخرى،

ام صدام؛ فقد وصل اإلجرام إىل األمريكي وعمالؤه، إىل درجة م يعد هناك فرق يذكر بني هذا اإلجرام وإجر 
 .اغتصاب النساء وأسرهن كرهائن بدل أزواجهن والحول وال قوة إال باهلل

 
يف ( الدرل)وأما تعذيب الرجال فقد وصل إىل استخدام األمحاض الكيميائية احلارقة واستخدام الثاقب الكهربائي 

، واقرؤوا إن شئتم التقارير اإلنسانية اليت مفاصلهم، وإذا يئسوا منهم وىعوه أحيانا على رؤوسهم حىت املوت
 .تتحدث عن الفظائع يف سجن أبوغريب وغونتانامو و بغرام

 
، والمجاهدون بفضل اهلل في ازدياد و برغم مجيع األساليب الوحشية فإهنا مل تكسر من حدة املقاومة: فأقول
اعي املشؤوم؛ بوش و تشيين و رمسفيلد و بل إن التقارير تشري إىل اهلزمية و الفشل الذريع ملشروع الرب قوة،

بوعي  و إعالن هذه الهزيمة و العمل على إخراجها إنما هو مسألة وقت، ترتبط إلى حد ما... ولفويتز
و إن العقالء يعلمون أن بوش ال ميلك خطة لتحقيق نصره املزعوم يف ... الشعب األميركي بحجم هذه المأساة

  .العراق
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القليل يوم أن أعلن بوش ذلك اإلعالن االستعراىي الزائف السخيف من فوق حاملة  ولو قارنتم عدد القتلى

الكبرى مع عشرات األضعاف من عدد القتلى والجرحى الذين قتلوا في الطائرات عن انتهاء العمليات 
العراق لعلمتم حقيقة ما أقول، وإن بوش وإدارته ال ميلكون الرغبة وال اإلرادة للخروج من  العمليات الصغرى

 . ألسباهبم اخلاصة املشبوهة
 

إن نتيجة االستطالع ترىي العقالء وإن اعرتاض بوش عليها مغلوط، والواقع  :وعودًا على ذي بدء، أقول
بل أصحبت العراق نقطة جذب يشهد أن احلرب ىد أمريكا وحلفائها مل تبق حمصورة يف العراق كما يزعم، 

استطاع اجملاهدون بفضل اهلل أن خيرتقوا مجيع اإلجراءات األمنية  ، ومن جهة أخرىوتجديد للطاقات المؤهلة
اليت تتخذها دول التحالف الظاملة، مرة بعد أخرى، والدليل على ذلك ما رأيتم من تفجريات يف عواصم أهم 

 .الدول األوروبية يف هذا التحالف العدواين
 

اختراق إجراءاتكم األمنية، فالعمليات وأما تأخر وقوع عمليات مشابهة في أميركا لم يكن بسبب تعذر 
 .تحت اإلعداد وسترونها في عقر داركم حال االنتهاء منها بإذن اهلل

 
وهو جوهر نتائج استطالعات -يظهر بطالن مقولة بوش، ولكن القول الذي هترب منه  :وبناء على ما تقدم
وال مانع هم وال يقاتلونا على أرىنا، هو أنه من األفضل أن ال نقاتل املسلمني على أرى -الرأي بسحب اجلنود

لدينا من إجابتكم إلى هدنة طويلة األمد، بشروط عادلة نفي بها، فنحن أمة حرم اهلل علينا الغدر 
والكذب، لينعم في هذه الهدنة الطرفان باألمن واالستقرار، ولنبني العراق وأفغانستان اللتين دمرتهما 

ه حيول دون انسياب مئات املليارات إىل أصحاب النفوذ وجتار احلروب وال عيب يف هذا احلل؛ لوال أن الحرب،
يف أمريكا، الذين دعموا محلة بوش االنتخابية مبليارات الدوالرات، ومن هنا نستطيع أن نفهم إصرار بوش 

 .وعصابته على استمرار احلرب
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وإن أىب بوش إال مواصلة الكذب والبغي فمن املفيد  فإن صدقتم في إرادتكم لألمن والصلح فها قد أجبناكم،
 :الذي جاء يف مقدمته كتاب الدولة المارقة،أن تقرؤوا 

 
 ...لوكنت رئيسا سأوقف العمليات ضد الواليات المتحدة"
 

 سأقدم اعتذاري لكل األرامل واليتامي واألشخاص الذين تعرضوا للتعذيب،: أوالً 
 ."كي في دول العالم قد انتهى وبشكل نهائيوبعد ذلك سأعلن أن التدخل األمير 

 
إن احلرب إما لنا وإما لكم، فإن كانت األويل فهي خسارتكم وخزيكم أبد الدهر ويف هذا  :وختامًا أقول لكم

االجتاه بفضل اهلل جتري الريح، وإن كانت األخرى فأقرؤوا التاريخ فإننا قوم ال ننام على الضيم، ونطلب الثأر 
، و بذا يظل تذهب األيام والليالي حتى نثأر كيوم الحادي عشر من سبتمر بإذن اهللولن مدى العمر 

والسابح في ذهنكم مكدودا، وعيشكم منكودا، ويصري األمر إىل ما تكرهون، وأما حنن فليس عندنا ما خنسره، 
ا، وهنبتم أموالنا، ، فقد احتللتم أرىنا، واعتديتم على أعراىنا وكرامتنا، وسفكتم دماءنالبحر ال يخشى المطر

 .وسنعاملكم بالمثلوهدمتم دورنا وشردمتونا، وعبثتم بأمننا، 
 

لقد حاولتم أن متنعونا احلياة الكرمية ولكن لن تستطيعوا أن متنعونا من املوت الكرمي، فالقعود عن اجلهاد املتعني 
قوتكم وأسلحتكم احلديثة، فهي يف ديننا إمث خموف، وخري القتل عندنا ما كان حتت ظالل السيوف، وال تغرنكم 

 .تكسب بعض املعارك ولكنها ختسر احلرب، والصرب والثبات خري منها، والعربة باخلواتيم
 

ولقد صربنا يف قتال االحتاد السوفيايت بأسلحة بسيطة عشر سنني، فاستنزفنا اقتصادهم فصاروا بفضل اهلل أثرا 
إذن اهلل حتى يموت األعجل منا ولن نفر من الكفاح ولنصبرن في قتالكم ببعد عني، ولكم يف ذلك عربة، 

 .حتى يفر السالح
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 ...أقسمت ال أموت إال حرا 
 ...وإن وجدت الموت طعما مرا 
 ...أخاف أن ُأذل أو ُأغرا 

 
 .والسالم على من اتبع اهلدى

 
 ُأَساَمُة ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اَلِدنْ 

َغانْسَتاَن   ُخَراَسانَ  –َأفـْ
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 السابعةالرسالة 
 :إلى األمة اإلسالمية

 (يا أهل اإلسالم)
 للشيخ ُأَساَمُة ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اَلِدْن 

 هـ 1427 ربيع األول 26
 م 2006 أبريل 24
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم،

 
 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني،

 
 :أما بعد

 
 :األمة اإلسالمية عامة، السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتهفإلى 

 
وملعاقبة أصحاب اجلرمية  -صلى اهلل عليه وسلم-حديثي هذا إليكم ملواصلة احلث والتحريض لنصرة رسولنا 

 النكراء اليت ارتكبها بعض الصحفيني من الصليبيني أو من الزنادقة املرتدين باإلساءة إىل سيد األوليني واآلخرين
 .-عليه أفضل الصالة وأمت التسليم-نبينا حممد 

 
من  -صلى اهلل عليه وسلم-لقد جاءت اآليات الكرميات واألحاديث النبوية الشريفة مبينة ما جيب لرسول اهلل 

 .حمبة وتكرمي وإتباع وتعظيم فقد حرم اهلل تبارك وتعاىل أذاه
 

نـْيَا َواآْلِخَرِة َوأََعدَّ هَلُْم َعَذابًا مُِّهيناً ِإنَّ الَِّذيَن يـُْؤُذوَن ال}: فقال يف القرآن العظيم { لََّه َوَرُسوَلُه َلَعنَـُهُم اللَُّه يف الدُّ
 ،[57:األحزاب]
 

بـَْعِضُكْم لِبَـْعٍض  رِ يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تـَْرفـَُعوا َأْصَواَتُكْم فـَْوَق َصْوِت النَّيبِّ َواَل جَتَْهُروا َلُه بِاْلَقْوِل َكَجهْ }وقال تعاىل 
 ،[2:احلجرات]{ َأن حَتَْبَط أَْعَماُلُكْم َوأَنُتْم اَل َتْشُعُرونَ 

 
والذي نفسي بيده ال يؤمن أحدكم حىت ”أنه قال  -صلى اهلل عليه وسلم-وقد ثبت يف الصحيح عن نبينا 
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 .“أكون أحب إليه من والده وولده والناس أمجعني
 

إن ): وقد أمجعت األمة على ردة وقتل من تعرض له بالشتم أو التنقص، قال شيخ اإلسالم إبن تيمية رمحه اهلل
سب الرسل ـ صلى اهلل عليهم وسلم ـ والطعن فيهم ينبوع جميع أنواع الكفر وجماع جميع الضالالت وكل  

 اهـ.(كفر ففرع منه 
 

بشيء على طريق السب له  -صلى اهلل عليه وسلم- من شبه رسول اهلل): وقال القاىي عياض رمحه اهلل
. (واالزدراء عليه أو التصغير لشأنه أو الغض منه أو العيب له فهو ساب له والحكم فيه حكم الّساب له

 اهـ
 

أو انتقصه مسلمًا كان أو كافرًا فعليه  -صلى اهلل عليه وسلم-من شتم النبي ): وقال اإلمام أمحد رمحه اهلل
 اهـ. (القتل

 
قد  -صلى اهلل عليه وسلم-فالزنادقة وامللحدون الذين يطعنون يف الدين ويغمزون ويسيئون إىل رسولنا الكرمي 

وىح حاهلم وحكمهم اإلمام ابن القيم رمحه اهلل، ووىح أن جرمية الزنديق أغلظ اجلرائم، وأن مفسدة بقائه بني 
فإن الزنديق هذا دأبه دائماً، ): فكان مما قال ته،وأنه يُقتل وال تُقبل توبأظهر املسلمني من أعظم املفاسد، 

فلو قُبلت توبته لكان تسليطًا له على بقاء نفسه بالزندقة واإللحاد، وكلما ُقِدَر عليه أظهر اإلسالم وعاد 
إلى ما كان عليه، والسيما وقد علم أنه آِمٌن بإظهار اإلسالم من القتل؛ فال يـََزُعُه خوفه من المجاهرة 

فال ينكف عدوانه عن اإلسالم إال  -صلى اهلل عليه وسلم-والطعن في الدين وَمَسبَّة اهلل ورسوله بالزندقة 
وسَعى في األرض  -صلى اهلل عليه وسلم-بقتله، وأيضًا فإن َمْن َسبَّ اهلل ورسوله فقد حارب اهلل ورسوله 

 اهـ. (فساداً فجزاؤه القتل حداً، والحدود ال تسقط بالتوبة بعد القدرة اتفاقاً 
 

وأذكر نفسي وإياكم بأفعال األطهار األبرار اجلنود األول لإلسالم الصحابة الكرام رىي اهلل عنهم، لنتشبه هبم 
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حادثة ِشعر كعب بن ، فقد روى أهل السنن وكذلك أهل السري وإن التشبه بالكرام فالحيف نصرة الدين، 
: قال -صلى اهلل عليه وسلم-ا بلغ ذلك لرسولنا فلم -صلى اهلل عليه وسلم-الذي نال به من رسولنا  األشرف

أنا يا رسول اهلل، ”: ، عند ذلك قام حممد بن مسلمة فقال“من يل بكعب بن األشرف فقد آذى اهلل ورسوله”
صلى عليه -، اهلل أكرب، اهلل أكرب ما أسرع استجابتهم لنصرة اهلل ونصرة رسوله “نعم”: قال“  ؟أتحب أن أقتله

 .-اهلل وسلم
 
أن دواء من يؤذي  -رىي اهلل عنه- أكرب ما أعظم إمياهنم ويقينهم وما أعلمهم وما أفقههم فقد كان عاملًا اهلل

، ال كما يفعل الدعاة املنهزمون اليوم الذين ما ذهبوا إىل الصليبيني مقاتلني اهلل ورسوله القتل بدون مقدمات
، نعم إن منهجهم خمالف للمنهج القومي، فمنهج أمثال هؤالء يميعون الدين فاحذروهم وإمنا ذهبوا حماورين،

أنه حيب قتل كعب بن األشرف، وحيب قتل كل من آذى اهلل تعاىل ورسوله  -صلى اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
 .-صلى اهلل عليه وسلم-
 

عليه ، وقد أمر اهلل تعاىل به، وحرض -صلى اهلل عليه وسلم-إن قتل هؤالء أمر يحبه اهلل تعالى ورسوله نعم، 
َوِإن نََّكُثوْا أمَْيَانـَُهم مِّن بـَْعِد َعْهِدِهْم َوطََعُنوْا يف ِديِنُكْم فـََقاتُِلواْ }: ، قال اهلل تعاىل-صلى اهلل عليه وسلم-رسوله 

 الدين، قال ابن القيم ، فبالقتال ينتهون عن الطعن يف[12:التوبة]{ أَِئمََّة اْلُكْفِر ِإنَـُّهْم اَل أمَْيَاَن هَلُْم َلَعلَُّهْم يَنتَـُهونَ 
 .أهـ (كل من طعن في ديننا فهو إمام في الكفر)ـ رمحه اهلل ـ عند هذه اآلية 

 
 !فكم من إمام للكفر اليوم يف بالد املسلمني

 !وكم من أتباع لكعب بن األشرف يف جزيرة العرب
 !كم منهم ُكّتاب يف الصحف وممثلني ومذيعني يف وسائل اإلعالم

 
التنبيه أنه ال يجوز للمسلم أن يستمع إلى أي برنامج فيه حوار مع الزنادقة أو إلى أي تمثيل وهنا ينبغي 

 .فيه استهزاء بالدين وبالمتدينين فإن ذلك من أكبر الكبائر
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ومن  وكم من هؤالء الزنادقة وزراء ومن دونهم وعلى رأسهم وزير العمل في بالد الحرمين غازي القصيبي،

كما أفتى بكفر ،  ...فره وردته فقد أفىت بذلك املفيت العام السابق الشيخ عبد العزيز بن بازيريد فتوى رمسية بك
 .وردة الزنديق شمالن العيسى في الكويت

 
وقد أفىت بردة  ومن هؤالء الزنادقة أحمد البغدادي في الكويت أيضاً، وتركي الحمد في بالد الحرمين

 ...األخري الشيخ محود العقالء وغريهم كثري
 

، وكذا حذر الشيخ سعيد الغامدي منهم يف وقد حوى كتاب الحداثة في ميزان اإلسالم أسماء كثير منهم
 .أشرطة مسجلة

 
 -رىي اهلل عنهم-واآلن لنعد إلكمال قصتنا، فإن حممد بن مسلمة رىي اهلل عنه أخذ معه بعض األصحاب 

-ومن معها من املشركني، فجاؤوا إىل النيب  فذهبوا وقتلوا عدو اهلل كعب بن األشرف، فعند ذلك فزعت يهود
قد طُرق صاحبنا الليلة وهو سيد من ساداتنا قُتل غيلة بال جرم وال : حني أصبحوا فقالوا -صلى اهلل عليه وسلم

إنه لو قّر كما قرَّ غريه ممن هو على مثل رأيه ما ”: -صلى اهلل عليه وسلم-حدث علمناه، فقال رسول اهلل 
 .“منا األذى وهجانا بالشعر ومل يفعل هذا أحد منكم إال كان للسيف اغتيل ولكنه نال

 
في كل من يهجوه وفي كل من يتنقص من الدين  -صلى اهلل عليه وسلم-هذا هو حكم رسولنا نعم،  

بقتل هؤالء واقتدوا  -صلى اهلل عليه وسلم-فيا شباب اإلسالم اتبعوا أمر اهلل تعاىل وأمر رسولنا  ويستهزئ به،
فبطن األرض خير واهلل من ظهرها والزنادقة بيننا يستهزئون  -رىي اهلل عنهم-مبحمد بن مسلمة وأصحابه 

ال تشاوروا أحدًا في قتل هؤالء فاتقوا اهلل في أنفسكم وارضوا ربكم و  -صلى اهلل عليه وسلم- بديننا ونبينا
 .الزنادقة واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان
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 ؛وسنبدأ الحديث عن الطاعنين في الدين من الكفار األصليينهذا بشأن الزنادقة املرتدين 
 

 كل لقد انتفض أبناء األمة اإلسالمية من مشرق األرض ألقصى املغرب مستنكرين تلك اجلرمية الكربى، فجزا اهلل
ُمنِكر لتلك األعمال الكفرية خري اجلزاء ونسأل اهلل أن يتقبل من قتل منهم يف الشهداء، ونعاهد اهلل أن نثأر هلم 
من احلكومات اليت سفكت دماءهم، فقد تعالت بعض األصوات يف أمتنا مطالبة الظاملني الكافرين يف الغرب 

والحقيقة أن األمر أعظم وأخطر بكثير من أن  زمة كما قالوا،بأن يعتذروا اعتذارًا واىحًا صرحيًا ليتم إهناء األ
على افرتاض أهنم سيعتذرون بل ال بد من معاقبة اجملرمني ومعاقبة كل من آواهم أو  ينتهي بتأسف أو اعتذار

 ...تضامن معهم
 

العداء إن التعامل مع هذه الجريمة منفردة مجتزَأة عن السياق العام يضر بالتصور الصحيح لمعرفة حجم 
وحيث إن احلكم على الشيء فرع عن  الذي يكنه الغرب لنا وحقيقة الحرب الصليبية التي تشن ضد أمتنا،

تصوره لذا البد من وىع هذه اجلرمية يف السياق العدواين العام الذي ميارس على أمتنا خالل العقود والسنوات 
 .األخرية، و بذلك يسهل علينا معرفة حقيقة حجم هذا احلدث

 
إن املتأمل لألحداث اليت جرت خالل العقود املاىية  والسنوات القريبة يشاهد بوىوح بشاعة صورة الغرب  و

 :وعظم كرهه ألمتنا، ويف هذا السياق جاء احلدث وتتابعت تداعياته وكان من أبرزها
 

 إصرار حكومة الدمنرك على عدم االعتذار فضالً عن معاقبة اجملرمني، -
 جراءات متنع تكرار مثل هذه اجلرمية،وامتناعها عن اختاذ إ -
 مث تضامن أمريكا واإلحتاد األوريب معها، -
 

هذه األحداث مع ما سبقها منذ غزوة ماهناتن أكدت على حقائق سابقة، لكن هذه املرة بوىوح وجالء 
 شديدين، فرغم الضجيج اإلعالمي والدعاية اهلائلة عن حقوق اإلنسان والعدل واحلرية تبني من األحداث
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السابقة أن هذه املعاين اجلميلة سطحية اجلذور عند الغرب بل هي ال جذور هلا عندهم إذا تعلق األمر 
باملسلمني، وإمنا هي كريشة يف مهب الريح تبحث هي لنفسها عن مكان تلجأ إليه، هروبًا من الغرب حىت ال 

 .يقوم بامسها بشنق وسحق تلك املعاين
 

قها أن الغرب عاجز عن االعرتاف باآلخرين وحقوقهم، فضاًل عن احرتام ولقد أكدت هذه األحداث مع ما سب
عقائدهم ومشاعرهم، وأن الغرب مازال يعيش عقدة التفوق العنصري؛ فهو ينظر إىل بقية الشعوب باستكباٍر من 

يوم  عٍل وأنه فوق واآلخرين دون، هذه النظرة الدونية للشعوب مسيطرة عليهم، فظالل ورواسب القرون املاىية
أن كانت الشمس ال تغيب عما يسمى مبستعمراهتم، حيث جيوشهم اجلشعة احملتلة للبلدان واملاصة خلريات 
الشعوب واملستعبدة هلم، هذه الظالل والرواسب مازالت مسيطرة عليهم فالناس يف نظرهم بيض وهم السادة 

افظ على عقيدته االستعبادية هذه للناس، وملونون وهم العبيد، لذلك شرع يف إنشاء اهليئات والتشريعات اليت حت
وما حق الفيتو إال دليل صارخ على هذا األمر وما هو إال تكريس فأنشأ هيئة األمم املتحدة هلذا الغرض، 

للدفاع عن هذه العقيدة المستبدة الظالمة التي تعتبر الجهاد في سبيل اهلل أو الدفاع عن النفس والوطن 
فإن أمريكا وأوربا تعتربان اجلماعات اجملاهدة يف فلسطني والشيشان والعراق وأفغانستان مجاعات إرهابية،  إرهاباً،

 !فكيف ميكن احلوار والتفاهم مع هؤالء بغري السالح؟
 

وإن حكام منطقتنا يعتربون أمريكا وأوربا أصدقاء وحلفاء ويعتربون اجلماعات اجملاهدة ىد الصليبيني يف العراق 
 !انستان مجاعات إرهابية أيضاً، فكيف ميكن التفاهم مع هؤالء أيضاً بغري سالح؟وأفغ
 

هؤالء وهؤالء الذين ينكرون علينا حقنا يف الدفاع عن ديننا وأنفسنا حاصل كالمهم مجيعًا أن خنضع وال جناهد 
 .ونرىى بالعبودية هلم، وهذا حمال بإذن اهلل

 
عاين جلية واىحة قضية فلسطني، فأي ظلم واعتداء وحقد أوىح من وإن من أعظم القضايا اليت تظهر هذه امل

أن يتخذ التحالف الصلييب الصهيوين قرارًا بتسليم فلسطني للصهاينة لتكون دولة هلم بعد أن قاموا باجملازر فيها 
هذا الظلم  حىت شردوا كثرياً من أهلها، و باملقابل جاؤوا باليهود من بالد شىت ليوطنوهم يف فلسطني، ومل يتوقف
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والعدوان خالل العقود التسعة املاىية إىل يومنا احلايل، وكل حماولة السرتجاع حقوقنا واالنتصاف من الظامل 
ومما يظهر ، بحق الفيتواإلسرائيلي فإن قيادة التحالف الصلييب الصهيوين حتول دون ذلك باستخدام ما يسمى 

خابات، مع تأكيدنا على ما نبه عليه الشيخ أيمن ذلك أيضا رفضهم لحركة حماس بعد أن فازت في االنت
أنها حرب صليبية صهيونية إال أن رفضهم حلماس أكد  الظواهري من حرمة الدخول في المجالس الشركية،

 .ضد المسلمين
 

مث إين أقول توىيحًا لسيطرهتم على جملس األمن، إن الصليبية العاملية مع البوذية الوثنية هم أصحاب املقاعد 
اخلمسة الدائمة  وهم أصحاب ما يسمى بامتياز حق الفيتو يف ما يسمى مبجلس األمن فأمريكا وبريطانيا ميثلون 
النصارى الربوتستانت وروسيا متثل النصارى األرثوذكس وفرنسا متثل النصارى الكاثوليك والصني متثل البوذيني 

 .والوثنيني يف العامل
 

ومخسني دولة ويشكلون مخس أهل األرض وهم أكثر من ربع دول األمم  وأما العامل اإلسالمي املتمثل بسبع
املتحدة وإن والية واحدة من واليات إحدى الدول اإلسالمية عدد سكاهنا أكثر من عدد سكان فرنسا أو 
بريطانيا كوالية البنجاب يف باكستان، بل إن والية واحدًة من إحدى الدول اإلسالمية مساحتها أكرب من 

يطانيا ومقاربة ملساحة فرنسا كوالية دارفور يف السودان، ومع ذلك فال مقعد هلم يف جملس األمن، وأنا مساحة بر 
هنا ال أطالب بذلك فذلك ظلم وإمنا أصف واقع احلال، فتلك هيئة كفرية يكفر من رىي بقوانينها وهي أداة 

إنها حرب صليبية م واحتالل أرىنا، لتنفيذ القرارات الصليبية الصهيونية ومنها قرارات احلروب ىدنا وتقسي
 .صهيونية ضد المسلمين

 
وتقسيمها إىل عشرات الدول  -على ِعالهتا-وماذا يعين هدم وإسقاط الدولة العثمانية بقية دولة اخلالفة 

والدويالت واالستيالء عليها، مث عادت بريطانيا وفصلت السودان عن مصر، مث عطفت مرة أخرى على السودان 
جنوبه وكونت فيه جيشًا من أهل اجلنوب ودعمتهم باملال والسالح واخلربة ووجهتهم باملطالبة  تسعى لفصل

باالنفصال عن السودان، مث تبنت أمريكا هذا اجليش بالدعم املادي واملعنوي وعرب أدواهتا الدولية كاألمم املتحدة 
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االنفصال بعد ست سنوات من وىغطت على حكومة اخلرطوم بالتوقيع على اتفاقية ظاملة تسمح للجنوب ب
توقيع االتفاق، وليعلم البشري وبوش أن هذا االتفاق ال يساوي قيمة احلرب 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 

 .عقود قادمةاإلسالم بإذن اهلل ولو استمرت احلروب ل
 

مث مل تكتف أمريكا بكل هذه الفنت واجلرائم، بل توجهت إلثارة فنت أخرى وكان من أكربها فتنة غرب السودان 
مستغلة بعض اخلالفات بني أبناء القبائل وأثارهتا حربًا شعواء فيما بينهم تأكل األخضر واليابس متهيدًا إلرسال 

إنها حرب صليبية صهيونية حتت غطاء حفظ األمن هناك،  قوات صليبية الحتالل املنطقة وسرقة نفطها
 .مستمرة ضد المسلمين

 
وبهذا الخصوص فإني أعزم على المجاهدين وأنصارهم عمومًا وفي السودان وما حولها بما في ذلك 
جزيرة العرب خصوصًا أن يعدوا كل ما يلزم إلدارة حرب طويلة المدى ضد اللصوص الصليبيين في غرب 

هدفنا واىح وهو الدفاع عن اإلسالم وأهله وأرىه ال دفاعًا عن حكومة اخلرطوم ـ وإن تقاطعت و  السودان،
وإني أحث املصاحل ـ فخالفنا معها عظيم ويكفي أهنا تقاعست عن تطبيق الشريعة وفرطت يف اجلنوب 

 .المجاهدين أن يتعرفوا على أرض وقبائل والية دار فور وما حولها
 

َتَل أرضاً )وقد قيل  ، مع العلم أن املنطقة مقبلة على موسم تكثر فيه األمطار (عالمها، وقـََتلت أرٌض جاِهُلها قـَ
غالباً مما يعيق احلركة ويقطع الطرق الرتابية وهذا من األسباب الرئيسة اليت أخرت االحتالل إىل ما بعد ستة أشهر 

الهتمام بشكل خاص بتوفري كميات قادمة، فينبغي السرعة واالستفادة من عامل الوقت بأقصى ما ميكن مع ا
 .هائلة من األلغام والقناصات واملدافع املضادة للدروع كاألربيجي

 
مث ماذا يعين منع السالح عن العّزل يف البوسنة وترك اجليش الصريب جيزر املسلمني جزراً ويسفك الدماء وينتهك 

 .يبية صهيونية ضد المسلمينإنها حرب صلاألعراض لبضع سنوات حتت غطاء وستار األمم املتحدة، 
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مث ماذا يعين ىغط الدول الصليبية على إندونيسيا إىل أن فصلوا عنها تيمور الشرقية خالل أربع وعشرين ساعة 

 .إنها حرب صليبية صهيونية ضد المسلمينبتهديد من األمم املتحدة أيضا، 
 

من نصف قرن  والذي يعطي كشمري املسلمة  ويف املقابل يتم التعامي عن قرار األمم املتحدة الصادر قبل أكثر
احلرية يف اختيار ما تشاء واالستقالل عن اهلند، ويتم التغاىي خالل هذه الفرتة عن مذابح اهلندوس الفظيعة 
ملسلمي اهلند وكشمري، بل بلغ األمر أن بوش زعيم هذه احلملة الصليبية أعلن قبل أيام بأنه سيأمر برويز مشرف 

بأنها حرب صليبية صهيونية يغلق معسكرات اجملاهدين الكشمرييني وبذلك يثبت ويؤكد عميله املرتد أن 
 .هندوسية ضد المسلمين

 
وخبصوص باكستان فإن بعض املسلمني قد أحسنوا مبساعدة إخواهنم الذين تضرروا من الزلزال فجزاهم اهلل خري 

ة احلرة اليت دمر زلزال اجليش الباكستاين بيوهتم اجلزاء ولكن ينبغي كذلك مساعدة أبناء القبائل املسلمة البشتوني
يف منطقة وزيرستان إرىاءًا ألمريكا، أسأل اهلل أن يتقبل قتالهم يف الشهداء ويشفي جرحاهم ويبارك هلم يف 
أنفسهم وذراريهم وأهلهم وأمواهلم، وأسأل اهلل الذي ال إله إال هو احلي القيوم أن يعاقب بوش وبرويز وجنودمها 

تحقون، وأن يسخر من أسد اإلسالم من يقتل غالم بوش يف باكستان، إنه ويل ذلك والقادر عليه قال اهلل مبا يس
 [.8:القصص] {ِإنَّ ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجُنوَدُهَما َكانُوا َخاِطِئينَ }: تعاىل

 
مث ماذا يعين السكوت عن فظائع اجلرائم الروسية داخل الشيشان وسحل املسلمني ومتزيق أجسادهم بربطهم بني 

إنها حرب صليبية العربات اجملنزرة، وما يدعى بالعامل املتحضر يبارك ذلك كله بل ويدعمون ذلك سرًا 
 .صهيونية

 
مسلم من إخواننا هناك، وظهور عظم حقدهم  وماذا يعين إذالل املسلمني يف الصومال وقتل ثالثة عشر ألف

، وإين أذكر إنها حرب صليبية صهيونيةوحضارهتم وهم يشوون إخواننا على النار ـ وال حول وال قوة إال باهلل ـ 
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املسلمني أن يتقوا اهلل يف أنفسهم وأحثهم على أن يتداركوا إخواهنم يف القرن األفريقي من اجملاعة اليت حلت هبم 
 .ما يقدمونه هلمفهذا أقل 

 
مث ماذا يعين تدمري البنية التحتية للعراق، وما أدراك ما العراق وما حصل فيها من مآسي، وماذا يعين استخدام 
اليورانيوم املنضب وحصار العراق لبضع سنني حىت مات خالهلا أكثر من مليون طفل، مما أذهل وأفجع كل من 

، مث ماذا يعين أن يعيد احتالل العراق خبدع حرب صليبية حاقدةإنها زار العراق حىت من الغربيني أنفسهم، 
وأكاذيب وفعل فيها األعاجيب من قصف ودمار وقتل وتشريد وسجن وتعذيب، وأنشأ فيها القواعد العسكرية 

، إنها حرب صليبية صهيونية ضد الضخمة إلحكام سيطرته على املنطقة بأسرها فاعووا ما حياك لكم
 .المسلمين

 
يعين مواصلة الغزو الثقايف اإلعالمي اخلبيث بإنشاء حمطات متلفزة وأخرى إذاعية موجهة إىافة لصوت  مث ماذا

أمريكا ولندن وغريها ملواصلة الغزو الفكري ىد أمتنا وحماربة عقيدهتا وتغيري قيمها ونشر اخلنا والرذيلة، بل وصل 
 .، إنها حرب صليبية صهيونيةالدينيةهبم األمر إىل التدخل يف املناهج الدراسية وتغيريها وخاصة 

 
وماذا ميكن أن نفسر موقف فرنسا من احلجاب ومنعه يف املدارس وقسوهتا املفرطة يف معاملة اجلاليات املسلمة، 

، إنها حرب صليبية مث عزمها على إنشاء حمطة تلفزة يف املغرب العريب لتحارب الصحوة اإلسالمية هناك
 .صهيونية

 
ديق سلمان رشدي كتابه الذي يعتدي فيه على املقدسات اإلسالمية قامت رئاسة الوزراء و بعد أن كتب الزن

الربيطانية باستقباله متحدية مستهزئة لدين املسلمني ومشاعرهم، مث استقبله الرئيس األمريكي األسبق يف البيت 
ا ميكن أن نفسر تلك األبيض مع ما مسعتم من اإلهانة املتعمدة للمصحف الكرمي يف سجن غوانتنامو، فماذ

وحتريض على كراهية أتباعه، وما  -صلى اهلل عليه وسلم-األفعال إال أنه تشجيع على االستهزاء باإلسالم ونبيه 
الرسوم املسيئة اليت ننكرها اليوم إال مثرة من مثار هذا التوجه العدواين يف الغرب على أعلى املستويات فضاًل عما 
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إنها حرب وم الكرتونية إمنا هو يعرب عن رأي الشعب العام وما جيوش يف صدورهم، دوهنا، وإن ما ينشره عن الرس
 .صليبية صهيونية

 
أنها حرب هذا غيض من فيض وقليل من كثري، وإن كل فعل من هذه األفعال منفردًا على حده يشري إىل 

 .على أمتنا فكيف باجتماعها واجتماع غريها علينا صليبية صهيونية
 

فاف بالناس واالزدراء هبم أن يهزأ مبقدساهتم مث تظهر تضامنك مع املستهزئ، مث بعد ذلك وإن من االستخ
 .تدعوا للحوار والتهدئة

 
وإن من االستهزاء بالناس واحتقارهم أيضاً أن تكون طائراتكم ودباباتكم تدمر البيوت فوق رؤوس أهلنا وأطفالنا 

مث تبتسموا يف وجوهنا وتقولون حنن ال نعادي اإلسالم، وإمنا يف فلسطني والعراق وأفغانستان والشيشان وباكستان 
نعادي اإلرهابيني، وندعوا إىل التعايش السلمي واحلوار بدال من صراع احلضارات، والواقع يكذهبم؛ فساسة 
الغرب ال يرغبون يف حوار إال من أجل احلوار الستغفالنا وختديرنا لكسب الوقت وال يريدون هدنة إال من طرفنا 
حنن فقط،  فقد علمتم ردنا مؤخرًا على استطالعات الرأي عندهم بعرض هدنة بيننا وبينهم بعد انسحاب 
جيوشهم وكف أذاهم عنا، فرفضوا كل ذلك وهم مصرون على استمرار محالهتم الصليبية ىد أمتنا واحتالل 

 .بالدنا وهنب خرياتنا واستعبادنا
 

و املرتدين من بين جلدتنا أو أقوال الفاسقني املخذلني املثبطني املرجفني فال تغرنكم أقواهلم أو أقوال املنافقني أ
الذين ارتفعت أصواهتم مجيعًا يف الفرتة اآلخرية، فبعد أن انتفضت األمة مستنكرة هذه اإلساءة وارتفعت 

 .األصوات ملقاطعة بضائعهم وازداد العداء هلم
 

أل مطالبته لعمالئه يف املنطقة وخاصة احلكام أن يبذلوا فعند ذلك، أعلن زعيم احلملة الصليبية بوش على امل
 .جهودهم لتهدئة الشعوب والتصدي لردود األفعال هذه
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فما كان من حكام العرب ومن يدور يف فلكهم من اإلعالميني وعلماء ودعاة السوء إال أن قاموا باالستجابة 

على المأل أن أسف الصحفي الدانمركي يعتبر فقام المعروف بمفتي األمريكان وأعلن وسارعوا إىل التهدئة، 
رغم أن الكل يعلم أهنم مصرون على باطلهم، ومل يعاقبوا هؤالء اجملرمني، ومل يتخذوا أي اجراء ملنع  اعتذاراً كافياً،

 .تكراره
 

وبعد هذه الفتوة الضالة المضلة قام بعض دعاة السوء يروجون لحصر المقاطعة مع الدنمرك فقط، والكل 
و  أن جميع أوربا وأمريكا قد نشرت كثير من صحفهم هذه اإلساءات وأنهم متضامنون مع الدنمرك،يعلم 

وأنه ال يلزمهم حىت الدعوة إىل  -صلى اهلل عليه وسلم-يربر هؤالء الدعاة للحكام قعودهم وخذالهنم لرسول اهلل 
-سى هؤالء أن حمبة اهلل تعاىل ورسوله مقاطعة بضائعهم حبجج واهية كقوهلم إن هناك اتفاقات جتارية بينهم، وتنا

 .واجلهاد يف سبيل اهلل أعظم من حمبة األموال والتجارة -صلى اهلل عليه وسلم
 

ُقْل }: ومن مل يكن األمر عنده كذلك، فقد توعده اهلل تعاىل، وحرمه اهلداية، وحكم عليه بالفسق، قال اهلل تعاىل
تَـَرفـُْتُموَها َوجِتَاَرٌة خَتَْشْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن ِإن َكاَن آبَاؤُُكْم َوأَبـَْنآؤُُكْم َوِإخْ  َواُنُكْم َوأَْزَواُجُكْم َوَعِشريَُتُكْم َوأَْمَواٌل اقـْ

اَل يـَْهِدي اْلَقْوَم  رِِه َوالّلهُ تـَْرَىْونـََها َأَحبَّ إِلَْيُكم مَِّن الّلِه َوَرُسولِِه َوِجَهاٍد يف َسِبيِلِه فـَتَـَربَُّصوْا َحىتَّ يَْأيتَ الّلُه بَِأمْ 
 [.24:التوبة]{ اْلَفاِسِقنيَ 

 
فقال في حفل الجنادرية بأن األمة مث بعد ذلك ظهر كبري حكام العرب ليهديهم سبيل الرشاد، كما زعم، 

صلى اهلل عليه -يف إشارة إىل محلة الرسوم املسيئة إىل رسولنا  تتعرض لهجوم يستهدف شريعتها ورموزها،
س آذاهنم ينصتون مستمعني إىل الواجب الذي سيذكرهم به، وكان بعضهم يتوقع منه أن فشنف النا -وسلم

بكل ما منلك والوقوف لصد هذه اهلجمة، لكن هؤالء  -صلى اهلل عليه وسلم-يعبئ األمة لنصرة دينها ونبيها 
قام به قبل غزو  فاهتم أن هذا يتعارض مع أوامر أمريكا وتعليماهتا اليت تنص على أن يقوم بنفس الدور الذي

العراق حني كذب على الناس ـ كما تذكرون ـ وقال ليس هناك حرب ليبث اخلنوع والذل واهلوان يف األمة واليوم 
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العراق يذوق ويالت ذلك اخلذالن وويالت ذلك اخلداع والكذب واحلرب، فسار على نفس املنهج يف هذه 
كريها على وجه الخصوص أن يبرزوا الوجه الحقيقي إنه يجب على أبناء األمة ومف: )فقال بالحرفاملسألة، 

مث يعيد ويؤكد بشكل ال يقبل اللبس أنه ىد كل عمل لصد هذا  (لألمة وجه التسامح والعدالة والوسطية
بأنه يدين فكرة الصدام بين الحضارات ويدعو إلى أن العدوان واالنتقام من مرتكيب تلك اجلرمية عندما قال 

 .التعايش السلمي البناءتحل محلها فكرة 
 

ومن ذلك الصدام  فالصدام قائم بين الحق والباطل إلى قيام الساعة،أقول إن هذه مغالطات كبرية وعظيمة، 
 .القائم منذ تسعة عقود، ولكن من حضارتهم ضد حضارتنا

 
 وإال فماذا يعين بقاء فلسطني طوال هذه املدة حتت االحتالل الربيطاين مث اإلسرائيلي؟ 
 

مث يطالبنا هؤالء الذين خانوا اهلل ورسوله وخانوا أماناهتم وملتهم وأمتهم أن نتجنب الصدام مع الذين يصدموننا 
 .واحذروا كل من يدور يف فلكهمفتبرأوا منهم واحذروهم، ، -عليهم من اهلل ما يستحقون-يف الليل والنهار 

 
 :عةو اعلموا أنه ال سبيل لدفع الظلم إال باملقاتلة واملداف

 
 {َوَلْواَل َدْفُع الّلِه النَّاَس بـَْعَضُهْم بِبَـْعٍض لََّفَسَدِت اأَلْرُض َولَـِكنَّ الّلَه ُذو َفْضٍل َعَلى اْلَعاَلِمنيَ }: قال اهلل تعاىل

 ،[251:البقرة]
 

 ،[120:بقرةال]{ َوَلن تـَْرَىى َعنَك اْليَـُهوُد َوالَ النََّصاَرى َحىتَّ تـَتَِّبَع ِملَّتَـُهمْ }: وقال تعاىل
 

 ،[217:البقرة]{ َوالَ يـَزَاُلوَن يـَُقاتُِلوَنُكْم َحىتََّ يـَُردُّوُكْم َعن ِديِنُكمْ }: وقال تعاىل
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أننا ، الذين أساؤوا إليه يف تلك الرسوم، -عليه الصالة والسالم-من هؤالء املستهزئني بنبينا  فموقفنا نحن
، وأن "حرية تعبري"طاملا أهنم يقولون إهنا  تعالى، نطالب حكومتهم بتسليمهم لنا، لنحاكمهم بشرع اهلل

 .عنهم، وأمنا املسؤولية تقع على الصحيفة نفسها" غري مسؤولة"احلكومة 
 

بأنكم عندما أعلنتم أن أسامة بن الدن  إن نسيتم ذكرناكم، ونقول هلم وهذا طلبنا من باب المعاملة بالمثل
ارًا من جملس األمن متت املوافقة عليه باإلمجاع بوجوب تسليم هو املتهم بضرب املصاحل األمريكية أصدرمت قر 

أم أنه إذا كان أسامة؛ رغم أنه مل يكن هناك دليل على ذلك، وبالتايل سلمونا من ثبت ارتكابه هلذا العمل، 
له المتهم مسلماً فال اعتبار لألخالق وال اعتبار للعقليات، وأما إذا كان المتهم أمريكي أو أوربي تلتمسون 

وأن لكم حق يف أخذ مواطنني مسلمني  األعذار وتبررون تصرفاته المشينة بأنها حرية تعبير وما شابه ذلك،
 .لتحاكموهم يف بالدكم وال يكون لنا حق أن نأخذ مواطنيكم لنحاكمهم يف بالدنا

 
 .دوا اآلخرينفإن أبيتم؛ فإمنا تؤكدون أنكم جنس آخر فوق البشر، وفوق احملاسبة، وأن من حقكم أن تستعب

 
: أنه بعد الغزوة املباركة لنيويورك أعلنت أمريكا أهنا ستهاجم أفغانستان، وقال بوش يف ذلك احلني ونذكركم أيضاً 

، وبدأت احلملة العسكرية الظاملة قبل أن يظهر أي دليل على قيامنا بذلك العمل ومل “أريد أسامة حياً أو ميتاً ”
 أعطاكم الحق بالهجوم على دولة ذات سيادة بدون دليل؟فمن الذي نكن قد صرحنا بعد بذلك، 

 
وحني اشتدت وطأة احلملة اإلعالمية وقتها وبدأت البارجات بالتحرك سارع وزير اخلارجية األفغاين متوكل 

إنه حتى وإن سلمتمونا أسامة فإننا البد أن باإلعالن عن استعداده لتسليم أسامة، فما كان الرد إال أن قلتم 
 .أفغانستان نهجم على

 
أن الهجوم لم يكن بسبب وجود القاعدة في أفغانستان فقط، وإنما هو هجوم صارخ هذا يدل جبالء فاىح 

وتابعتم مجيع قياداهتا باملطاردة والقتل والسجن مما دل بشكل  على اإلسالم وتدمير الدولة اإلسالمية الناشئة،
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 .أنها حرب صليبية صهيونية ضد المسلمينقاطع على 
 
ئن وجد بوش وقتها من األسباب ما يربر هبا لشعبه املستغفل غزو أفغانستان املسلمة حبكم أن بالده هي اليت ول

أننا ما ضربناهم إال دفاعا عن أنفسنا ونصرة إلخواننا في فلسطين ىربت، وتعلمون كما ذكرت سابقًا 
ت لواء بوش، فلم تنكر عليه ومل فما دخل شعوب أوربا يف هذه احلرب لتسارع باالنضمام حت ولبنان وغيرها،

 متنعه بل ازداد يف أفغانستان اجلنود األوربيون من حلف النيتو، فما شأن هؤالء؟
 

مث لو افرتىنا أن الذي كان وراء غزوة منهاتن فرد من أملانيا أو فرنسا فهل كنتم ستوافقون على حماكمته قبل 
ذت موقفًا كموقفها يف احلرب من أفغانستان بضرب ظهور األدلة، وهل كنتم ستنضمون مع بوش وزمرته إن اخت

وأنها حرب أملانيا أو فرنسا، بالتأكيد اجلواب بالنفي وهذا يؤكد ازدواجية املعايري ويؤكد حقدكم على اإلسالم 
 .وهو املطلوب إثابته صليبية ضد المسلمين

 
، واحلرب مستمرة والشعوب جتدد الوالء مسؤولية تضامنية بين الشعوب والحكوماتإن احلرب  :ثم إني أقول

حلكامها وساستها، وترسل أبناءها إىل اجليوش لقتالنا، وتواصل الدعم املادي واملعنوي، وبالدنا حُترق وبيوتنا 
تُقصف وشعوبنا تُقتل وال يبايل بنا أحد، ويكفيكم مثااًل على االنتهاكات الصارخة على ملتنا وعلى إخواننا 

 . به حليفتكم إسرائيل من اقتحام وهدم لسجن أرحيا بتواطٍؤ مع أمريكا وبريطانياوبلداننا ما قامت 
 

ودينه وأمته فيجب أن يكون  -صلى اهلل عليه وسلم-فاحلرب قائمة للنيل من رسول اهلل  :وخالصة القول
حلملة استعداد املسلمني وجهادهم وأعماهلم على مستوى هذه األحداث، فما الواجب على أمتنا جتاه هذه ا

صلى اهلل عليه -أقول إن الواجب يكون باالجتهاد لنصرة الرسول الصليبية اجلديدة الشرسة املتعددة احملاور، 
الصليبية والصهيونية  كثرة الهجماتفرغم  ودينه وأمته بكل ما أوتينا من قوة وعلى جميع األصعدة، -وسلم

إال أن أهمها وأخطرها على اإلطالق وأخالقية على أمتنا فهجمات عسكرية وثانية اقتصادية وثالثة ثقافية 
 .هجماتهم على نبينا وديننا ومنهج شريعتنا
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إن النجاح في وهم يقولون ويكررون  وإن قطب رحى هذه الحروب والهجمات قائمة في بغداد دار الخالفة

جلميع لذا فإن كسر رحاهم هناك هو كسر  بغداد نجاح ألمريكا وإن فشلهم في العراق فشل ألمريكا،
حروهبم وهجماهتم املتنوعة ىد أمتنا بإذن اهلل وبداية جزر ملدهم الصلييب الصهيوين علينا، وإن أبناءكم وإخوانكم 

 .اجملاهدين يف العراق بفضل اهلل قد لقنوا أمريكا وحلفاءها دروساً لن ينسوها
 

بتون مصابرون مرابطون، ويف كل يوم وها هي السنة الرابعة قد أطلت منذ بداية الغزو الصلييب، وإخوانكم هناك ثا
وحالهم بفضل اهلل ينكئون جراح العدو وحيصدون جنوده بني قتيل وجريح، وقد أربكوا خطواته وعوقوا خمططاته 

من حسن إلى أحسن وخطواتهم نحوا توحيد الجهود تحت كلمة التوحيد مستمرة فنرجوا اهلل تعالى أن 
 .الم عالياً فجزاهم اهلل خري اجلزاء وأجزل هلم املثوبة والعطاءوقد رفعوا راية اإلس يبارك فيهم وفيها،

 
فيجب على األمة بكل فئاتها وشرائحها رجالها ونسائها شبانها وشيبها أن يقدموا من أنفسهم وأموالهم 
وخبراتهم وجميع أنواع الدعم المادي والمعنوي ما يكفي لقيام الجهاد في ساحات الجهاد وخاصة في 

وفلسطين وأفغانستان والسودان وكشمير والشيشان، وعلم اهلل أن الجهاد اليوم فرض عين وهو العراق 
واجب على كل مسلم واألمة آثمة إن لم تقدم ما تتم به الكفاية والكفاية تتم باليسير من أبنائنا وأموالنا 

 .وخبراتنا إن اتقينا اهلل تعالى
 

ده وعدده فإمنا النصر من عند اهلل، والعدو بفضل اهلل يف مأزق ال يهولنكم العدو وكثرة عد فيا أهل اإلسالم؛
شديد، وإن منازلة أبنائكم اجملاهدين للعدو األمريكي يف أفغانستان والعراق قد كسر هيبته وأىعف قوته 
واستنزف طاقته وأرغم أنفه مما جعله يتلكأ ويتخبط يف اختاذ أي قرار ذي شأن يف االعتداء على الدول اليت 

 .ر من هيمنته وسلطانه وأصبح كصاحب دبابة انتهت ذخريهتا ال ختيف إال احلمقى بزجمرهتاتتحر 
 

اصربوا وصابروا ورابطوا، فالسعيد من وقف يذود عن راية التوحيد  -صلى اهلل عليه وسلم-فيا أتباع حممد 
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 حيث حيب، قال اهلل تعاىل والسعيد من ترس بنفسه وحنره يدافع عن دين اهلل تعاىل، فاحرصوا أن يراكم اهلل تعاىل
 [.4:الصف] {ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ الَِّذيَن يـَُقاتُِلوَن يف َسِبيِلِه َصّفاً َكأَنَـُّهم بُنَياٌن مَّْرُصوٌص }
 

من عجز عن اجلهاد بنفسه فال يبخل على نفسه باجلهاد مباله وقلمه ولسانه، وإن هذه  فيا أيها المسلمون؛
سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا يتعرض لألذى من  -صلى اهلل عليه وسلم-رسول اهلل  احلرب هلا ما بعدها وهذا

الصليبيني واملرتدين وأنتم ترون وتسمعون وقد خذلته الدول واحلكام أمجعون، وإن املقاطعة ينبغي أن تشمل دول 
تتواصل، إال أن ذلك وحده ال أمريكا وأوربا والدول املتضامنة معها الذين تضامنوا مجيعا مع الدمنرك وينبغي أن 

 .يكفي كما ذكرنا
 

صلى اهلل عليه -واعلموا أن الدنيا دار اختبار وابتالء واهلل خمتربكم هبذه األحداث أتواصلون الذود عن دينه ونبيه 
، [42:األنفال] {َلَسِميٌع َعِليمٌ  أم تقعدون لِّيَـْهِلَك َمْن َهَلَك َعن بـَيـَِّنٍة َوحَيْىَي َمْن َحيَّ َعن بـَيـَِّنٍة َوِإنَّ الّلهَ } -وسلم

 :فالناس تجاه هذا الحدث ثالث طوائف
 

وتضامنت معهم وهم أوربا وأمريكا  -صلى اهلل عليه وسلم-فطائفة آوت احملدث املسيء إىل رسول اهلل  :األولى
 .ومن سار يف ركاهبم

 
واهلل مطلع علينا فينبغي  -وسلم صلى اهلل عليه-وطائفة أخرى قعدت مع القاعدين فخذلت رسول اهلل  :الثانية

 .للمسلم أن ينظر من أي طائفة يكون
 

كل حبسبه وأفضلهم من ناصره بنفسه   -صلى اهلل عليه وسلم-وطائفة ثالثة قامت تناصر رسول اهلل  :الثالثة
 .وماله وقلمه وسنانه ولسانه

 
 .ساب وال عملأعدوا اجلواب ليوم احلساب فاليوم عمل وال حساب وغداً ح فيا عباد اهلل؛
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ودينه وأمته حىت يتم  -صلى اهلل عليه وسلم-فإننا بعون اهلل نعاهده على نصرته ونصرة رسوله  أما المجاهدون؛

 .النصر أو هنلك دونه
 

ودينه من  -صلى اهلل عليه وسلم-فال يؤتى رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم-فاهلل اهلل يف نصرة رسول اهلل 
 .قبلكم فإياكم إياكم

 
 .ودينه من قبلكم  فإياكم  إياكم -صلى اهلل عليه وسلم-وال يؤتى اجملاهدون الذين ينصرون رسول اهلل 

 
 :وقبل اخلتام أحرض نفس وإخواين اجملاهدين هبذه األبيات للشيخ اجملاهد أيب منصور الشامي اليت يقول فيها

 
 وذل الوجه يمحوه السالح*** سواد الليل يجلوه الصباح 

 تؤدبه الصوارم والرماح*** مرعى الظلم يوماً ومن يرتع ب
 وإن غارت بلبته الجراح*** وللمظلوم حق يقتضيه 

 
 لدين اهلل بادرهم كفاح*** ومهما حاول الطاغوت كيداً 
 يظن الروم أنا نستباح*** ورام الروم لإلسالم كيداً 
 وأن األسد يفزعها نباح*** يظنون الفوارس في سبات 
 

 تنازعكم نسور والسراح*** وك صرعى تركناكم على اليرم
 وفي حطين حطمكم صالح*** ومعتصٌم وهاروٌن غزاكم 

 فإن االتعاظ بهم يباح*** وفي الروس الجبابر خير وعظ 
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 كأعشاب تذرّيها الرياح*** فمزقنا أواصرهم فصاروا 
 أأنكرتم وهل تخفى براح*** وقوضنا بأمريكا صروحاً 
 م يخطر ببالكم الطالحول*** غزوناكم بأجنحة المنايا 

 
 ترى أن اعتناق الموت راح*** على صهواتها فرسان عز 

 فخرت إذ ألم بها الجالح*** فعانقت الصروح عناق غيظ  
 ودب القتل فيكم والجراح*** دككناها بفضل اهلل دكاً 

 
 كسرنا أنفكم وهوى الطماح*** ومعقد حربكم أضحى ركاماً 
 إليه الرعب والخزي الصراح*** فلو عاينت بوشًاحين ينمى 
 فخابت إن تواجهه الرياح*** لقد واجهت إعصاراً شديداً 
 
 بلندن بأسنا وعال النواح*** وأما الحية الرقطا فذاقت 
 ببغداد فخانكم النجاح*** ونازلنا جموعكم كفاحاً 

 تسترتم فخزيكم بواح*** حصدنا منكم اآلالف مهما 
 
 فأسد اهلل ديدنها الكفاح*** وإن تأتوا إلى السودان يوماً 
 وتعلو فوق هامكم الصفاح*** سنحصدكم بألغام وقنص 
 وعاقبة المضحين الفالح*** وعقبى الكفر خسر ثم ناٌر 

 
 اللهم ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار،

 اجتنابه،اللهم أرنا احلق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطال وارزقنا 
 



http://www.hassadalmojahideen.net/vb  الجهاد حصاد منتدى  

315 
 

 اللهم ألف بني قلوب املسلمني، وامجع مشلهم، ووحد صفوفهم، وارحم ىعفهم، واجرب كسرهم،
 

اللهم أبرم ألمتنا أمر رشد؛ يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه باملعروف وينهى فيه عن 
 املنكر،

 
 فر والفسوق والعصيان،اللهم حبب إلينا اإلميان، وزينه يف قلوبنا، وكره إلينا الك

 اللهم اشرح صدور شبابنا وفتياتنا لاللتزام بدينك، وارزقنا اهلدى والتقى والعفاف والغىن،
 

 اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل األقدام،
 

اللهم ثبتنا وثبت اجملاهدين يف كل مكان؛ والسيما يف فلسطني، والعراق، والسودان، وبالد احلرمني، وكشمري، 
 ونيجرييا، وإندونيسيا، وأفغانستان،والشيشان، 

 
اللهم سدد رميهم، واربط على قلوهبم، ومدهم مبدد من عندك، وانصرهم على عدوك وعدوهم، فإنه ال ناصر لنا 

 وهلم إال أنت يا قوي يا عزيز،
 
 [21:يوسف]{ َواللَُّه َغاِلٌب َعَلى أَْمرِِه َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس اَل يـَْعَلُمونَ }
 

 دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني، وآخر
 .وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبة أمجعني

 
 ُأَساَمُة ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اَلِدنْ 

َغانْسَتاَن   ُخَراَسانَ  –َأفـْ
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 الرسالة الرابعة

 :إلى الشعب األمريكي
 (شهادة حق)

 
 للشيخ ُأَساَمُة ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اَلِدْن 

 هـ 1427 الثانيربيع  26
 م 2006 مايو 24
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم،

 
 :احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على األنبياء واملرسلني، أما بعد

 
 من أسامة بن محمد بن الدن إلى الشعب األمريكي؛

 
 ... السالم على من اتبع اهلدى

 
، سأحتدث فيها عن احلقيقة بشأهنم وهو المسلمين لديكمموضوعها شهادتي ألسرى فهذه رسالة خمتصرة 

 .األمر الذي تكرهه إدارة بوش وتعاديه
 

ال صلة له البتة بأحداث الحادي عشر من زكرياء املوساوي؛ فاحلقيقة أن  األخ الكريمأبدأ باحلديث عن 
 م اهلل بتلك الغزوات،فأنا المسئول عن تكليف اإلخوة التسعة عشر رحمه، وأنا على يقني مما أقول سبتمبر

ومل أكلف األخ زكرياء بأن يكون معهم يف تلك املهمة، وأن اعرتافه بأنه كان مكلفا باملشاركة يف تلك الغزوات 
اعرتاف باطل ال يشك عاقل أنه نتيجة للضغوط اليت مورست عليه خالل أربع سنوات ونصف مضت، فلو 

 .اليت ذكرهتارفعت عنه وعاد إىل وىعه الطبيعي فسيذكر احلقيقة 
 

 :أن أعضاء احلادي عشر من سبتمرب كانوا على قسمني ومما يؤكد هذه الحقيقة؛
 

 طيارون، -
 وجمموعات مساعدة لكل طيار للسيطرة على الطائرة، -
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ومبا أن زكرياء املوساوي كان يتعلم الطريان، فبالتايل هو ليس العنصر رقم عشرين من اجملموعات املساعدة على 
طائرة كما ادعت حكومتكم سابقا، وهي تعلم هذه احلقيقة علم اليقني، ومبا أن املوساوي الذي  السيطرة على ال

كان يتعلم الطريان ليصبح قائدا إلحدى الطائرات فليذكر لنا أمساء اجملموعة املساعدة له يف السيطرة عليها، فلن 
 .يستطيع ذكر أمسائهم لسبب بسيط ألنه ال وجود هلم  يف احلقيقة

 
جهة ومن جهة أخرى فإن األخ املوساوي قد مت اعتقاله قبل األحداث بأسبوعني، فلو كان يعلم شيئا  هذا من

مبغادرة أمريكا  -رمحهم اهلل  -ولو يسريا عن جمموعة احلادي عشر لكنا أبلغنا األخ األمري حممد عطا وإخوانه 
س بأنه ال صلة له بأحداث احلادي فورا قبل أن ينكشف أمرهم، وبذا يتضح للمحقق املبتدئ فضال عن املتمر 

 .عشر من سبتمرب
 

ذاكرا احلقيقة وأنا على يقني أيضا مما أقول،  -فرج اهلل عنهم مجيعا -مث إين أذكر بإخواين األسرى يف غوانتنامو 
والذين بلغ  2002والنصف األول من عام  2001أن جميع أسرى غوانتنامو والذين أسروا عام وهي 

أن الكثير منهم ، بل واألغرب عددهم المئات بأنهم ال صلة لهم البتة بأحداث الحادي عشر من سبتمبر
، واألعجب من ذلك أن بعضهم خيالف منهج القاعدة يف الدعوة حملاربة أمريكا، ال صلة لهم بالقاعدة أصال

كسامي أو يعمل يف اإلعالم  ز المطرفيكعبد العزيهذا فضال عن اعتقال من كان يعمل يف هيئات اإلغاثة 
 . الذي أسر بتحريض من اإلدارة األمريكية تيسير العلونيأو  الحاج

 
وخالصة القول؛ إن جميع األسرى إلى تاريخ اليوم ال صلة لهم بأحداث الحادي عشر من سبتمبر ولم 

ه احلقيقة يعرفها بوش وإدارته ، هذيكونوا يعلمون عنها باستثناء اثنين من اإلخوة فقط فرج اهلل عن الجميع
ولكنهم يتجنبون ذكرها ألسباب ال ختفى على العقالء، فمنها أنه ال بد من إجياد مربرات لإلنفاق اهلائل مبئات 

 .املليارات على وزارة الدفاع واألجهزة األخرى يف حرهبا على اجملاهدين
 

 قضيتهم، فهذا ما ال يرجوه عاقل، وإمنا ذكري هلذه احلقائق ليس طمعا يف أن ينصف بوش وحزبه إخواننا يف
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 .إلظهار ظلم وبغي وتعسف إدارتكم يف استخدام القوة وما يرتتب على ذلك من ردود أفعال
هذا من جهة ومن جهة أخرى فلعله يأتي في يوم من األيام من األمريكيين من يرغب في العدل واإلنصاف 

 .فذلك هو طريق األمن واألمان إن رغبتم به
 

 . هذا ما لزم بيانه والسالم على من اتبع اهلدى
 

 ُأَساَمُة ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اَلِدنْ 
َغانْسَتاَن   ُخَراَسانَ  –َأفـْ
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 رسالة إلى مجاهدي العراق والصومال
 للشيخ ُأَساَمُة ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اَلِدنْ 

 هـ  1427جمادى اآلخر  4

 2006يونيو  30
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احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل له إن 
 .ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله

 : أما بعد

 :ننا المجاهدين في العراق والصومال خاصةحديثي هذا لألمة اإلسالمية عامة، وإلى أهلنا وإخوا

 .السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 :وما حولها -دار الخالفة  -فإلى إخواننا المجاهدين في بغداد  -

إن تواصل عملياتكم اجلريئة ىد األمريكيني وأعواهنم؛ قد زادت املسلمني فرحاً وسرواً وابتهاجاً وحبوراً، ولقد رفعتم 
 .عالياً حبسن فعالكم، اليت تفرح احملزون وتضحك الثكلى، فجزاكم اهلل خري اجلزاء رؤوس املسلمني

وإن أمتكم اإلسالمية كلها أنظارها شاخصة إليكم، وألسنتها تلهج بالدعاء لكم، تفرح لفرحكم، وترتح لرتحكم، 
ركم؛ انتصار لدينها وعزها وكرامتها، معلقة عليكم، وهي حتسبكم جند اهلل املخلصني، وتعتقد أن انتصا -بعد اهلل  -وآماهلا 

وبانتصاركم بإذن اهلل تتحرر من العبودية والتبعية للصليبيني وعمالئهم يف بالدنا، فتقضوا على الذل واخلوف والبغي والظلم، 
حوائج وتقيموا احلق والعدل، وتنشروا الرخاء واألمن، وتنفقوا كنوز األرض على أهلها ومستحقيها يف إعمار البالد وقضاء 

 .العباد، بدل من أن يذهب جلها إىل الصليبيني وعمالئهم

 :ثم إني أقول ألهل العراق

إن املتأمل هلذه املصائب العظام اليت حلت بأرض الرافدين؛ جيد أن املتسبب الرئيسي فيها هو دخول الصليبيني البالد 
عوا أتباعهم لالخنراط يف أجهزة احلكومات املرتدة اليت واحتالهلا، بتواطؤ مع قادة األحزاب الذين شجعوها على غزو العراق، ود

ليقوموا بقتال أبناء عمهم يف بغداد واملوصل ودياىل واألنبار، الذين  -كحكومة عالوي واجلعفري واملالكي   -نصبتها أمريكا 
هتم، ومن هنا كانت ردة ، فقاموا بقتلهم وقصف بيو "إرهابيني"رفضوا اخلضوع للمحتل الصلييب، كما مسوا املقاتلني األحرار 

 .الفعل على العشائر واألحزاب الذين ارتضوا اخليانة وصاروا أعواناً ألمريكا الصليبية

 :فأقول لكم

كحزب   -إن أول خطوة مطلوبة الستقرار العراق؛ هي إخراج اجليوش الصليبية بالقتال، مث معاقبة قادة األحزاب 
ين كذبوا على الناس، وقالوا هلم؛ إن سبيل إخراج احملتلني إمنا هو يف املشاركة الذ -اجلعفري واحلكيم وعالوي وطارق اهلامشي 

أيضاً ومل خيرج احملتل، وها هي " حكومة اجلعفري"ومل خيرج احملتل، مث " حكومة عالوي"يف العملية السياسية، وها قد مضت 
 .هنا وجه آخر من وجوهها، أل"حكومة اجلعفري"اخلائنة املرتدة؛ تسري على نفس خطى " حكومة املالكي"
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فإنه ال ميكن أن يشارك كثرٌي من أبناء اجلنوب مع أمريكا وحلفائها يف استباحة الفلوجة والرمادي  وخالصة القول؛
 .مناطقهم من ردة الفعل واألذى -يف املقابل  -وبعقوبة واملوصل وسامراء والقائم وغريها من املدن والقرى؛ وتسلم 

 :إلسالميةثم أني أقول ألمتنا ا -

برغم العمليات البطولية اليت يقوم هبا اجملاهدون ىد األمريكيني وعمالئهم املرتدين، واليت قتلت رجاله، وبددت أمواله، 
 .وأثخنت جراحه، وشتتت حلفاءه، وكسرت هيبته، وأظهرت ذلته، حىت رىي من الغنيمة باإلياب

دين يتعرىون حلمالت إبادة على أيدي عصابات احلقد ومع ذلك كله؛ فإن الُعَزل من أهل اإلسالم يف أرض الراف
حكومة "السابقة، وهي موجودة اليوم كذلك يف " حكومة اجلعفري"والغدر، اليت كانت منتشرة يف مجيع األماكن احلساسة يف 

 .احلالية" املالكي

ن هول وشدة محلة ، وناشدت إغاثة أهل اإلسالم م"هيئة علماء املسلمني يف العراق"لذا فقد حذرت قيادات من 
اإلبادة اليت يتعرىون هلا، وكان من أبرزهم الشيخ بشار الفيضي والشيخ عبد السالم الكبيسي والشيخ حارث الضاري، حيث 
ذكر قبل فرتة وجيزة بصريح العبارة؛ بأهنم يتعرىون لإلبادة، وأنه قد خطف وعذب وقتل أكثر من أربعني ألفاً على يد القوات 

 .املرتدة، فإنا هلل وإنا إليه راجعون" اجلعفريقوات "الصليبية و 

لذا جيب على املسلمني أن يدركوا ويغيثوا إخواهنم يف أرض الرافدين باملال والرجال، حىت يكفوا عنهم عادية املعتدين من 
 .الصليبيني واملرتدين

هنة مع الصليبيني واملرتدين، وال بأنه ينبغي أن يعلموا علم اليقني أنه ال مدا وأؤكد على أهلنا المسلمين في العراق؛
أنصاف حلول، وال سبيل  هلم للنجاة إال باالعتصام حببل اهلل، وأن حيرصوا على االجتماع، وأن حيذروا الفرقة والنزاع، ويلتزموا 

 .اجلهاد

فإن وأقول هلم؛ سيوفكم؛ حصونكم، واحذروا االغرتار باألحزاب واجلماعات اليت دخلت وشاركت يف هذه احلكومات، 
األمر خطري، وما هذه احلكومات واملشاركات 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 وما حوهلا؛ فهو  

عن افرتاس الغنم، وهذا ال يكون، فال يكف بأس هؤالء الكفار الصليبيني واملرتدين إال كأمحق، حياول إقناع الذئاب بالكف 
فـََقاِتْل يف َسِبيِل الّلِه الَ ُتَكلَُّف ِإالَّ }بالقتال، فإن تركتم أمر ربكم لكم بقتاهلم؛ فقد ُخذلتم وهلكتم وعصيتم، قال اهلل تعاىل  

، فالزموا اجلهاد واخنرطوا يف {ّلُه َأن َيُكفَّ بَْأَس الَِّذيَن َكَفُرواْ َوالّلُه َأَشدُّ بَْأساً َوَأَشدُّ تَنِكيالً نـَْفَسَك َوَحرِِّض اْلُمْؤِمِننَي َعَسى ال
 .صفوف اجملاهدين، وعليكم باجلماعة والسمع والطاعة

 :ثم إني أوجه خطابي إلى أهلنا في الصومال -

زياد "عم باهلداية والنور واألمن والسالم، مث تفرق يوم أن رفض فأقول هلم؛ لقد اجتمع الصومال على دين اإلسالم، فن
وال سبيل لكم للنجاة إال بالتزامكم  -عليهم رمحة اهلل  -اإلسالم والتزم الشيوعية وحرق العلماء الكرام يف امليدان العام " بري
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 .اإلسالمية اليت تسعى إلقامة الدولة" احملاكم الشرعية"باإلسالم، وأن تكونوا يداً واحدة مع 

هي عصابة خائنة عميلة، ويكفي للتدليل " عبد اهلل يوسف"وجيب أن تعلموا؛ أن العصابة اليت كوهنا اجلنرال العميل 
على عمالتها؛ استدعاؤهم القوات الدولية الحتالل البالد، وإن النواب الذين عارىوا هذا القرار ليسوا مبعفيني من املسؤولية، 

 .ا من هذه العصابة الظاملة ويتربءوا منهاإال أن يتوبوا ويستقيلو 

والقوات الدولية الغازية، يعترب هبا  " عبد اهلل يوسف"وجيب على كل مسلم يف الصومال أن يعلم؛ أن أي مساعدة للمرتد 
 .كافراً، كفراً أكرب، خمرجاً من امللة، فال يصلى عليه وال يدفن يف مقابر املسلمني، وتطلق منه زوجته، وال يرث

أين أحيي اجملاهدين يف الصومال، وأسأل اهلل أن يثبت أقدامكم ويسدد رميكم وينصركم على عدوكم، واحذروا مث 
 .مكائد الكفار؛ فهي كثرية وملتوية

لكم وخلصومكم للحوار يف صنعاء، فهو عميل أمريكي مطيع، أفال تذكرون أنه " علي عبد اهلل صاحل"ومن ذلك دعوة 
املتوجهة حلصار الشعب العراقي بالوقود من عدن، كما تعاون مع األمريكيني " كول"ة األمريكية ىبط متلبساً بتزويد املدمر 

 -فضاًل عن غريها  -وهذه األعمال  -أبا علي احلارثي وإخوانه على أرض اليمن  -ومسح هلم أن يقصفوا بطائراهتم اجملاهدين 
 .من نواقض اإلسالم

ء السوء وبعض زعماء العمل اإلسالمي هناك؛ أنه حاكم مسلم، وقد كذبوا مث يزعم من أىلهم اهلل على علم، من علما
 .يف ذلك وىلوا وأىلوا خلقاً كثرياً، واهلل حسيبنا عليهم

وأعوانه إال بالسيف، فال يضيع الوقت، فعاجلوهم بالقتال، وأياكم أن يفر منكم كما " عبد اهلل يوسف"فال حوار مع 
 .ر مرتنيفر من قبل، واملؤمن ال يلدغ من جح

فأمرها يسري بأذن اهلل، فجنودهم يفتقدون للعقيدة القتالية، وليس عندهم قضية يقاتلون من  وأما القوات الدولية؛
ىد الدروع، واصربوا كصرب " اآلر يب جيه"أجلها، فاستعينوا باهلل واعدوا من األسباب ما يلزم، وخاصة ألغام الدبابات و 

ىد أمتنا اإلسالمية، ولقد رأيتم قبل سنني هزمية أمريكة إخوانكم يف العراق وأفغانستان يف هذه احلرب الصليبية العاملية 
 .وحلفائها على أرىكم، ويف هذه املرة يكون النصر أيسر بإذن اهلل تعاىل

 :ثم أني أقول ألمتنا اإلسالمية

وقت إننا قد فقدنا دولة اخلالفة، وتفرق مشلها، ووقعت حتت االحتالل الصلييب منذ قرن من الزمان تقريباً، ومنذ ذلك ال
حيول الصليبيون بيننا وبني إرجاع دولة اخلالفة، أو حىت إقامة أي دولة إسالمية، ومن هذا الباب كان غزوهم األخري ألفغانستان 

 .وىغوطهم على السودان إىل أن تراجعت عن إقامة دولة إسالمية

ا، زاعمني أن ذلك مساعدة ويف هذا السياق؛ يأيت االستعداد إلرسال قوات عسكرية إىل الصومال بإيعاز من أمريك
ألهلها وبسط لألمن هناك، وهم يكذبون يف ذلك، فالصومال يعاين من االقتتال القبلي منذ هزمية أمريكا فيه قبل بضعة عشرة 
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قد استولت على " احملاكم الشرعية"أم أن السبب احلقيقي هو أن ! عاماً، فهل يصدق عاقل أهنم اكتشفوا هذه املأساة اليوم؟
 وبسطت نفوذها على معظم املناطق املهمة، وهي تسعى إلقامة دولة إسالمية؟العاصمة 

 -ولو زعم أهنا إسالمية  -فال ميكن أن نفهم حبال؛ سبب جميء أي قوات عسكرية إىل الصومال من أي دولة كانت 
 .إال أنه استمرار للحملة الصليبية ىد العامل اإلسالمي

ابة ألمريكا وإرسال قوات دولية إىل الصومال، ونعاهد اهلل سبحانه وتعاىل؛ بإننا وحنن حنذر دول العامل أمجع؛ من االستج
سوف نقاتل جنودها على أرض الصومال بعونه وقدرته، كما أننا سنحتفظ حبقنا مبعاقبتها على أرىها ويف كل مكان متاح يف 

 .الوقت املناسب، وبالطريقة املناسبة

على بذل  الغايل والنفيس، وتوفري مجيع احتياجات اجملاهدين عرب  كما وإني أحرض شباب المسلمين وتجارهم؛
 .الوسطاء الثقات، والسيما يف فلسطني والعراق والصومال وأفغانستان والسودان

وتنبهوا إىل أن الوىع يف العراق خطري، فاتقوا اهلل يف أنفسكم، واتقوا اهلل يف إخوانكم، فإن تركتم بغداد اليوم؛ فغداً 
 .ن واخلليج والرياض، فاألمر جد ال هزل فيه، واملنطقة كلها يهددها اخلطر، ومن تدبر التاريخ اعتربدمشق وَعما

ما من أمريء خيذل أمرًء مسلماً يف موطن ينتقص فيه من عرىه وينتهك فيه : )وقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
من أحٍد ينصر مسلماً يف موطن ينتقص فيه من عرىه وينتهك من حرمته، إال خذله اهلل تعاىل يف موطن حيب فيه نصرته، وما 

 (.فيه من حرمته، إال نصره اهلل يف موطن حيب فيه نصرته

واحذروا االنتظار والتأخر كما حصل من بعض املسلمني عندما تأخروا عن نصرة اإلمارة اإلسالمية يف أفغانستان، فهذه 
 .ن ال تضيعوها إلقامة النواة األوىل لدولة اخلالفة بإذن اهللفرصة مثينة، وواجب عيين على كل مستطيع، فيجب أ

 :وفي الختام
قد اختاروا األخ الكرمي؛ أبا محزة املهاجر أمرياً عليهم، خلفاً لألمري " تنظيم القاعدة"فقد بلغنا أن اإلخوة اجملاهدين يف 

 .سلفأيب مصعب الزرقاوي رمحه اهلل، فأرجو اهلل تعاىل أن جيعله خري خلف خلري 
وأوصي نفسي وأياه؛ بالصرب والتقوى ومواصلة اجلهاد لتكون كلمة اهلل هي العليا، وأن يعض بالنواجذ على بقائه يف 

، فاخلالف شر كله، واجلماعة رمحة، والفرقة عذاب، كما أوصيه؛ بأن يركز قتاله على األمريكيني ومن "جملس شورى اجملاهدين"
 .ل اإلسالم يف العراقناصرهم ومن ظاهرهم يف حرهبم على أه

وأدعو اهلل أن يبارك يف جهاده وجهاد اجملاهدين عامة يف العراق، وأن يفتح عليهم لتحرير أرض الرافدين من الصليبيني 
 .واملنافقني، ويقيموا دولة اإلسالم بإذن اهلل تعاىل

حلق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل اللهم ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أرنا ا
 .باطالً وارزقنا اجتنابه
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اللهم ألف بني قلوب املسلمني، وامجع مشلهم، ووحد صفوفهم، وارحم ىعفهم واجرب كسرهم، اللهم أبرم ألمتنا أمر 
 .رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويأمر فيه باملعرف وينهى فيه عن املنكر

لينا اإلميان وزينه يف قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اشرح صدور شبابنا وفتياتنا لاللتزام اللهم حبب إ
 .بدينك، وارزقنا اهلدى والتقى والعفاف والغىن، اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل األقدام

 والشيشان وأفغانستان والصومال اللهم ثبتنا وثبت اجملاهدين يف كل مكان، وال سيما يف فلسطني والعراق وكشمري
واجلزائر وبالد احلرمني، اللهم سدد رميهم واربط على قلوهبم، ومدهم مبدد من عندك، وانصرهم على عدوك وعدوهم، فإنه ال 

 .ناصر لنا وهلم إال أنت، يا قوي يا عزيز
 {يـَْعَلُمونَ َواللَُّه َغاِلٌب َعَلى أَْمرِِه َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس اَل }

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
 والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
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ْم يـُْرَزُقوَن }: هلل، مث احلمد هلل، احلمد هلل القائلاحلمد  * َواَل حَتَْسََبَّ الَِّذيَن قُِتُلواْ يف َسِبيِل الّلِه أَْمَواتاً َبْل َأْحَياٌء ِعنَد َرهبِِّ
 .{ْلِفِهْم َأالَّ َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم حَيَْزنُوَن َفرِِحنَي مبَا آتَاُهُم الّلُه ِمن َفْضِلِه َوَيْسَتْبِشُروَن بِالَِّذيَن ملَْ يـَْلَحُقواْ هِبِم مِّْن خَ 

والذي نفس حممد بيده، لوددت أن أغزو يف سبيل اهلل فأقتل، مث أغزو فأقتل، : )والصالة والسالم على نبينا حممد القائل
 (.مث أغزو فأقتل

 أما بعد:

 إثر مقتله بغارة أمريكية آمثة، فإنا هلل -أمحد اخلاليلة  -احلزم والسداد؛ أيب مصعب الزرقاوي فلقد ُفجعت أمتنا اإلسالمية بفارسها املقدام، أسد اجلهاد ورجل 
 .وإنا إليه راجعون، فنرجوا اهلل أن يكرمه مبا متىن فيتقبله يف الشهداء، وجيزل له املثوبة والعطاء، وحيسن ألهله وذويه العزاء

 أيها المسلمون
 .م على اجلميل؛ وهو الصرب، ونرغبكم يف اجلزيل؛ وهو األجرإن املصاب جلل واخلطب عظيم، وحنثك

 فليس لعني مل يفض ماؤها عذرُ   كذا فليجل اخلطب وليفدح األمر
 تقوم مقام النصر إذ فاته النصرُ   فىًت مات بني الضرب والطعن ميتة

 أمتنا اإلسالمية الغالية
م سالت يف هذه املالحم العظام، وهم يذودون عن إلن أحزننا فراق األحبة أيب مصعب وصحبه، فقد سرنا أن أنفسه

شريعة اإلسالم، وألن أصبنا بفارس من أعظم فرساننا وأمري من خرية أمرائنا؛ فقد سرنا أننا وجدنا فيه رمزاً وقدوًة خالدًة ألجيال 
 ليه مبا علمنا؛أمتنا املاجدة، وسيذكره اجملاهدون ويدعون له ويثنون عليه، شعرًا ونثرًا، سرًا وجهرًا، سنثين ع

 وإن آنس الناس فزعا كر غري مذمم   فقد كان مسح املخالطة ما مل يظلم

مضى أبو مصعب؛ رافع الرأس، عزيز النفس، حراً أبياً، كرمياً وفياً، مل يعطي يف دينه الدنية، ومل ينم على الضيم أبداً، ومل 
 .حمرىاً على القتال وجماهداً يف سبيل الدين يداهن يف احلق أحداً، عزيزاً على الكافرين، رحيماً باملؤمنني،

 (.فال خري يف عيش تنتهك فيه أعراىنا وتداس فيه كرامة أخواتنا وحيكمنا فيه عباد الصليب: )ومن أقواله رمحه اهلل

 (.نقاتل يف العراق وعيوننا على بيت املقدس، الذي ال يسرتد إال بقرآن يهدي وسيف ينصر: )وقوله

 حمبة أصدقائه وتقدير أعدائه، فاملنصفون منهم شهدوا له ومدحوه، وال عجب؛ وكان رمحه اهلل حمل

 مضى طاهر األثواب مل تبقى روىة     غداة ثوى إال اشتهت أهنا قربُ 
 رأيت الكرمي احلر ليس له عمرُ       عليك سالم اهلل دوماً فإنين
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قبله، بساداتنا؛ مبصعب وعمر وعلي وجعفر اقتدى أبو مصعب بنبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم، واقتدى مبن مضى 
 .رىي اهلل عنهم أمجعني، فخاض غمار احلرب مبتسماً، فرفع اهلل شأنه وأعلى ذكره، وصار أسوة ملن بعده

 حب اجلبان النفس أورده البقا   وحب الشجاع احلرب أورده احلرب
 وما الفرق ما بني األنام وبينه     إذا حذر احملذور واستصعب الصعب

بإذن اهلل  -مضى أبو مصعب عليه رمحة اهلل؛ وقد فتح اهلل عليه، فأسس قاعدة للدفاع عن الدين والسرتجاع فلسطني 
وأخذ بثأٍر للمستضعفني هناك؛ حيث أثخن يف األمريكيني حلفاء اليهود، ودوخهم، فقتل رجاهلم، وصدّع بنياهنم، واستنزف  -

رأ عليهم الداين والقاصي، والطائع والعاصي، فدخل التاريخ من أوسع أبوابه؛ أمواهلم، وشتت مشلهم، وأذل كربياءهم، حىت جت
 .فشرفه، وأخذ بيد العامل إىل طريق العزة؛ فعرّفه بإصرار وحزم وإباء، فخلدت سريته مع سري أعالم النبالء

 شجاعاً يف احلروب الثائرات             وال تبكني إال ليث غاب
 فموت العز خري من حيايت          دعوين يف احلروب أمت عزيزاً 

إن أبا مصعب علم البشرية دروساً عملية يف كيفية انتزاع احلرية، فاحلرية ال توهب للخانعني حتت قباب الدميقراطية، 
وصحبه، وداسوا على مجيع  -بوش  -وعلم البشرية التمرد على الطغاة يف زمن استبد فيه الطاغوت األكرب؛ فرعون العصر 

؛ عربة، فأرهبوا الناس واستذلوهم بالنار واحلديد، وعاملوا الرؤساء "غوانتنامو"املواثيق، ولكم يف غزو العراق وسجن القيم و 
 .معاملة العبيد

ال لسفك الدم األمحر من أجل : )إىل العراق ال يبايل برفض ومظاهرات البشر الذين قالوا له" فرعون العصر"لقد جاء 
العامل أمجع، وتقدم إىل العراق مستكرباً متغطرساً جبنده وعتاده، متصوراً أن ُأسد الشرى قد  ، ولكنه احتقر(النفط األسود

مسخوا، وأن رجال اإلسالم قد خنسوا، بعد أن قدم له حكام العرب من ملوك ورؤساء آيات الطاعة والوالء واملذلة 
 .واالستخذاء، وكل منهم حيسس على رأسه مىت يكون دوره ليوىع يف رمسه

م العدو على العراق؛ فجعل يعسف بالناس عسفاً، وينسف القرى نسفاً، وأزيز الطائرات قد مأل اآلفاق وصم هج
اآلذان، وانفجار البارود قد نشر احلتوف وأزكم األنوف، وكانت اجلبال هتتز ومتيد من شدة القصف، فبلغت القلوب احلناجر، 

بقول ومل حتملهم أقدامهم من شدة اهلول، واشرأب الباطل، ونقض  والذ أولو البأس والنهى بأحالس بيوهتم، ومل حيرىوا
 .املنافقون العهود، ووقفوا يف خندق النصارى واليهود، وصار املسلمون كالغنم الشاتية يف ليلة مطرية بأرض مسبعة

ماء، وأشباه رجال وال ويف ظل تلك األجواء الرهيبة الكئيبة، اليت ترى فيها أشباه زعماء وال زعماء، وأشباه علماء وال عل
 ...يف تلك الظروف العصيبة املزلزلة؛ ظهر فارس اإلسالم أبو مصعب الزرقاوي -إال من رحم اهلل  -رجال 

 جريء الصدر رئباالً سبطر        كمثل الليث مفرتشا يديه

وا وعاهدوا اهلل تعاىل أن ظهر ومعه ثلة من املؤمنني، كانوا سبعة عشر رجاًل، وليسوا سبعة عشر جيشاً، فتواثقوا وتعاهد
   ...ينصروا دينه أو يهلكوا دونه، رجال والرجال قليل



http://www.hassadalmojahideen.net/vb  الجهاد حصاد منتدى  

329 
 

 والناس ألف منهم كواحد     وواحد كاأللف إن أمر عنا

كال، إهنا أمواج كأمواج البحر من العتاد وجنود ! ومن سيقاتلون مثلهم يف العدد أو مثليهم؟ كال، أو حىت عشرة أمثاهلم
اهلل يف قلبه ورزق التوحيد؛ متيد اجلبال الرواسي وال مييد، فرتجل فارسنا حامالً الراية، وعزم على  الشر، ولكن من عظم حق

 ...القتال إىل النهاية، فإما يذوق ما ذاق جعفر أو يذوق النصر

 فأثبت يف مستنقع املوت رجله   وقال هلا من حتت أمخصك احلشر  

سري من الكالشنات وعدد يسري من ألغام الدبابات وعدد يسري من فخاىوا غمار احلرب وبدءوا الضرب، وذلك بعدد ي
 ".البازوكا"مدافع 

وكان أبو مصعب قد جاء مع بعض إخوانه يف الفرتة املاىية إىل اجلهاد ىد الروس، فسابق إخوانه حىت سبق املتقدمني، 
القوى الكربى، وزالت من أذهاهنم أسطورة  ونطق فبز الناطقني، ومبجيئه وإخوانه إىل أرض أفغانستان؛ أخذوا تطعيم معركة ىد

الدول العظمى، ونقلوا اجلرأة الكبرية املتوثبة واملعنويات اهلائلة من أفغانستان إىل بغداد، وأشعلوا فتيل اجلهاد، وتفجرت طاقات 
 .الشباب يف كل مكان، من أعلى الفرات إىل أسفله، وهلل احلمد واملنة

بإمكانيات ذاتية بسيطة، ومل يكن وراءه  -بعد توفيق اهلل له  -ام بكل ذلك هذا هو فارسنا الذي نتحدث عنه؛ ق
 .{َذِلَك َفْضُل اللَِّه يـُْؤتِيِه َمْن َيَشاُء َواللَُّه َواِسٌع َعِليمٌ }حلف دويل وال حتالف إقليمي وال تنظيم عاملي، و 

 وعلمته الكر واإلقدام             نفس عصام سّودت عصاماً 

فارس اإلسالم الذي نتحدث عنه، والذي قام يف وجه فرعون العصر، يف وجه اإلمربيالية األمريكية، بعد نعم؛ هذا هو 
 ...أن فشلت املنظمات الدولية والتجمعات اإلقليمية، بعد أن فشل العامل أمجع يف إيقاف ذلك العدوان الغاشم الظلوم

 اللبدىروب هلام الضارب اهلام يف الوغى  خفيف إذا ما أثقل الفرس 
 ولو خبأته بني أنياهبا األسد       بصري بأخذ احلمد من كل موىع

وهنا؛ ندعو اهلل أن جيزي خري اجلزاء فارسنا املقدام، وأن جيزي خري اجلزاء كل من عزّانا وواسانا يف فارسنا العظيم رمحه 
 .وإخوانه اجملاهدين على الكافريناهلل، وخنص بالذكر أمري املؤمنني املال حممد عمر، فنرجوا اهلل تعاىل أن ينصره 

 ثم إنني أقول لمن يتهم فارس أمتنا بأنه يقتل بعض فئات الشعب العراقي

دعى عليه، فلعل املدعي قد فقأ عينيه، وهذا ما بدأ : أقول له
ُ
إذا جاءك من يدعي أن رجالً فقأ عينه فرتيث حىت ترى امل

 .يزداد وىوحاً يف األسابيع األخرية

عن حجم الظلم والتعذيب الذي ميارس ىد املسلمني يف السجون العراقية، كما " حممد الدائن"ب حيث حتدث النائ
 .عن حرب إبادة يتعرض هلا أبناء اإلسالم يف العراق" هيئة علماء املسلمني"حتدث كذلك من قبل قادة 
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وعلى رأسهم  -احملتلني وإن أبا مصعب عليه رمحة اهلل كانت لديه تعليمات واىحة، بأن يركز قتاله على الغزاة 
وأن حُيّيد كل من رغب يف احلياد، وأما من أىب إال أن يقف يقاتل يف خندق الصليبيني ىد املسلمني؛ فليقتله   -األمريكيني 

كما   -كائناً من كان، بغض النظر عن مذهبه وعشريته، فمناصرة الكفار على املسلمني؛ ناقض من نواقض اإلسالم العشرة 
- ل العلم هو مقرر عند أه

 ثم إني أقول لبوش

جيب عليكم تسليم جثمان البطل ألهله وال تكثروا الفرح، فالراية مل تسقط حبمد اهلل، وإمنا انتقلت من أسد إىل أسد 
قتالكم وحلفاءكم يف كل مكان، يف العراق وأفغانستان والصومال والسودان، حىت  -بإذن اهلل  -من أسد اإلسالم، وسنواصل 

يف  -بفضل اهلل  -إىل بالدكم، كما هزمناكم من قبل  -بإذن اهلل  -أموالكم ونقتل رجالكم وترجعوا مهزومني نستنزف 
 .الصومال

 كما أقول لوكيلك في األردن

كفاك استبداداً، فقد منعت أبا مصعب الدخول إىل موطنه حياً فال حتل بينه وبني ذلك اآلن، وأوىل الناس باخلروج من 
 .إىل احلجاز، فتلك بالدك وبالد آبائك قبل أن تنصب بريطانيا جدك عبد اهلل األول؛ عميالً هلا على األردناألردن؛ هو أنت 

 -إن ترك املسلمون وشأهنم فيها  -وما خييفك من الزرقاوي عليه رمحة اهلل بعد أن فارق احلياة إال ألنك تعلم أن جنازته 
 .اطف املسلمني مع أبنائهم اجملاهدينجنازة كبرية تظهر مدى تع -بإذن اهلل  -فستكون  

 وفي الختام أقول 

إن أبا مصعب عليه رمحة اهلل ال يشرف قبيلته ووطنه وأمته فحسب، بل يشرف البشرية مجعاء، فقد جسد هلا معاين 
اؤها كيف يصنع العزة واإلباء والتضحية والفداء، وإن سريته مادة قيمة لنموذج معاص، فإن درست الدنيا سريته العطرة؛ تعلم أبن

 .اإلميان باهلل الرجال ليقاوموا أهل الظلم والضالل

أنه حري جيال الناشئة واألجيال القادمة، كما وحري بكل مريب وكاتب وروائي؛ أن يقتبس من سريته ما حييي به األ
القوايف يف رثائه، ولنافست بذلك بكل شاعر حر أن يقرض الشعر يف هذا الصقر، ولو كنت من فرسان الشعر ألكثرت 

 ".صخر"يف رثاء " متاىر"

 :ولكن ال حرج أن أستعري أبياتاً من شعر شاعر الدعوة اإلسالمية املعاصرة؛ الشيخ يوسف أبو هاللة

 وتلهبت سوح الكفاح    غص الثرى بدم األىاحي
  نبعة املاء القراح            ومن القفار اجلرد تبزغ

 والبطوالت الصحاح       دة تزهو بألوية العقي
 فنحن للدين األىاحي      وتقول إن شح العطاء 
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 جسومهم بدم اجلراح      والفوز فوز اخلاىبني 
 ديارهم بيع السماح        الرافضني بأن تباع 
 عيش املستذل املستباح      والعائفني العيش 

 روعها هوج الرياح         بضع من اللحظات يهزم 
 الصقر مقصوص اجلناح    محدان مثل يهوي هبا

 والقصف قد غمر النواحي من بعد ما اقتحم الردى 
 فانتكأت جراحي  فحنوت ألثم جرحه الرعاف
 فقلت؛ يا روحي وراحي   ومهت على خدي الدموع

 وعدلت عن هذا الرواحي  هال رمحت قلوبنا 
 هازًئ يب باقرتاحي         فأجابين البطل املسجى 

 عرباتك احلرة ارتياحي      ليس يفكفكف دموعك 
 حمبته فامحل سالحي        هذا سبيل إن صدقت 

 .رحم اهلل أبا مصعب، ورحم اهلل كل من محل السالح للجهاد يف سبيل اهلل

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
 والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 احلمد هلل رب العاملني 
 . والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 

 

 ..أما بعد  

 
 :احلبيبة السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته وبعد أميت املسلمة 

 
يؤكد بوىوح , فإن احتفال اليهود مبشاركة زعماء دوليني بالذكرى الستني لقيام الكيان الصهيوين على أرض فلسطني املغتصبة 

ها حقيقة القانون السائد وختفي وراء, أن قيم العدل واحلرية واإلنسانية ما هي إال شعارات جوفاء يرفعوهنا ملخادعة املستضعفني 
قانون السباع إذا مل تكن ذئباً أكلتك الذئاب , فهو قانون الغاب والناب قانون القوي فيه يأكل الضعيف , يف هذا العصر 

فمن عز بز ومن يهن يسهل اهلوان عليه فال مكان عندهم لصاحب حق إن كان ىعيفاً وإمنا األمر والنهي لصاحب القوة وإن  
 !كان مبطالً 

 
فإذا كانت الذين ُسلبت فلسطني يف , أميت املسلمة لقد مضى على سقوط فلسطني يف أيدي النصارى مث اليهود تسعة عقود

وهذا ما تؤكده , وإذا كان امللوك والرؤساء قد ىحوا بفلسطني واألقصى لتسلم هلم عروشهم , عهدهم قد أفضوا إىل ما قدموا 
علماء قد داهنوا احلكام وركنوا إليهم ليسلم هلم شرفهم وجاههم وتسلم هلم مناصبهم وإذا كان كثري من ال, احلقائق والوثائق 

فإذا كان كل هؤالء السادة والكرباء قد ىحوا بكل القضية ! زاعمني أن ذلك ملصلحة الدعوة , ومعاهدهم وجامعاهتم 
وكل واحد منا مسؤول حبسبه عن وفاة أهلنا ,  فإننا غري معفيني من املسؤولية بل هي معلَّقة برقابنا ورب الكعبة, الفلسطينية 

 .املستضعفني يف غزة 
وقد مات العشرات بعد العشرات بسبب ذلك احلصار الظامل وآكد ما يكون الواجب بشأن فك هذا احلصار على إخواننا 

العتل  فرسان أرض الكنانة حيث أهنم الوحيدون على حدودها فيجب عليهم العمل على فك هذا احلصار وإسقاط ذلك
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اجلوَّاظ املتكرب صاحب القلب املتحجر قاتل أطفال غزة املتشبه بفرعون وهامان يف قتل أطفال بين إسرائيل من قبل عليه وعلى 
 .أعوانه من اهلل ما يستحقون 

 
فال بد على جيل اليوم أن يدرسوا , ولكي نستدرك ما وقع من إخفاقات حالت دون حترير فلسطني خالل العقود املاىية 

 :أسباب الفشل ويتدبروها ألخذ العرب وإين مساهٌم معكم يف ذلك بذكر بعض مواطن اخللل لتاليف الوقوع هبا وابتداًء أقول 
 

وإمنا أتيت من عدم معرفة سوادها , إن األمة مل تؤَت يومها من قلة الصادقني الراغبني بالتطوع واجلهاد السرتجاع فلسطني 
 .لناشئ بعد غياب الدولة العثمانيةاألعظم بالوىع السياسي اجلديد ا

الذين نصبوا وكالءهم يف بالدنا وظنت األمة أن هؤالء الوكالء , فمنذ ذلك احلني أصبحت الكلمة األوىل يف املنطقة للصليبيني 
م هم والة أمرها الشرعيني احلريصني عليها والذين يتقى هبم ويقاتل من ورائهم فاطمأن الناس وصدقوا هؤالء احلكام بأهن

 .سيقومون بواجباهتم ومن أمهها اسرتجاع فلسطني فاستأمنوهم على القضية ومن مأمنه يؤتى احلذر 
 

فكان حاهلا كالغنم الشافية يف أرض مسبعة يسيئ راعيها رعايتها ولكنه , وهنا أىرب مثااًل الختصار وتوىيح حال األمة 
بذئاب من بين جلدتنا ومن أعدائنا فعاثوا يف الغنم فساداً ففي كل فتواطأ عليه أعداؤه وقتلوه واستبدلوه , حيفظها من الذئاب 

وهل يشك عاقل أن هذا األمل ليس يف حمله , يوٍم يأمن القطيع أن تتوقف الذئاب عن افرتاسه ولكنها ال تستجيب لذلك 
 .فهذا حالنا 

 
فتواطأت بريطانيا مع زعماء عرب يف كانت الدولة العثمانية على عالهتا العظام حتمي األمة من ذئاب الغرب الصليبية 

ومت ذلك مث , مقدمتهم الشريف حسني وأبناؤه وامللك عبد العزيز آل سعود تواطؤوا معها على قتال وإسقاط الدولة العثمانية 
 .نصبت بريطانيا وكالء هلا ينفذون سياستها وحيفظون مصاحلها على حسابنا 

فحاهلم كحال , الصلييب الصهيوين سيتوقفون عن حماربة ديننا وافرتاس ثرواتنا ومن احلماقة أن يظن إنسان أن وكالء التحالف 
 .الذئاب ال تتوقف عن افرتاس الغنم 

 
 وناَم عنها توىل رعيها األسدُ *** ومن رعى غنماً يف أرِض مسبعٍة 

 
والتخلص من خطرهم فكثري وإلن كانت األمة اليوم أتيت من عدم قيامها مبا جيب عليها من عمل ملواجهة وكالء الصليبيني 

ملا علموا بتبعية حكام البالد ألمريكا أبغضوهم ونفروا منهم وانضموا إىل مجاعات إسالمية تدعو إىل , من أبناء األمة الصادقني 
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 .حتكيم اإلسالم وإعادة اخلالفة واسرتجاع فلسطني 
لهم احلكام يف السعي ملا أرادوه من خري فشددوا واحلقيقة أن قادة تلك اجلماعات وجدوا أن األمر ثقياًل جداً كما مل ميه

الضغوط عليهم وخريوهم بني أن يتخلوا عن السبيل الشرعي الذي ميكنهم من إقامة دولة اإلسالم وهو اجلهاد يف سبيل اهلل أو 
فاً وذموه واجملاهدين معاً التعذيب والقتل فركنوا إىل اخليار األول وتركوا اجلهاد يف سبيل اهلل ومسوا قتال اجملاهدين للطواغيت عن

 !وال حول والقوة إال باهلل
 

وحقيقة فعلهم هذا أهنم أعادوا الذين سعوا للخروج من تبعية احلاكم أعادوهم إىل دائرة احلاكم وطاعته واالعرتاف بشرعيته 
يدورون يف احللقة املفرغة اليت بدأت باسم اإلسالم ومصلحة الدعوة زوراً وهبتاناً لذا فإن كثرياً من أبناء األمة الصادقني ما زالوا 

 .األمة الدوران فيها منذ تسعني سنة 
 

أما , أميت املسلمة أما آن لِك أن خترجي من هذا التيه ؟ لقد أثخنتك اجلراح وأرهقتك اخلطوب وأنِت تتبعني كل جبار عنيد 
سبيل العزة والكرامة والسؤدد والسعادة واسرتجاع آن لِك أن تكفري بطواغيت العرب والعجم من إندونيسيا إىل موريتانيا؟ فإن 

فلسطني واىح بني يف دين اهلل تعاىل ولقد التزم ذلك السبيل الزعيم البطل صالح الدين األيويب ومبقارنة بني بعض األعمال 
 .ني بإذن اهلل اليت قام هبا وبعض األعمال اليت قام هبا حكام العرب خالل هذه العقود فيتبني لنا السبيل السرتجاع فلسط

 
فـََقاِتْل يف َسِبيِل الّلِه الَ ُتَكلَُّف ِإالَّ نـَْفَسَك َوَحرِِّض اْلُمْؤِمِننَي }:  فصالح الدين التزم بتعاليم اإلسالم وقرأ قول اهلل تعاىل/ أوالً 

 . {يالً َعَسى الّلُه َأن َيُكفَّ بَْأَس الَِّذيَن َكَفُرواْ َوالّلُه َأَشدُّ بَْأًسا َوَأَشدُّ تَنكِ 
فأيقن أن السبيل لكف بأس الكفار هو بالقتال يف سبيل اهلل وأما حكام العرب فأعرىوا عن تعاليم اإلسالم ونظروا يف تعاليم 
أمريكا فوجدوها تأمر مبحو آيات القتال واجلهاد من مناهج التعليم وتأمر باالستسالم حتت اسم السالم فقرروا باإلمجاع أن 

 !فبئس ما قرروا, هيوين خيارهم االسرتاتيجي السالم مع الكيان الص
 
 

صالح الدين كان يصاحب العلماء الربانيني يطلب العلم حىت يف ميادين اجلهاد للعمل به ويساعدهم يف حتريض األمة / ثانياً 
وفتحوا جمال , على اجلهاد ىد الصليبيني وأما حكام العرب فقد أسروا العلماء بوظائفهم ليسكتوهم ومن أىب أودعوه السجن 

اإلعالم لعلماء السوء ليثبطوا فتية اجليل عن جهاد أمريكا وعمالئها وقاموا بالطعن يف اجملاهدين وشهدوا بالزور أن احلكام 
 .العمالء والة أمر شرعيون 
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ا يقولون ال إله إال صالح الدين قاتل األمراء وأعواهنم الذين قاتلوا جنباً إىل جنب مع الصليبيني ىد املسلمني وإن كانو / ثالثاً 

وأما حكام العرب فقد وقفوا حتت راية الصليب الكربى , اهلل ألنه يعلم أن هؤالء قد نقضوا هذه الكلمة العظيمة بفعلهم هذا 
بقيادة بوش يقاتلون اإلسالم وأهله حتت مظلة احلرب على اإلرهاب كما زعموا وتلك ردة ظاهرة فإذا قاتلهم اجملاهدون قالوا 

 !ريينيخوارج تكف
 

صالح الدين كان يقبل الشباب املتطوعني للجهاد وال يشرتط موافقة ريتشرد ملك بريطانيا أو وكيله ليبدأ اجلهاد ىدهم / رابعاً 
بينما املفيت العام ومجع من العلماء الرمسيني وشبه الرمسيني يف بالد احلرمني يتقدمهم شيخ الصحوة سابقاً يشرتطون لقتال , 

إن مما أدرك الناس من كالم النبوة : " من وكيل أمريكا يف الرياض وقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  األمريكيني إذناً 
 ".األوىل إذا مل تستِح فاصنع ماشئت

 
فأي استخفاف هذا ! وأما يف مصر فاملرشد العام يشرتط موافقة وكيل بوش هناك لكي يرسل عشرة آالف جماهد ليقاتلوا اليهود

 . باب بعقول الش
 

ويف لبنان يقول حسن نصر اهلل أنه ال يريد أموااًل ألن لديه أمواالً طاهرة زكية كما زعم وال حيتاج رجااًل ألن عنده من الرجال ما 
ولكن احلقيقة خالف ذلك فإذا كان صادقاً ولديه ما يكفي فلم مل يواصل القتال لتحرير فلسطني وختليص أهلنا من , يكفي 

فلقد أظهر احلقيقة األمني السابق , على العكس من ذلك فقد رحب بالقوات الصليبية حلماية اليهود  بل, أيدي اليهود 
للحزب صبحي الطفيلي والذي قال إن كويف عنان جاء إىل لبنان والتقى قادة احلزب لتوفيق االتفاق بني احلزب والكيان 

ذلك يتعارض مع االتفاق املربم وبذا يتضح الفرق بني املنهج ومن هنا كان رفضه لقبول اجملاهدين املتطوعني ألن , الصهيوين 
ذلك املنهج اآلمر , الذي اتبعه صالح الدين األيويب بقتال الكفار لكف بأسهم ومنهج أمريكا الذي اتبعه احلكام العرب 

ذا هو الضالل كما اتضح منهج العلماء واجلماعات واألحزاب الذين يدورون يف فلك احلكومات وه, باالستسالم للعدو 
 .فال تنخدعوا هبم فاعرتافهم باحلكام الطواغيت يناقض شعارهم " اإلسالم هو احلل"فهؤالء وإن رفع بعضهم شعار , املبني 

وهو ملتزم , فحاهلم كما لو أن رجاًل يف صدر اإلسالم قال إن اإلسالم هو احلل وإن أبا جهل وصناديد قريش من والة األمر 
 !من قوانني تشريعية وىعية فهل يشك مسلم عاقل بأن هؤالء قد ىلوا ىالالً بعيداً ؟ مبا تصدره دار الندوة

 
وحرصاً مين على حتذيرها , وأين عندما أصف اجلماعات اإلسالمية بواقعها احلقيقي فإن ذلك من باب التناصح والنصح لألمة

فراد وسالمة هؤالء عندما تتصادم مع سالمة من احنراف مسارها فسالمة املنهج مقدمة على سالمة الدول واجلماعات واأل



http://www.hassadalmojahideen.net/vb  الجهاد حصاد منتدى  

337 
 

فالسالمة كل السالمة يف اتباع املنهج الذي أنزله اهلل تعاىل على نبينا حممد صلى اهلل , املنهج فهي يف احلقيقة سالمة موهومة 
 . عليه وسلم 

وال توصلهم لنصرة الدين  , ل وإن املداهنة يف الباطل فضاًل عن كوهنا معصية فهي تعني اآلخرين على السري يف طريق الضال
كما يدعون ويتومهون فنصرة دين اهلل مبا شرع ال مبا حيدثه احملدثون يف الدين من بدع فهؤالء املداهنون لن حيرروا األقصى ولن 

 ..وإمنا سيسرتجعها فتية آمنوا برهبم وزادهم هدى, يسرتجعوا القدس 
 ..واألمراء فتية عندهم عقيدة الوالء والرباء مقدمة على امللوك

 ..فتية ال يتنظرون الكبار إن قعدوا وال يستفتون السادة إن فسدوا
فتية مصدرهم يف التلقي ليس قوانني األمم املتحدة وما يسمى بالشرعية الدولية أو طواغيت الشرق أو علماء وقادة مجاعاٍت 

 .يستظلون بظلهم
يستهزئ بشعائر الدين حتت اسم الفكاهة , تزم بشرع اهلل وليس مصدرهم يف التلقي حتاليل سياسية من إعالم مغرض ال يل

 .وينشر الزندقة حتت مسمى حرية التعبري ويسعى لتشويه اجملاهدين وختذيلهم 
وإمنا مصدر هؤالء الفتية يف التلقي كتاب اهلل تعاىل وسنة نبينا صلى اهلل عليه وسلم فإذا ناداهم الشجر أو احلجر يا مسلم يا 

دي خلفي فتعال فاقتله انطلقوا كالشهاب يضربون الرقاب وألن خيروا من السماء على األرض أهون عليهم من عبد اهلل هذا يهو 
 . أن يشرتطوا إذناً من طاغوٍت أو ممن يعرتف به لكي يقوموا بتنفيذ أمر اهلل تعاىل وأمر رسوله صلى اهلل عليه وسلم 

 
اً ولكن إذا ما مت تنزيل األمر إىل أرض الواقع نشأ اخلالف فمعلوم أنه أقول إن السبيل لتحرير فلسطني واىح بني نظري وختاماً 

ال سبيل للوصول إىل فلسطني إال بقتال احلكومات واألحزاب اليت حتيط باليهود وحتول بيننا وبينهم وعند ذلك يصيح كثري من 
 .الناس ويقولون كيف تقتلون من يقول ال إله إال اهلل 

 
ولبقي األقصى يف , وكلمٌة زمن صالح الدين وما بعده حلالوا بينه وبني اخلطواِت العملية لتحرير القدس ولو كان ملثل هؤالء قوٌة 

 .األسر عشرة قرون 
, فقد أمجع الصحابة رىي اهلل عنهم على قتال مانعي الزكاة , فهؤالء القوم يدورون بني أموٍر عدٍة منها أهنم ال يفقهون دينهم 

 .اهلل ويقيمون بقية أركان اإلسالم  وهم يشهدون أن ال إله إال
 .ويقاتلون مع النصارى ىد املسلمني , فكيف باحلكام الذين استبدلوا اإلسالم بالقوانني الوىعية 

وخارت عزائمهم عن حتمل تكاليف اجلهاد من هجرة األوطان , واحتماٌل آخر أن هؤالء قد جبنت نفوسهم عن قتال العدو 
 . ومفارقة األهل واخلالن 

وقد وصلوا إىل احلكم إما بانقالٍب عسكري أو , قد يكون هؤالء من الذين ال يعقلون فاحلكام حيكموننا بغري ما أنزل اهلل و 
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 !مث يقولون إياكم ومحل السالح, بدعٍم مسلٍح خارجي 
 .وأقول ال يتخلى عن السالح اختياراً إال من قلت مروءته وىعف دينه 

ُهم مَّن يَنَتِظُر وَ }:  فاجملاهدون قرأوا قول اهلل تعاىل ُهم مَّن َقَضى حَنَْبُه َوِمنـْ َما ِمَن اْلُمْؤِمِننَي رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللََّه َعَلْيِه َفِمنـْ
ُلوا تـَْبِدياًل   .{بَدَّ

 
ن على العهد وحن, فقد كان السالح بأيدي الرجال الصادقني األوائل رىي اهلل عنهم يف كال احلالني من قضى حنبه ومن بقي 

 . ولن نبدل تبديالً بإذن اهلل 
 . فيا فتية اجليل ليس سوى اجلهاد من سبيل لتحرير فلسطني واألقصى واسرتجاع اخلالفة الراشدة بإذن اهلل 

و أُؤكد لكم أن الكيان الصهيوين فوق أرض فلسطني كياٌن ىعيف جداً , فاحرصوا على ساحاته وال سيما أقرهبا إىل فلسطني 
بدون حبٍل ودعٍم من الغرب و , يف حميٍط إسالمٍي كبري , وهو يعلم علم اليقني أنه فاقٌد ملقومات البقاء , ٌء بالثغرات وملي, 

 .وكالئه من حكام املنطقة 
 .وهذا من أكرب األسباب لبقائه إىافًة إىل أنه مل يتعرض وال مرًة واحدة حلرٍب حقيقيٍة السرتجاع فلسطني 

, خاض العرب عدة حروب وقاتلوا اليهود ومل ترجع فلسطني فأقول إن املطلع على حقيقة هذه احلروب وقد يقول القائل لقد 
 .بغرض حترير فلسطني فضالً عن غياب الشروط املطلوبة لنجاحها , يعلم أنه مل تكن مثة حرٍب واحدٍة جادٍة من هذه احلروب 
هو , 48شاركت يف احلرب األوىل قبل ستني سنة عرفت حبرب  ويكفي أن نعلم أن القائد العام جلميع اجليوش العربية اليت

 !فهل يصدق عاقل أن العرب جادون السرتجاع فلسطني ؟, الضابط الربيطاين كلوب 
, فربيطانيا هي اليت سلمت فلسطني لليهود وهي اليت وىعت ذلك الضابط رئيساً للجيش األردين وهو صاحب القوة احلقيقة 

 . هلل بن الشريف إال االسم والعلم فقط وليس للملك السابق عبد ا
 .فما كانت تلك احلرب إال متثيلية وهي منوذج للخيانة 

فليس هناك حرٌب أعد هلا إعداد ال بأس به إال حرب العاشر من رمضان؛ , فقد قبلوا عقبها مباشرة باهلدنة املؤقتة مث الدائمة 
وليس حترير , أنور السادات كان مهه اسرتجاع سيناء كيفما اتفق ولكن القائد األعلى هلذه احلرب الرئيس املصري السابق 

 .فلسطني وهذا الذي حصل
وأما احلرب يف جنوب لبنان قبل عامني واليت تكبد فيها اليهود خسائر فادحة فعند وىعها يف سياقها الطبيعي فهي حرب 

 .ومل تكن لتحرير فلسطني , للدفاع عن النفس 
 

, وإمنا بسبب ختلي احلكومات عن جهاده ومقاومته , الصهيوين إىل اليوم مل يكن ناشًئا عن قوته وبذا يظهر أن بقاء الكيان 
 .فضالً عن محاية حدوده لضعفه 
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وال , وإين أؤكد لكم أن الكيان الصهيوين ال حيتمل عشر معشار ما بذله اجملاهدون من قبل إلسقاط الروس يف أفغانستان 

 .هدون اليوم لضرب أمريكا وعمالئها يف العراق حيتمل عشر معشار ما بذله اجملا
 .فثقي باهلل مث بنفسِك والتزمي سبيل اجلهاد, وليست جهود احلكومات , وكل تلك اجلهود جهود أبنائك أميت 

فاخلشبة النخرة رغم ىعفها ال بد هلا من قوة إلسقاطها فعسى , واعلمي أن ىعف الكيان الصهيوين وحده ال يكفي لسقوطه 
 .نوا أنتم هذه القوة بإذن اهلل أن تكو 

 
 : فيا فتية اجلـيـل 

 
 َتْسأَُليِن َعزَائُِمَنا َعالَم اجلَُب واخلوُر 

 َوَقد َمأَلت َعَواِلَمَنا ِسياَسـاٌت هَلَا َىـَررُ 
 لُِتوِهَن ِمْن َعِقيَدتـََنا وِفيَها َيْكمـُُن اخَلطـَُر 
 كَ َأخي يا قوًة ُعظَمى ِجَهـاُد الُكـفـِر حِمَنتُـ 
وُت َجَنتـُكَ 

َ
وُت خَتَشاُه وأَنَت امل

َ
 أَأَنَت امل

 َعُموُد الديِن َلْن يَقوى بتصويٍت وختذيلِ 
 فتيًة اجلِـيـلِ  -مَيِيناً -َفغرُي الَسيِف ال جُيدي 

 
 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

 
 .وصلِّ اللهم و سلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 
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من يهده اهلل , ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا , إن احلمد هلل حنمده و نستعينه و نستغفره ونستهديه         

يَا ), و أشهد أن حممداً عبده و رسوله , وأشهد أال إله إال اهلل وحده ال شريك له . ومن ُيضلل فال هادي له , فال مضل له 
لَِّذي َخَلَقُكم مِّن نَـّْفٍس َواِحَدٍة يَا أَيُـَّها النَّاُس اتَـُّقواْ َربَُّكُم ا), ( أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنواْ اتَـُّقواْ الّلَه َحقَّ تـَُقاتِِه َوالَ مَتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنُتم مُّْسِلُمونَ 

ُهَما رَِجاالً َكِثرياً َوِنَساء َواتَـُّقواْ الّلَه الَِّذي َتَساءُلوَن ِبِه َواأَلْرحَ  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ يَا أَيُـَّها ) , ( اَم ِإنَّ الّلَه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيباً َوَخَلَق ِمنـْ
( فـََقْد فَاَز فـَْوزاً َعِظيماً  لََّه َوُقوُلوا قـَْوالً َسِديداً ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمن يُِطْع اللََّه َوَرُسوَلهُ الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا ال

. 
 

 ..أما بعد 
 
يعوُد العيد على األمة يف هذا الوقت الذي , و يعوُد علينا اليوم بأفراٍح و أتراح , فها هو ذا العيد يعوُد على األمة اإلسالمية  

 .ولكن األمة اليوم تكتنفها أتراٌح و أحزاٌن عظيمة , ينبغي أن يكون كله أفراح 
شهر .. شهر الصيام و القيام .. شهر رمضان املبارك .. شهِر اجلهاد و شهِر القرآن .. يعوُد العيُد بعد هذا الشهر الكرمي 

فهذا الشهر , ( يُـَّها الَِّذيَن آَمُنواْ ُكِتَب َعَلْيُكُم الصَِّياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمن قـَْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ يَا أَ : )قال تعاىل , التقوى 
, حىت نقوم حبمل هذا الدين العظيم , َمنَّ اهلل سبحانه و تعاىل به علينا لنرتقي إىل مرتبة التقوى حىت نقوم بالتكاليف الشرعية 

و يف بعضها ُكره , وتكاليف الدين عظيمٌة ثقيلة ييسرها اهلل سبحانه وتعاىل على من حُيب . وحىت نسري على الطريق املستقيم 
ٌر لَُّكْم َوَعَسى َأن حتُِبُّو : )قال تعاىل  َشْيئاً َوُهَو َشرٌّ لَُّكْم  اْ ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه لَُّكْم َوَعَسى َأن َتْكَرُهواْ َشْيئاً َوُهَو َخيـْ

فنسأل , وال يقوم باجلهاد ذروِة السنام إال من وفقه اهلل سبحانه وتعاىل وارتقى يف مراقي التقوى , ( َوالّلُه يـَْعَلُم َوأَنُتْم اَل تـَْعَلُموَن 
 .اهلل سبحانه وتعاىل أن جيعلنا وإياكم من املتقني 

, ويف السودان , ويف العراق , ويف لبنان , يعود على إخواننا املسلمني يف فلسطني و يف هذه اللحظات , فهذا العيُد يعود 
يعود عليهم و دوي املدافع ! وما أدراك كيف يعود العيد على إخواننا يف الشيشان , ويف الشيشان , ويف البوسنة , والصومال 

. جال والنساء والولدان الذين ال حول هلم وال قوة يعود عليهم وقصف الطائرات على املستضعفني من الر , يزلزل األرض هناك 
دكٌّ للجسور , قصٌف ونسٌف وختريب , الكفر العاملي تآلب وتكّتل وحتّشد ىد أهل اإلسالم وىد املسلمني يف الشيشان 

 .دماُء املسلمني أرخص الدماء وال حول وال قوة إال باهلل , وهدٌم للبيوت وانتهاٌك لألعراض وسفٌك للدماء 
 
يف الكعبة .. يف البيت العتيق .. ولكن جراحنا اليوم يف أعظم مقدساتنا , غائرة جداً يف كل مكان , جراُح املسلمني غائرة  

ها هم الصليبيون , بعدما خذلنا مسرى نبينا عليه الصالة والسالم يف القدس , املشرفة يف مسجد نبينا عليه الصالة والسالم 
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فلئن كانت تلك مصائب , يف عقر دارنا وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم , اإلسالم  واليهود قد حتالفوا وغزوا دار
هذا البيت وما أدراك ما عظمة هذا ,  عظيمة و غائرة إال أن مصيبتنا يف البيت العتيق هي أشدها وأعظمها وأوجعها وآملها 

اختار له اهلل سبحانه وتعاىل أبا األنبياء إبراهيم من , لناس هذا البيت هو أول بيت ُوىع ل! البيت عند اهلل سبحانه و تعاىل 
ِمن تشريفه سبحانه وتعاىل هلذا , وابنه إمساعيل عليه السالم لكي يقوموا ببنائه , أويل العزم من الرسل عليه الصالة والسالم 

وال يقبل اهلل سبحانه وتعاىل , شأنه عظيم جداً هذ البيت , البيت ال يبنيه الُعمال وإمنا يبنيه أبو األنبياء عليه الصالة والسالم 
ومل ُيَصب املسلمون يف طول تارخيهم منذ , منا فرىاً من هذه الصلوات اخلمس من عمود الدين إذا مل نتجه إىل البيت العتيق 

وإمنا , العتيق من قبل مل يستطع الكفار أن يعتدوا على البيت , بعثة نبينا عليه الصالة والسالم مل ُنصب مبثل هذه املصيبة قط 
جاؤوا يريدون أن , جاء ستون ألفاً من نصارى احلبشة على رأسهم أبرهة , حاول النصارى قبل بعثته عليه الصالة والسالم 

رجاٌل من اجلاهليني ولكن كان مما بقي هلم من ملة إبرهيم عليه الصالة , وتقدم هلم رجال , فتقدموا , يكيدوا بالبيت العتيق 
ولكن ألمر يريده , فخرجت قبائل العرب املتفرقة قبيلة تلو قبيلة تريد أن تصد أبرهة وجيشه , تعظيم هذا البيت العتيق والسالم 

وهناك حبث عمن يدله إىل البيت العتيق فما وجد إال , و استمر أبرهة حىت وصل إىل الطائف , اهلل ُكِسرت هذه القبائل 
فأماته اهلل سبحانه وتعاىل بني الطائف ! بئس الدليل! بئس الدليل , ى البيت العتيق خرج ليدله عل, وجد أبو رغال .. أشقاها 
ولكن أين له أن ينجو من العرب اليت تعظم البيت حىت يف اجلاهلية ؟ فسنُّوا ُسنة ليعترب الناس من بعد ولتعترب الناشئة , ومكة 

وهو يف طريقه إىل البيت العتيق , فسار أبرهة , ة يف اجلاهلية فرمجوا قربه و أصبح ُسن, حىت ال يعتدي أحد على البيت العتيق 
هذه الِفَيلة هذه العجماوات فقهت أن اهلل سبحانه و تعاىل له بيت و أنه ال بد من تعظيم البيت , حدثت معجزة وآية وكرامة 

ك مقدار أمنلة يف اجتاه الكعبة ال تتحر , فيشبعوها ىرباً , فربضت وبركت لألرض , و ال بد تعظيم رب البيت سبحانه وتعاىل 
 .املشرفة تعظيماً وإجالاًل لرهبا سبحانه وتعاىل 

و أىّن له وأهل مكة بضع مئات وهؤالء ستون ألفاً ؟ فالتزم البيت , أراد عبد املطلب أن يذود عن البيت العتيق .. ستون ألفاً 
مث رفعت قريش ذويها وذراريها إىل اجلبال تنظر ما الذي , واستغاث وتضرع إىل اهلل سبحانه وتعاىل بأن ينصر بيته , العتيق 
أرسل اهلل سبحانه وتعاىل طرياً أبابيل حتمي هذا البيت و تذود عنه فأهلك ستني ألفاً من .. فكانت آية أخرى , يكون 
مل يبق , ٍد هلكوا لكن تعظيماً للبيت مل يباِل اهلل سبحانه وتعاىل هبم يف أي وا, و هم أهل كتاب وقريش مشركون , النصارى

تُبنيَّ مدى غرية اهلل , حيفظها الصغار فضاًل عن الكبار, وأنزل من فوق سبع مساوات سورًة تتلى إىل يوم القيامة , منهم خمرب 
قال تعاىل , وتبنّي لنا أن الذين يريدون كيداً للبيت العتيق فكيدهم يف ىالل وتضليل , سبحانه وتعاىل على هذا البيت العتيق 

مل يبَق , جعَل كيدهم يف ىالٍل وتضليل .. بلى واهلل ( َأمَلْ تـََر َكْيَف فـََعَل َربَُّك بَِأْصَحاِب اْلِفيل َأملَْ جَيَْعْل َكْيَدُهْم يف َتْضِليل : )
 .هلم أثر وُكفَي البيت بفضل اهلل سبحانه وتعاىل 

: كما يف الصحيح عن نبينا عليه الصالة والسالم , البيت هذا البيت من أجلِه يُهلك اهلل سبحانه وتعاىل جيشاً عرمرماً يريد 
كره وفيهم من ليس منهم : قيل له , " يؤمُّ هذا البيت جيٌش فُيخسف بأولِه وآخره"

ُ
خُيسف : " قال , يا رسول اهلل إن فيهم امل



http://www.hassadalmojahideen.net/vb  الجهاد حصاد منتدى  

343 
 

, ذا البيت ولو كنت ُمكرهاً شؤُم ُخذالن ه, شؤُم جماورة الذين يكيدون للبيت , " ويُبعثوا على نياهتم , بأوهلم وآخرهم 
 . نسأل اهلل العافية , أن خُيسف بك يف هذه األرض , جماورتك للذين يكيدون للبيت العتيق هذه تَبعتها 
مل يظهر أبو رغال على ما يف , مّرت أربعة عشر قرناً من السنني وعشٍر فوقها , وما ظهَر يف األمِة بعَد أيب رغال أبو رغاٍل آخر 

أنذود عن بيته أم نقعد مع القاعدين ونتخّلف , ولكن يُريد اهلل سبحانه وتعاىل أن يبتلينا وخَيترب إمياننا , ن أشقياء هذه القرون م
 . مع اخلوالف 

فتصبح محى مستباحاً لدبابات , ظهروا ليبيحوا بالد احلرمني , ظهَر أبو رغال وأحفاُد أيب رغال , ما ظهَر إال يف عصرنا هذا 
يسرحون وميرحون على أرٍض ُولد فيها حممٌد , بل للمجندات من بنات اليهود والنصارى , لجنود األمريكيني ل, األمريكيني 

هذه , على أرٍض نزل فيها جربيل األمني بالقرآن العظيم من السماء على حممٍد صلى اهلل عليه وسلم , صلى اهلل عليه وسلم 
وما أدراك ما شأن , نه وتعاىل كما صّح عن نبينا عليه الصالة والسالم فهي أحب البالد إىل اهلل سبحا, األرض شأهنا عظيم 

 !البيت عند اهلل سبحانه وتعاىل 
 

ولكن حلكم كثرية جاء , فأمرنا بالعبادة يف آيات كثرية , هذا البيت َعرَّف اهلل سبحانه وتعاىل نفسه باإلىافة إىل البيت العتيق 
رب هنا نكرة ُعرِّفت ياإلىافة إىل ( فـَْليَـْعُبُدوا َربَّ َهَذا اْلبَـْيتِ : )قال سبحانه , العتيق  األمر هنا بالعبادة مقرتناً باسم البيت

و قال يف آية أخرى نسب فيها البيت إليه ( فـَْليَـْعُبُدوا َربَّ َهَذا اْلبَـْيِت الَِّذي َأْطَعَمُهم مِّن ُجوٍع َوآَمنَـُهم مِّْن َخْوفٍ )البيت العتيق 
فشأن البيت عظيم و ال ( ِبَواٍد َغرْيِ ِذي َزرٍْع ِعنَد بـَْيِتَك اْلُمَحرَّمِ : )بَة تشريٍف وتعظيم كما قال سبحانه سبحانه وتعاىل نس

أبغض الناس : " فإنه صّح عن نبينا عليه الصالة والسالم أنه قال , نستطيع يف هذه اخلطبة أن نأيت على كل ما ذُكر يف شأنه 
فإذا كان الذي يأيت بالذنوب واليت هي , " أبغض الناس إىل اهلل ثالثة ُملحٌد يف احلرم : " نهم فذكر من ىم, " إىل اهلل ثالثة 

كما , دون اإلحلاد مُسيت إحلاداً ألن الكبائر وألن املعاصي يف البيت العتيق يف حرم اهلل سبحانه وتعاىل ُتضاَعف مضاعفة كبرية 
 .عند البيت العتيق مبائة ألف ركعة  فكما تعلمون أن الركعة, أن احلسنات تضاعف أيضاً 

 
وعن تطهري أرض احلرمني من , وعن نصرة بيته, إىل مىت سيقعد املسلمون عن نصرة اهلل سبحانه وتعاىل : و هنا يثور تساؤل  

َا اْلُمْشرُِكوَن جَنٌَس َفالَ : )رجس الصليبيني واليهود ؟ أما قال تعاىل  يـَْقَربُواْ اْلَمْسِجَد احلَْرَاَم بـَْعَد َعاِمِهْم َهـَذا  يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنواْ ِإمنَّ
يف يوم  -رىي اهلل عنهما-؟ أما قال صلى اهلل عليه وسلم وهو يف مرض املوت يف احلديث الصحيح الذي يرويه ابن عباس ( 

مث بكى حىت بل دمعه  يف يوم اخلميس اشتد وجع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم! وما أدراك ما يوم اخلميس , اخلميس 
أخرجوا املشركني من جزيرة :" وقال عن وصية نبينا عليه الصالة والسالم فكانت وصيته و هو على فراش املوت , احلصباء 
يوم القيامة ؟ ماذا أعددنا , يوم التغابن , فماذا أعددنا من جواٍب يوَم احلساب , أخرجوا املشركني من جزيرة العرب , " العرب

 . سبحانه وتعاىل ؟ هل كنا مستضعفني ؟ اهلل سبحانه وتعاىل مطلٌع على قلوبنا من جواب هلل
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, ها قد مرت عشر سنوات منذ دخول األمريكيني إىل بالد احلرمني , وإن ما وصلت إليه األمة يف هذا الزمان من تيه وىياع 

إن هذا التيه الذي نعيشه ال بد أن نبحث , هود ومرَّ أكثر من سبع عقود منذ سقوط مسرى نبينا عليه الصالة والسالم مع الي
خذلنا , ولنبحث عن األسباب واألمراض اليت أصابتنا حىت خذلنا البيت العتيق , يف كتاب اهلل سبحانه وتعاىل لنجد السبيل 

 .ت العتيقهذا البيت العظيم الذي ال يقبل اهلل سبحانه وتعاىل منا الركن اخلامس من أركان اإلسالم إذا مل نُطف بالبي
مَّا : )كما قال سبحانه , هذا الكتاب الذي ما فّرط اهلل سبحانه وتعاىل فيه من شئ , عند البحث و التأمل يف كتاب اهلل 

يتضح لنا أن كراهية القتال وحبَّ الدنيا الذي استوىل على قلوب  , بل جعله هدى وتبياناً لنا , ( فـَرَّْطَنا يف الِكَتاِب ِمن َشْيءٍ 
فقد قال اهلل سبحانه وتعاىل بعد أعوذ باهلل من , هو السبب الرئيسي يف هذه املصائب ويف هذه الذلة واهلوان  كثري منا

ُهْم َلْيِهُم اَأملَْ تـََر ِإىَل الَِّذيَن ِقيَل هَلُْم ُكفُّواْ أَْيِدَيُكْم َوأَِقيُمواْ الصَّالََة َوآتُواْ الزََّكاَة فـََلمَّا ُكِتَب عَ : ) الشيطان الرجيم  ْلِقَتاُل ِإَذا َفرِيٌق مِّنـْ
َنا اْلِقَتاَل َلْوال َأخَّ  نـَْيا قَِليٌل خَيَْشْوَن النَّاَس َكَخْشَيِة الّلِه َأْو َأَشدَّ َخْشَيًة َوقَاُلواْ َربَـَّنا مِلَ َكَتْبَت َعَليـْ ْرتـََنا ِإىَل َأَجٍل َقرِيٍب ُقْل َمَتاُع الدَّ

ٌر لَِّمِن اتَـَّقى اهلل أكرب على , اهلل أكرب ( َواَل ُتْظَلُموَن فَِتيالً أَيـَْنَما َتُكونُواْ يُْدرِككُُّم اْلَمْوُت َوَلْو ُكنُتْم يف بـُُروٍج مَُّشيََّدةٍ  َواآلِخرَُة َخيـْ
َنا اْلِقَتاَل َلْوال َأخَّرْ )ماذا قالوا ؟ .. تدبروا هذه اآليات , هذا املنهج العظيم الكامل الشامل  , ( تـََنا ِإىَل َأَجٍل َقرِيبٍ مِلَ َكَتْبَت َعَليـْ

مل يذكره اهلل سبحانه وتعاىل هذا السيل , وماذا عسى أن يكون بعد التأجيل والتأخري ؟ سيٌل من األعذار ال ينقطع وال ينتهي 
نـَْيا قَِليلٌ )فكان اجلواب , وإمنا بنّي أصل هذه األعذار اليت ال تنتهي , من األعذار  األعذار منشأها التعلق هذه ( .. ُقْل َمَتاُع الدَّ

فعالَم نبخل بأنفٍس هو خلقها , يذكرنا بأن متاع الدنيا قليل , فينبهنا سبحانه وتعاىل وهو أعلم بأنفسنا وىعفها , بالدنيا 
ٌر لَِّمِن اتَـَّقى وَ )سبحانه وتعاىل ؟ وبأموال هو رزقها سبحانه وتعاىل ؟  نـَْيا قَِليٌل َواآلِخرَُة َخيـْ انتبهوا , ( اَل ُتْظَلُموَن فَِتيالً ُقْل َمَتاُع الدَّ

فكان اجلواب واىحاً صرحياً بـَيِّناً , بني تعلق بالدنيا وخوف من املوت .. تبني للناس أن األمر بني هذين , إىل اآلية اليت تليها 
ار اهلل بصره وبصريته يستجيب هلل والرسول بتقدمي نفس فالذي أن, ( أَيـَْنَما َتُكونُواْ يُْدرِككُُّم اْلَمْوُت َوَلْو ُكنُتْم يف بـُُروٍج مَُّشيََّدةٍ )

تبخل بشئ ليس لك بل إن اهلل سبحانه وتعاىل هو الذي خلقه ورزقك ! ما أجهلك يا ابن آدم , هو خلقها سبحانه وتعاىل 
اتُِلوَن يف َسِبيِل الّلِه فـَيَـْقتـُُلوَن َويـُْقتَـُلوَن َوْعداً َعَلْيِه َحّقاً يف التـَّْورَاِة ِإنَّ الّلَه اْشتَـَرى ِمَن اْلُمْؤِمِننَي أَنُفَسُهْم َوأَْمَواهَلُم بَِأنَّ هَلُُم اجلَنََّة يـُقَ )

هذا العقد يف التوراة واإلجنيل , من أوىف بوعده من اهلل سبحانه وتعاىل ؟ و نِعَم باهلل ( َواإِلجِنيِل َواْلُقْرآِن َوَمْن َأْوىَف بَِعْهِدِه ِمَن الّلهِ 
ولكن من َخفَّ اإلميان يف قلبه مل يفقه ما أعدَّ اهلل , صفقٌة بني مالك السموات واألرض وبني هذا املخلوق الضعيف  ,والقرآن 

 .نرجو اهلل سبحانه وتعاىل أن يُزين اإلميان يف قلوبنا وأن يُكرِّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان , سبحانه وتعاىل للمجاهدين 
معاتباً الصحابة رىي اهلل , منها قوله سبحانه وتعاىل معاتباً املؤمنني , عاىل أيضاً يف آيات كثرية وهذا املعىن يؤكده سبحانه وت

 يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنواْ َما َلُكْم ِإَذا ِقيَل َلُكُم انِفُرواْ يف َسِبيِل الّلِه اثَّاقـَْلُتْم ِإىَل : )قال تعاىل , ( ما لكم ( .. ) ما لكم ) عنهم بقوله 
نـَْيا يف اآلِخرَِة ِإالَّ قَِليلٌ  نـَْيا ِمَن اآلِخرَِة َفَما َمَتاُع احْلََياِة الدُّ الذين يتأخرون عن القتال قل , نفس املعىن ( اأَلْرِض أََرِىيُتم بِاحْلََياِة الدُّ

انوا منشغلني وك, فقد كان أولئك الرجال أفضل منا , قل ما شئت من انشغالك بطاعات وعبادات , ما شئت من أعذار 
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تركوا كل شئ ونفروا خفافاً وثقااًل ( يا خيل اهلل اركيب ) ولكن إذا ِصيح هبم , بتلك الطاعات والعبادات اليت نشتغل هبا اليوم 
ِقيَل َلُكُم انِفُرواْ يف  يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنواْ َما َلُكْم ِإَذا), ومن تأخََّر تأيت اآليات لعتابه وتأيت اآليات لبيان عقابه , رىي اهلل عنهم 

نْـ  نـَْيا ِمَن اآلِخَرِة َفَما َمَتاُع احْلََياِة الدُّ مسألة واىحة بينة ( .. َيا يف اآلِخرَِة ِإالَّ قَِليلٌ َسِبيِل الّلِه اثَّاقـَْلُتْم ِإىَل اأَلْرِض أََرِىيُتم بِاحْلََياِة الدُّ
. 

رَُكْم َواَل )د وللتفكر  للرتبص ال جمال هناك للرتد, مث تأيت اآلية لتحسم األمر  ْبُكْم َعَذاباً أَلِيماً َوَيْسَتْبِدْل قـَْوماً َغيـْ ِإالَّ تَنِفُرواْ يـَُعذِّ
اللهم كما وفقتنا للجهاد يف سبيلك يف أفغانستان اليت حنن عليها اليوم و للجهاد يف سبيلك ىد األمريكان ( .. َتُضرُّوُه َشْيئاً 

 .سألك بأمسائك احلسىن وصفاتك العلى أن تثبتنا على هذا الطريق حىت نلقاك و أنت راٍض عنافن, ومن شايعهم ومن عاوهنم 
 

كما جاء يف حديث ثوبان رىي اهلل عنه عن نبينا عليه , ُحب الدنيا وكراهية املوت : فيتضح من اآليات أسباب القعود 
حب الدنيا : "قال , وما الوهن يا رسول اهلل ؟  :  قالوا ,  " ويلقى يف قلوبكم الوهن : " الصالة والسالم والذي ذكر فيه 

 " .حب الدنيا وكراهيتكم القتال : " ويف رواية أخرى , " وكراهيتكم املوت 
وأيضا يُبنيِّ سبحانه وتعاىل , فبهذا تَبنّي لنا بعض األسباب املهمة اليت أوصلتنا إىل ما حنن فيه, فمن هنا يأيت التيه والضياع  

هذا التيه ُسنَّة حتمية للذين خيذلون , ُسنَّته يف ىرب التيه على من خيذل دينه وعلى من خيذل األرض املقدسِة , ُسنَّته يف التيه 
وهذا البأس الذي ُجِعل بيننا هي كلها ُسنن ملّا تركنا دين اهلل وتركنا , هذا الضياع و هذه احلرية اليت ركبت األمة , ه اهلل ورسول

 .اجلهاد يف سبيله 
, واتّبعُتم أذناَب البقر , ورىيتم بالزرعِ , إذا تبايعُتم بالعينِة : " ففي احلديث عن نبينا عليه الصالة والسالم كما صحَّ عنه 

 " .سّلط اهلل عليكم ُذاًل ال يرفعه عنكم حىت تراجعوا دينكم , ركُتم اجلهاَد يف سبيِل اهلل وت
هذا حديث نبينا عليه الصالة والسالم بلسانكم سلط اهلل عليهم , واحلجة على العرب أكثر من غريهم , حديٌث واىح بنيِّ 

وال بد من األخِذ باجلهاِد يف , وال بد من ترِك الكبائر , ىل الدين فال بد من الرجوِع إ, ذاًل ال يرفعه عنهم حىت يراجعوا دينهم 
 .سبيِل اهلل 

قال , وأما التيه فقد بيَّنه سبحانه وتعاىل مبيناً احلوار الذي داَر بني موسى عليه السالم وبني قومه عندما أُمروا باجلهاد فقعدوا 
 :سبحانه وتعاىل 

َقِلُبوا َخاِسرِيَن يَا قـَْوِم اْدُخُلوا اأْلَْرَض اْلمُ )  َسَة الَّيِت َكَتَب اللَُّه َلُكْم َواَل تـَْرَتدُّوا َعَلٰى أَْدبَارُِكْم فـَتَـنـْ قَاُلوا يَا ُموَسٰى ِإنَّ ِفيَها قـَْوًما * َقدَّ
َها فَِإنَّا َداِخلُ  َها فَِإْن خَيُْرُجوا ِمنـْ  ( ..قَاَل َرُجاَلِن ِمَن الَِّذيَن خَيَاُفوَن أَنـَْعَم اللَُّه َعَلْيِهَما * وَن َجبَّارِيَن َوِإنَّا َلْن َنْدُخَلَها َحىتَّٰ خَيُْرُجوا ِمنـْ

اخلوف , فاخلوف مرتبط هبذا اجلهاد , من أُمٍة طويلٍة عريضة وفقَّ اهلل سبحانه وتعاىل رجلني خيافون ..  اهلل أكرب ... اهلل أكرب  
والذي يقوم حيمل رأسه على راحته , يقعد عن اجلهاد هو خياف الناس فالذي , واخلشية كالمها له ارتباط عظيم هبذا اجلهاد 

ُهْم خَيَْشْوَن النَّاَس َكَخْشَيِة اللَِّه أَْو َأَشدَّ َخْشَيًة ) فقد مر معنا يف اآليات املاىية , هو خياف اهلل  فهؤالء ال يريدون ( ِإَذا َفرِيٌق ِمنـْ
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ْرتـََنا ِإىَل َأَجٍل قَ ) القتال   ( .رِيٍب َلْوال َأخَّ
, الذي خياف من يوم احلساب والسؤال , الذي خياف من اهلل العلي العظيم , وهنا رجالن خيافون لكن ِمن اهلل العلي العظيم 

 .هذا ينفر خفيفاً ال يلوي على شيء حىت يلقى اهلل وهو عنه راٍض 
يقول ابن كثري رمحه اهلل عند هذه اآلية كانت نعمة اهلل عليهم عظيمة ومنَّته ( قَاَل َرُجاَلِن ِمَن الَِّذيَن خَيَاُفوَن أَنـَْعَم اللَُّه َعَلْيِهَما) 

 أال حتبون أن تكونوا ممن ينعم اهلل عليه ؟ , أنعم اهلل عليهما , أنعم اهلل عليهما , عليهم كبرية 
ولكن الفاّر ال ( َوَعَلى اللَِّه فـَتَـوَكَُّلوا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننَي  ۚ  نَُّكْم َغالُِبوَن أَنـَْعَم اللَُّه َعَلْيِهَما اْدُخُلوا َعَلْيِهُم اْلَباَب فَِإَذا َدَخْلُتُموُه فَإِ )  

 . فال نامت أعني اجلبناء , واجلبان ال يوقفه شيء , يرده شيء 
وها هي , ها حنن بفضل اهلل وِمنته أكثر من عشرين سنة يف يفّ األسد تطاردنا صواريخ سكود الروسية أكثر من عشر سنوات 

أَيـَْنَما ) واملؤمن يعلم أن األرواح واآلجال ال تتقدم وال تتأخر , صواريخ كروز األمريكية تطاردنا خالل العشر سنوات هذه 
 ( . بـُُروٍج مَُّشيََّدةٍ يف  َتُكونُواْ يُْدرِككُُّم اْلَمْوُت َوَلْو ُكنُتمْ 

 .بنّي لنا ذلك رسولنا عليه الصالة والسالم  ويعلم أن النفس ال متوت حىت تستويف رزقها وأجلها كما 
 

قَاُلواْ يَاُموَسى ِإنَّا َلْن نَّْدُخَلَهآ أَبَداً مَّا َداُمواْ ِفيَها : )فتكلم قوم موسى , واللجاجة رجعت من جديد , رجع اجلدال من جديد 
 ! وة إال باهلل ال حول وال ق( فَاْذَهْب أَنَت َوَربَُّك فـََقاِتال ِإنَّا َهاُهَنا قَاِعُدونَ 

نَـَنا َوبـَنْيَ  ۚ  قَاَل َربِّ ِإينِّ اَل أَْمِلُك ِإالَّ نـَْفِسي َوَأِخي : )قال موسى عليه السالم , فلذا جاء العقاب , خذالٌن عظيم  فَافْـُرْق بـَيـْ
قَاَل فَِإنَـَّها حُمَرََّمٌة : )انه فقال سبح, مث يؤكد اهلل سبحانه وتعاىل فسقهم يف آيات كثرية , فسماهم فاسقني ( اْلَفاِسِقنيَ  اْلَقْومِ 

 ( .َفاَل تَْأَس َعَلى اْلَقْوِم اْلَفاِسِقنيَ  ۚ  يَِتيُهوَن يف اأْلَْرِض  ۚ  أَْربَِعنَي َسَنًة  ۚ  َعَلْيِهْم 
د من حنن مل خنرج بع, فما تعيشه األمة اليوم هو تيه كبري, تيه يف عبارات واىحة .. ُسنة اهلل يف الذين خيذلون دينه ..  تيه 

فإذا بنا ندخل يف تيه أكرب , التيه الذي ُىرب علينا بسبب خذالننا للمسجد األقصى مسرى نبينا عليه الصالة والسالم 
 .وأعظم وال حول وال قوة إال باهلل 

وسلم وجاهد  وقد بلَّغ صلى اهلل عليه, فال يستقيم أمر الدين إال بالكتاب والسنة , فالسبيل هو اجلهاُد واهلجرُة يف سبيل اهلل  
 .يف اهلل حق اجلهاد وأدى الرسالة وبلَّغ األمانة عليه الصالة والسالم فجزاه اهلل خري ما جزى نبياً عن أمته 

وال يستقيم أمر الدين وعلماء األمة , يقتدوا هبديه عليه الصالة والسالم , واليوم ال بد من ورثة النبوِة أن حيملوا هذا احلق  
 .ال يستطيعوا أن يقولوا كلمة احلق , لفاجرين والظاملني والزنادقة وامللحدين حتت قبضة امللحدين وا

حُيرِّض الناس فآمن معه , وخري من نطق بالضاد , هذا حممٌد صلى اهلل عليه وسلم مكث ثالثة عشر سنة وهو املؤيد بالوحي 
 .وقامت دولُة اإلسالم ,  فلما هاجر يف اهلل ومن أجل اهلل دخل الناس يف دين اهلل أفواجاً , بضع مئات 

فاليوم حنن يف أول أيام العيد من عام ألف , واليوم حنن نؤرخ هبجرته ِلَما كان هلا من األثر العظيم على انتشار هذا الدين  
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 .وال حول والقوة إال باهلل لبالد احلرمني ,  وأربعمائة وعشرين للهجرة وقد مرَّ على غزو الصليبيني عشر سنواٍت كاملة 
إمياٌن .. أعظم الصفات يف كتاب اهلل .. اهلجرُة واجلهاد , هذا هو الدواء والشفاء يف كتاب اهلل , بعد أن علمنا الداء .. إذاً  

تدبروا  . اهلل سبحانه وتعاىل عندما ميدح خري الناس الصحابة رىي اهلل عنهم ميدحهم هبذه الصفات الثالث .. وهجرٌة وجهاد 
يقول سبحانه يف آخرسورة األنفال مادحاً خري الربيِة الصحابة الكرام بعد نبينا , ب اهلل سبحانه وتعاىل تدبروا كتا, كتاب اهلل 

قال , حىت يف كتاب اهلل وحىت على الصحابِة الكراِم , عليه الصالة والسالم هبذه الصفات ويشهد هلم بصفٍة عزيزٍة نادرة 
هَلُْم َمْغِفرٌَة َورِْزٌق َكرمٌِي  ۚ  اَهُدوا يف َسِبيِل اللَِّه َوالَِّذيَن آَوْوا َوَنَصُروا أُولَِٰئَك ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َحقرا َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوجَ : ) سبحانه 

 . ) 
 فال يستقيم أمر الدين إذا مل يهاجر ورثُة حممد صلى اهلل, هؤالء الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا , يشهُد هلم باإلميان احلق   

 .وهذه ُسنَّة اهلل يف دينه , يصدعون باحلقِّ  كما خرَج الصحابُة الكرام وخرَج رسولنا عليه الصالة والسالم ,  عليه وسلم 
تذكر قصة رسولنا عليه الصالة والسالم مع , ويف الصحيح عن عائشة رىي اهلل عنها يف حديثها عن أول ما بُِدئ الوحي   

: فلما شرح له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما جيده من بداية الوحي فقال له , يف اجلاهلية وكان قد تنصَّر , ورقة بن نوفل 
-, " يا ليتين أكون فيها جذعاً إذ خُيرِجك قومك: "ومما قال , " إن هذا الناموس هو الذي نزَّل اهللُ على موسى عليه السالم"

ما جاء رجل قط مبثل ما جئت , نعم : "قال " َأَوخُمرجيَّ هم ؟: "وسلم  فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه,  -انتبهوا ياعباد اهلل
 " .به إال ُعودي ولئن يدركين يومك ألنصرك نصراً مؤزراً 

فليعلم أنه ليس على , فالذي ال يُعادى ممن ثبت أهنم يوالون الكفاَر وحيكمون بغري شريعة اهلل , كل من جاء باحلق يُعادى   
 " .ما جاء رجل قط مبثل ماجئت به إال عودي", هج اجلادِة وليس على املن

 
تريد أن تأكل وتشرب معهم وتقوم ببعض , ( َودُّواْ َلْو تُْدِهُن فـَُيْدِهُنونَ )هم ال يرىون بأهل احلق إال إذا داهنهم أهُل احلق 
ال سبيل إليه إال باهلجرة  أما إذا أردت أن يكون الدين كله هلل فهذا, العبادات اليت ال تتعارض مع منهجم ال حرج عليك 
 .واجلهاد كما فعل خري الناس عليه الصالة والسالم

حىت إذا كان ببعض الطريق , فخرج أبو بكر وهو سيٌد من ساداِت قريٍش , فخرج الصحابة الكرام ملّا ُصبَّ عليهم البالُء صباً  
ُغنة فقال , بعيداً عن مكة  , " أخرجين قومي, خرجت مهاجراً يف سبيل اهلل : "قال , " إىل أين يا أبا بكر؟: "وجده ابن الدُّ

مثلك ما خيرج إنك : "قال , جاهلّي ولكن كان بقي لديهم قيم وشهامة وأخالق واعتبارات فاىلة , " ِمثُلك ما خُيرَج: "قال 
صروا عليه وآذوه فرجع فلما صدع باحلق من جديد أ, " ارجع معي يف جواري, لُتقري الضيف وُتكسب املعدوم وتُعني الناس 

ِإالَّ تـَْنُصُروُه فـََقْد َنَصرَُه اللَُّه ِإْذ َأْخَرَجُه الَِّذيَن  ) حىت َمنَّ اهلل عليه بعد ذلك باهلجرِة مع خري الناِس مع حممد صلى اهلل عليه وسلم 
 ( .نَّ اللََّه مَعَنا َكَفُروا ثَاينَ اثـْنَـنْيِ ِإْذ مُهَا يف اْلَغاِر ِإْذ يـَُقوُل ِلَصاِحِبِه اَل حَتَْزْن إِ 

وُجِهر , هبذه اهلجرة انتشر الدين , وخرج الصحابة إىل احلبشِة و معهم بنت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مع زوجها عثمان 
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 .وُصدِع بالقول الصحيح الذي أذلَّ اهلل سبحانه وتعاىل به الباطل , باحلق 
كما أورد ابن هشام يف سريته رمحه -تقول أم عبد اهلل بنت أيب حتمة رىي اهلل عنها , خرج هذا املوكب املتواىع إىل احلبشة  
إذ أقبل , ذهَب عامٌر ليأيت ببعض حاجتنا  -أي أبو عبداهلل  -إننا لنرتحل للهجرة إىل احلبشة وذهَب عامرٌ : "تقول  -اهلل
تقول ,  جلاهلية فظ غليظ صنديد من صناديِد قريٍش صّب العذاب واألذى على املؤمنني صباً وما أدراك ما عمر يف ا, " عمر
فلم حيتمل عمر هذا املنظر وهو , " آذيتمونا وقهرمتونا, نعم واهلل : إنه للرحيل يا أم عبد اهلل ؟ قالت : فقال , إذ أقبل عمر : "

ويرتكون عشريهتم , ال والنساء والولدان يرتكون أرىهم اليت ُولدوا عليها مل حيتمل أن يرى املستضعفني من الرج.. الفظُّ الغليظ 
مل حيتمل هذا ويف داخلِه صراع بني استكباره عن احلق واصراره على إيذاء هؤالء املؤمنني وبني , ويرتكون آباءهم وأمهاهتم , 

به خربة ؟ أين يذهبون إىل البـَُعداء الغرباء ؟ ال أين يذهبون ؟ يركبون البحر وما هلم من قبل , هذا املنظر الذي يقطع القلوب 
اهلل , " صحبكم اهلل: "قال , ولكن تغلَّب عليه جانب اخلري يف األخري فقال كلمة رقيقة , نسب وال قرابة وال أُخوة دين 

ن مشهد م! من مشهد هؤالء األطفال الصغار ! قلب عمر الفظ الغليظ يتفطر من مشهد األطفال .. اهلل أكرب .. أكرب
يف اهلل ويف , تركوا األعمام وأخواالً فراراً بدينهم , تركوا األموال , تركوا األوطان ! املستضعفني من الرجال والنساء والولدان 

لو رأيت , يا عامر : "فلما رجع عامر قالت , " صحبكم اهلل: "مل حيتمل عمر هذا املنظر فقال , رسوله صلى اهلل عليه وسلم 
ال ُيسلم هذا الذي رأيِت : "قال , " نعم: "قالت , " هل طمعِت يف إسالمه ؟: "قال ,  " بل قليل وقال وقالعمر إذ أقبل ق

 " .حىت ُيسلم محاُر اخلطاب
ولكّن , أين يذهبون ؟ رىي اهلل عنهم وأرىاهم .. فتأثر بتلك املشاهد الضعيفة , قلٌب كان يوصف بقلوب احلمري لبالدته  

ورثة حممد صلى اهلل عليه وسلم أقسم باهلل العظيم أهنم يف , بها بعد على ورثة حممد صلى اهلل عليه وسلم قريش اليوم مل يلن قل
أما يف الناس , سجون جزيرة العرب يف احلائر ويف غريه واألمريكان يسرحون وميرحون فوق أرض رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

, صلى اهلل عليه وسلم ؟ اللهم إين أبرأ إليكم مما صنع أبو رغال وإخوانه وأعوانه إميان ؟ أما يف الناس غرية على دين رسول اهلل 
 .وأعتذر إليك من تقصري املؤمنني القاعدين عن نصرة بيتك العظيم 

اللهم أبرم هلذه األمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه .. اللهم ردنا إىل ديننا رداً مجياًل  
اللهم .. وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان , اللهم زين اإلميان يف قلوب شباب املسلمني .. عروف وينهى فيه عن املنكر بامل

.. إنا نعاهدك على أن نواصل املسري إعالًء لكلمة ال إله إال اهلل وأن حممداً رسول اهلل حىت يُظهر اهلل هذا األمر أو نقتل دونه 
 . ك خري جميب فتقبل منا يا ربنا إن

 
وما , هكذا َسنَّ رسولنا عليه الصالة والسالم .. هجرٌة وجهاد بعد اإلميان .. هجرٌة وجهاٌد : هذا هو السبيل يا عباد اهلل 

فقد صّح عن نبينا عليه الصالة والسالم يف حديثه لعمرو بن , وهو حسبنا ونعم الوكيل ! أدراك عن أجر اهلجرة واجلهاد 
أما علمت أن اإلسالم : " فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم , عندما جاء يريد أن يشرتط لنفسه , نه العاص رىي اهلل ع
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ويفتح صفحة , مع اهلجرة خيرج اإلنسان من ذنوبه السابقة .. فهنيئاً للمهاجرين , " يهدم ما قبله وأن اهلجرة هتدم ما قبلها 
قيام ساعة يف : " فقد صح عن نبينا عليه الصالة والسالم أنه قال !  وما أدراك ما يسجل فيها, بيضاء نقية يسجل فيها 

ساعٌة يف الصف خرٌي من قيام , كرٌم عظيم , اهلل أكرب .. اهلل أكرب " .. الصف للقتال يف سبيل اهلل خرٌي من قيام ستني سنة 
إذا خابوا وخسروا وابتعدوا , ني إىل سبعني والذين يعيشون اليوم ومتوسط أعمار األمة قريباً من هذه السنني من ست, ستني سنة 

َر َساَعٍة : )عن منهج اهلل امسعوا إىل حاهلم يوم القيامة  ِلَك َكانُوا يـُْؤَفُكوَن   ۚ  َويـَْوَم تـَُقوُم السَّاَعُة يـُْقِسُم اْلُمْجرُِموَن َما لَِبثُوا َغيـْ َكذَٰ
لك احلمد يا ربنا , اهلل أكرب , الصف خرٌي من قيام ستني سنة  واجملاهد قيام ساعة يف, ستني سنة يروهنا يوم القيامة ساعة ( 

وقد صح عنه صلى اهلل عليه وسلم كما يف حديث أيب فاطمة الذي جاَء إىل رسولنا عليه الصالة . على هذا العطاء اجلزيل 
عليك باهلجرة فإنه ال مثل " : فقال عليه الصالة والسالم , يسأل عن عمٍل يقوم به ويستقيم عليه , رىي اهلل عنه , والسالم 

 " .هلا 
إن املهاجر يف كل حلظة  كل خلية , إن الذي يريد أن يقاوم الباطل وهو حتت الباطل هذا خمالف لُسنن اهلل سبحانه وتعاىل  

كل حلظة من حلظاته تصيح خالياه يف قلبه ويف أذنيه , من خالياه تصيح يف أعماق قلبه أنك خرجت لتحرير البيت العتيق 
 .فيبقى مهاجراً حىت يرفرف علم التوحيد حبق فوق بالد احلرمني .. إياك أن تنسى البيت العتيق 
فيكفي اجملاهد حتريضاً عليه أن سيد ولد آدم عليه الصالة والسالم صاحب الشفاعة العظمى يوم ! وما أدراك ما أجر اجلهاد 

ذلك الذي غفر له ما تقدم من ذنبه , اللهم سلم سلم : األنبياء  يوم يكون كالم, يوم ال يستطيع الناس أن يتكلموا , القيامة 
والذي نفسي بيده لوددت أن أغزو : " صح عنه كما يف الصحيحني وهو الصادق املصدوق عليه الصالة والسالم , وما تأخر 

 .لصالة والسالم فهذا هو السبيل يا أتباع حممد عليه ا, " مث أغزو فأقتل , مث أغزو فأقتل , يف سبيل اهلل فأقتل
 

فال تستكثروا من , بالعمل الذي عمله رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.. إمنا عليكم بالعمل , ال تتكاثروا وال تستكثروا 
إذا صيح باجلهاد وأعتدي على أرض اإلسالم فهو , اليت ليست هي فرض الساعة اليوم  -وإن كانت صاحلة-األعمال اليت 
ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عندما جاء النصارى يف املرة األوىل يف عهده عليه الصالة والسالم مل مل يبِق رس, فرض الساعة 

كما يف -والذين ختلفوا علمتم , هذه هي سنته , فما ختلف إال ثالثة , يبِق فقيهاً وال حافظاً وال معلماً وإمنا صاح هبم مجيعاً 
وال يتسع املقام لشرح , مقاطعة عامة من مجيع األمة , ذي نزل عليهم العقاب ال -حديث كعب رىي اهلل عنه يف الصحيحني

 .احلديث لطوله 
أفضل الشهداء : "ويف الصحيح عنه كما يف صحيح اجلامع يبني رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فضل الشهداء وقد صح عنه 

ف العلى من اجلنة ويضحك إليهم ربك وإذا الذين يقاتلون يف الصف األول ال يلفتون حىت يقتلوا أولئك يتلبطون يف الغر 
 " .ىحك ربك إىل عبٍد يف موطٍن فال حساب عليه 
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 ماذا نريد ؟ ماذا نريد ؟
 

أليس ابتغاؤنا رىوان اهلل ؟ أليس ابتغاؤنا اجلنة ؟ أم نريد أن جنمع من األشياء اليت سنحاسب عليها إذا خلَّفنا وختلَّفنا عن نصرة 
 ! دين اهلل سبحانه وتعاىل ؟

وخيرجنا من هذا التيه الذي ُكتب علينا بسبب خذالننا ملقدساته ولدينه , فنرجو اهلل سبحانه وتعاىل أن يردنا إىل دينه رداً مجيالً 
وبشهادٍة يف , وأن مين علينا هبجرة يف سبيله , واالبتعاد عن املعاصي والكبائر , وأن مين علينا بالرجوع إىل اجلهاد واألخذ به , 

 .بلني غري مدبرين حىت يرىى عنا سبيله مق
 ". هو مقيد بالعمل : " فكل فضل يذكر للعلم قال أهل العلم 

: قال  -أيب موسى األشعري-فهذا الرجل الذي كان يف الغزو مسع أبو موسى كما يف الصحيح عن أيب موسى رىي اهلل عنه 
يا أبا موسى أأنت مسعت هذا من : "فجاء رجل قال ,  فانظروا إىل هنج السلف.. اهلل أكرب " . إن اجلنة حتت ظالل السيوف"

وسلَّم على قومه ! كسر جفن سيفه .فمضى الرجل فكسر جفن سيفه , " نعم: "قال " رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ؟
 .فذهب وقاتل حىت قُتل , أقرأهم السالم 

ن يستكثر من مجع األحاديث وال يعمل هبا أراد أن يتأكد من احلديث هل هو صحيح ؟ ال أ, هو أراد أن يعمل مبا علم 
! انتهت املسألة , " نعم: "قال " أأنت مسعت هذا يا أبا موسى من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ؟ " فتكون حجة عليه 

 !وكم من اآليات احملرىة عن وجوبه ؟, كم من األحاديث الصحيحة عن اجلهاد وأجره 
وأن يربم ألمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيها أهل معصيته , نا خطأنا وزللنا فنرجو اهلل سبحانه وتعاىل أن يغفر ل

 .ويؤمر فيه باملعروف ويُنهى فيه عن املنكر ربنا أفرغ علينا صرباً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين 
اللهم . فرج عن الشيخ عمر عبد الرمحن يف سجون أمريكا اللهم ارحم ىعفه وشيبته ,  اللهم فرج عن علمائنا يف كل مكان 

. اللهم فرج عن الشيخ سعيد بن زعري وإخوانه يف سجون بالد احلرمني , فرج عن علمائنا يف جزيرة العرب و غريها من البلدان 
 . إنك ويل ذلك والقادر عليه , كان اللهم فرج عن شباب اإلسالم يف كل م

اللهم سدد . اللهم ثبتهم وانصرهم اللهم زلزل األرض من حتت أقدام عدوهم , اللهم سدد رمي إخواننا اجملاهدين يف الشيشان 
جاهدين أن وَيسََّر اهلل للم, سدد الطالبان الذين أقاموا شرع اهلل سبحانه وتعاىل يف هذه األرض , إخواننا يف دولة أفغانستان 

 . يلوذوا ويؤوا إىل هذه األرض بعد عقود طويلة من الدول اليت حتكم بغري ما أنزل اهلل 
 

 .يف اخلتام نرجوه سبحانه وتعاىل أن يتقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا و زكواتنا إنه ويل ذلك والقادر عليه 
 .و آخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

 .مٍد وعلى آله وصحبه أمجعنيوصل اللهم وبارك على حم 
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 إلى أهلنا بالعراق
 للشيخ ُأَساَمُة ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اَلِدنْ 
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: احلمد هلل القائل . ولقمع احملاربني لدعوته . وإلعزاز شريعته . احلمد هلل الذي فرض على عبادة اجلهاد إلعالء كلمته    
بـُْهُم الّلُه بِأَْيِديُكْم َوخُيْزِِهْم َويَنُصرُْكْم َعَلْيِهْم َوَيْشِف ُصُدوَر قـَْوٍم مُّْؤِمِننيَ } ُلَونَُّكْم ِبَشْيٍء }: ل واحلمد هلل القائ{ قَاتُِلوُهْم يـَُعذِّ َولََنبـْ

ُهم مُِّصيَبٌة قَاُلواْ ِإنَّا لِّلِه َوِإنَّا ِإلَْيِه * مَِّن اخْلَوْف َواجلُْوِع َونـَْقٍص مَِّن اأَلَمَواِل َواألنُفِس َوالثََّمرَاِت َوَبشِِّر الصَّاِبرِيَن  الَِّذيَن ِإَذا َأَصابـَتـْ
من قتل دون ماله فهو : ) والقائل ( من قتل دون مظلمته فهو شهيد : ) ينا القائل والصالة والسالم على نب. { رَاِجعوَن 

وبعد .. رواه اإلمام امحد ( شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد 
: 
 
 ..إىل أهلنا الصابرين الثابتني يف العراق الصامد  -
 ..اجملاهدة األبية يف العراق الواعد إىل عشائرنا  -
 ..إىل الغر امليامني واألسد احملامني عن امللة والدين  -
إبطالنا أبطال العمليات الفدائية يف كل مكان وال سيما يف فلسطني والعراق وأفغانستان وجزيرة العرب وبالد املغرب  -

ريق فأثخنوا يف العدو وكسروا شوكته وأهانوا كربيائه ومرغوا وباكستان ويف الصومال والشيشان والذين مضى إخواهنم على الط
 ..عزته وأربكوا خطواته وأفشلوا خطته أرجو اهلل أن يتقبلهم يف الشهداء فيشفعهم يف أهلهم ويعوىهم خريا 

. كل خمالف   إىل السادة اجلحاجح ، الشم الشوامخ الذين أىب هلم إمياهنم أن يقعدوا مع اخلوالف فهاجروا للجهاد وخالفوا -
 ...تركوا يف الدار األحبة ليتبعوا حممداً وصحبه صلى اهلل عليه وسلم 

 ..إىل أنصار اجلهاد واجملاهدين يف كل مكان  -
 

 :وبعد  -: السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 
 

وا باخلوف والدمار وعبثوا لقد أدار بوش وحلفائه رحى احلرب الظاملة مع من أطاعهم من املنافقني واملرتدين يف العراق فجاء
 .بأمنكم وخربوا دياركم وقتلوا خياركم أرجو اهلل أن يتقبلهم يف الشهداء ويعجل للمرىى واجلرحى بالشفاء 

فاستأسدت الثعالب واسرتعيت الذئاب ومن اسرتعى . ولقد هاجر األهل وتفرق الشمل وازداد الكفر ظهورا والنفاق غرورا 
 .إال السيف البتار فإن انتصروا فسعداء وإن قتلوا فشهداء الذئب ظلم ومل يبق لألحرار 

فصربمت . لقد مشرمت عن الساعد والساق ، فخضتم غمار هذه احلرب الضروس ومل ختشوا كل سالح عبوس .. فيا أهل العراق 
الكفر والذل  الذين يستحبون املوت على. يف احلرب واحتملتم ما للسيوف من ىرب شأنكم شأن أجدادكم األحرار األبرار 

 .فوقع السيف على رؤوسكم يهون وأما الصفع واللطع فدونه املنون . والعار 
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 وجوهاً ال تعـرض للطـام**** نعرض للسيوف إذا التقينا 
 نقاتل من غشـانا باحلسام**** ونأىب أن نلني وفينـا عرق 

 
فأنتم أبناء احلروب وكم فيكم من فارس . الفضل ثبّتم يف احلرب لبوش وأوباشه فكنتم لذلك الثبات أهل ولديكم مزيد من 

ولقد وقف العامل كله . ورثتموها كابراً عن كابر فاطعنوا كل مرتد وكافر . ىروب وأنتم أهل احللقة والسالح والطعن والرماح 
ام غزواتكم تسحق وألويتها أم. وهو يرى أمريكا الظاملة ويرى فيالقها حتت ىرباتكم تفلق . فرحاً متعجبا . مشدوها مذهوال 

 .وكتائبها بدك سراياكم متحق 
فيقذفون هبا شىت املقاذف . هتون عليهم يف املعايل نفوسهم .. وأشد ما كان الناس تعجبا وهم يرون أبطال العمليات الفدائية 

 .العجب  وإذا عرف السبب بطل. يقتحمون بالسيارات املفخخة على اجملنزرات املصفحة . مستبسلني هبا عند التزاحف . 
 .فالسبب يف تعجب الناس أهنم ال يرون ما يرى اجملاهدون يف منامهم وال جيدون ما جيدون يف يقظتهم 

فيختلف حسابه عن حسابنا وختتلف ساعته عن ساعتنا فريى الساعة كأهنا . فلرمبا رأى اجملاهد ما متىن بأنه شهيد يدخل اجلنة 
لبقاء متطلعاً إىل اللقاء فيندفع بقوة هائلة لنصرة الدين فلو اجتمع جيش الكفر ليال أو أيام طوال فلم يطق يف هذه الدنيا ا

ومست نفسه تتوق للوصول إىل عليني . فلقد ارتفعت مهته عما يف األرض من وحل وطني . بعتاده ملا استطاع منعه من مراده 
.. 

 .وعشقوها شباب كانوا يعيشون حياة رغد فهجروها ودنيا ترف فطلقوها ، أحبوا اجلنة 
ولرمبا وجد . شباب يف مقتبل العمر مل يكملوا من العقد الثاين ِسنينه ولكن سيوفهم َسنينه ورماحهم َمتينه وعقوهلم رزينه 

ففلق للمشرك . فما عاد يبايل من اجلنة بأحد فاحنسر فيهم حاسراً ومل يُعد . الواحد منهم ريح اجلنة كما وجد من دون ُأحد 
. فقد رفعوا رأس األمة عاليا رفع اهلل ذكرهم . امه فجزى اهلل اجملاهدين خري اجلزاء وأجزل هلم املثوبة والعطاء هامه وأزال عنه أوه

 .وبيضوا وجهها بيض اهلل وجوههم 
 

 ىراباً ميشي اخليل فوق اجلماجم**** أرى دون ما بني الفرات وبرقٍة 
 ـمعرفن الربينيـات قبل املعاص**** وطعن غطاريف كأن أكفهـم 

 سيوف بين اإلسالم من كل غاشم*** محته على األعداء من كل جانب 
 وأحسن منه كرهم يف املكارم**** هم احملسنون الكر يف حومة الوغى 

 أقل حياء من شفـار الصـوارم**** حييون إال إهنــم يف نزاهلـم 
 وإن هلم يف العيــش حّز الغالصم*** فإن هلم يف سرعة املوت راحة 
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 :اجملاهدون  فيا أيها

 
وهي تعلم أن . إن استمراركم يف هذا اجلهاد املبارك له ما بعده فوراء األكمة ما ورائها فالدنيا بأسرها تتابع انتصاراتكم العظيمة 

وسيعاد رسم خريطة املنطقة بأيدي اجملاهدين بإذن اهلل ومتحى احلدود املصطنعة . تارخيها قد بدأ صفحة جديدة وبتغريات كبرية 
 .دي الصليبيون لتقوم دولة احلق والعدل ، دولة اإلسالم الكربى من احمليط إىل احمليط بإذن اهلل بأي

 .فالكفر جبميع مستوياته الدولية واإلقليمية واحمللية تتضافر جهوده للحيلولة دون قيام دولة اإلسالم . وهذا املطلب عزيز جداً 
فقد حال العدو دون قيام دولة للمسلمني بعد اهنزام . ا ذلك رأي العني وقد مر إخوانكم بعدة جتارب ال ختفى عليكم ورأين

وعندما أعلنت السودان أهنا . الروس يف أفغانستان مث ملا أقامت حركة طالبان دولتها حاصرها العدو مث كر عليها وأسقطها 
ة بالضغط عليها إىل أن تراجعت عن ستبدأ بتطبيق الشريعة اإلسالمية تضافرت جهود الكفر العاملي مع دول املنطقة العميل

وسعي حاكم الرياض يف إقناع الرئيس السوداين جمدداً بتنفيذ مطالب األمم املتحدة . وليس بعيدا عنكم الدور األخري . ذلك 
 فيجب على. امللحدة بدخول القوات الصليبية إىل دارفور وهذا احتالل سافر وال يسعى بذلك وال يوافق عليه إال مرتد كافر 

أهل اإلسالم يف السودان وما حوهلا وال سيما يف جزيرة العرب أن يقوموا باجلهاد ىد الغزاة الصليبيني واخلروج املسلح على من 
 .أذن هلم وخلعه 

 .أقول هذه األحداث ليذكركم مبدى حجم وثقل املسئولية امللقاة على عاتقكم ومدى عظم املؤامرات اليت حتاك لكم 
 

 : العراق إخواين اجملاهدين يف
 

فقد أحسنتم بواجب من أعظم . فكما أنكم أهل للثناء واملدح فلسعة صدوركم وحسن تواىعكم فأنتم أهل للعتاب والنصح 
الواجبات قل من يقوم به وهو دفع العدو الصائل ولكن قد تأخر بعضكم عن القيام بواجب آخر هو من أعظم الواجبات 

ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ الَِّذيَن يـَُقاتُِلوَن }: صفاً واحداً كما حيب اهلل سبحانه وتعاىل حيث قال أيضا وهو أن توحدوا صفوفكم فتجعلوهنا 
يًعا َوالَ تـََفرَُّقواْ َواذُْكُرواْ نِْعَمَة الّلِه َعَلْيُكْم إِ }: وقال { يف َسِبيِلِه َصفرا َكأَنَـُّهم بُنَياٌن مَّْرُصوصٌ  ْذ ُكنُتْم َأْعَداء َواْعَتِصُمواْ حِبَْبِل الّلِه مجَِ
 .{ ... فَأَلََّف بـَنْيَ قـُُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتم بِِنْعَمِتهِ 

عليكم باجلماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من االثنني أبعد ومن : ) وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
 ( .ته فذلك املؤمن أراد حببوحة اجلنة فليلزم اجلماعة ومن سرته حسنته وساءته سيئ

: ) وقال أيضا ( . يا أيها الناس عليكم بالطاعة واجلماعة فإنه حبل اهلل الذي أمر به : ) وقال ابن مسعود رىي اهلل عنه 
 ( .اجلماعة أن تكون على احلق وإن كنت وحدك 
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 وإذا افرتقن تكسرت آحاداً **** تأىب الرماح إذا اجتمعن تكسرا 
 

 :ت اجملاهدة إخواين أمراء اجلماعا
 

إن املسلمني ينتظرونكم أن جتتمعوا مجيعاً حتت راية واحده إلحقاق احلق وعند قيامكم هبذه الطاعة ستنعم األمة بعام اجلماعة 
فاحرصوا يرمحكم اهلل على القيام هبذه الفريضة العظيمة . وكم هي مشتاقة هلذا العام فعسى أن يكون قريباً على أيديكم . 

وينبغي على أهل الفضل والعلم الصادقني أن يبذلوا جهودهم لتوحيد صفوف اجملاهدين وأن ال ميلوا يف السري إىل الغائبة ، 
 .أرجو اهلل أن يثيبهم وأن يوفقهم . الطريق املوصل إىل ذلك 

 
 :مث أن لدي مسألة أود أن أتناصح فيها مع إخويت 

 
: وقال الرسول صلى اهلل عليه وسلم { ..ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّه أَتْـَقاُكْم  }: وهو ما يقع بني اإلخوة من أخطاء قال اهلل تعاىل 

وقال عمر بن اخلطاب البنه عبد اهلل رىي اهلل عنهما عندما تسائل عن سبب تفضيله ألسامة بن ( أكرم الناس أتقاهم هلل ) 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم منك وكان أبوه أحب  كان أسامة أحب إىل: ) زيد رىي اهلل عنهما يف العطاء عليه قال له 
 ( .إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من أبيك 

 
فهذا هو ميزاننا فازدياد الثقة بالناس لتحمل أمانة الدعوة واجلهاد بقدر ازدياد التقوى ال بقدر قرابة أو نسب أو من إىل التنظيم 

 .وعوداً إىل موىوعنا . انتسب 
 

فاخلطأ ( كل بين آدم خطاء وخري اخلطائني التوابون ) من طبيعة البشر وقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فإن اخلطأ 
يتعذر انعدامه من الناس وعندما يقع يثور اخلالف بينهم وقد وقع اخلطأ وارتكبت كبائر يف خري القرون بل أن قريش أمهتهم 

أتشفع : ) هلل عنهما ليشفع هلا فتلون وجه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقال املرأة اليت سرقت فقدموا أسامة بن زيد رىي ا
فإمنا أهلك الذين من قبلكم أهنم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم : ) وقال أيضا ( يف حد من حدود اهلل 

لقطعت يدها مث أمر بتلك املرأة فقطعت  الضعيف أقاموا عليه احلد وإين والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت حممد سرقت
 .متفق عليه ( يدها 
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فهذا احلديث العظيم يوىح طريق اهلالك وهو بتعطيل احلدود وطريق النجاة بإقامتها ولذا حتفظ احلقوق وتطهر وتسلم اجلماعة 
دين ويضخموهنا ولرمبا نسبوها  وأما من يف قلوهبم مرض فإهنم يتتبعون عورات وسقطات اجملاه. املسلمة وهذا هو سبيل املؤمنني 

يا معشر : ) وقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم . كنتيجة لعبادة اجلهاد حتت مسمى العنف واإلرهاب حسيب اهلل عليهم 
ل عورته من آمن بلسانه ومل يدخل اإلميان قلبه ال تغتابوا املسلمني وال تتبعوا عوراهتم فإنه من اتبع عوراهتم يتبع اهلل عز اهلل وج

 ( .ومن يتبع اهلل عورته يفضحه يف بيته 
حاهلم كحاهلم يصيبون وخيطئون ومن اهتم بالوقوع يف حد من حدود اهلل . فاجملاهدون هم من أبناء األمة كاحلجاج واملصلني 

 .عليه وسلم أحيل للقضاء وال جمال للصراع بني املسلمني املستسلمني حقاً ألمر اهلل تعاىل وألمر رسول اهلل صلى اهلل 
فَِإن تـََناَزْعُتْم يف َشْيٍء فـَُردُّوُه ِإىَل الّلِه } : قال اهلل تعاىل . فكل أمر وكل نزاع يرد إىل اهلل تعاىل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم 

ٌر َوَأْحَسُن تَْأِويالً   .{ َوالرَُّسوِل ِإن ُكنُتْم تـُْؤِمُنوَن بِالّلِه َواْليَـْوِم اآلِخِر َذِلَك َخيـْ
فيجب التحاكم إىل شرع . رد التنازع إىل اهلل وإىل الرسول صلى اهلل عليه وسلم هو عالمة اإلميان ورفض ذلك عالمة الكفر ف

 .اهلل وعندها يتم متحيص الدعاوى وتدمي البينة 
 

نة على من لو يعطى الناس بدعواهم الدعى ناس دماء رجال وأمواهلم ولكن البي: ) وقد قال الرسول صلى اهلل عليه وسلم 
إذا تقاىى إليك رجالن فال تقضي لألول حىت تسمع كالم اآلخر فسوف تدري  : ) وقال أيضا ( ادعى واليمني على من أنكر

 ( .كيف تقضي 
 
 
 

وينبغي على العلماء وأمراء اجملاهدين وشيوخ العشائر أن يبذلوا جهدهم بني كل طائفتني ختتلفان ويقضوا بينهم بشرع اهلل وعلى 
ني املختلفتني أن تستجيبا لدعاة اإلصالح من أهل العلم الصادقني ولكن احلذر احلذر عند التقاىي إىل علماء السوء الطائفت

الذين ينهون اجملاهدين عن قتال اجليش وشرطة العمالء كعالوي واجلعفري واملالكي وهم . عامة ومن بالد احلرمني خاصة 
 .هنم على قتل أهل اإلسالم وتلك ردة ظاهرة من العسكر يعلمون أهنم أدوات لالحتالل األمريكي يناصرو 

واألدهى واألمر أن هؤالء العلماء يعتربون طاغوت الرياض ويل أمر ويدعون املسلمني لاللتفاف حوله يف حني أهنم يعلمون أنه 
اْلَعُدوُّ فَاْحَذْرُهْم قَاتـََلُهُم ُهُم }. . هؤالء . أكرب مسوق للمخطط األمريكي الصهيوين يف املنطقة وهو أحد دعاهتا لغزو العراق 

 .{ اللَُّه َأىنَّ يـُْؤَفُكونَ 
 

 :وقبل اخلتام 
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أنصح نفسي واملسلمني عامة واإلخوة يف تنظيم القاعدة خاصة يف كل مكان أن حيذروا من التعصب للرجال واجلماعات 

وكٌل يؤخذ من قوله ويرد إال الرسول صلى اهلل . لم فاحلق هو ما قاله اهلل تعاىل وما قاله رسوله صلى اهلل عليه وس. واألبطال 
 .فأمره على الرأس والعني . عليه وسلم 

فكل من يقول قوال . فإياكم مث إياكم أن يكون حظكم من هذه املسألة الفهم النظري فقط مث ختالفوه يف واقعكم العملي 
وقد قال رسول . ما وافق احلق فخذوه وما عارىه فاتركوه اعرىوا قوله على كتاب اهلل تعاىل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم ف

: ) وقال . رواه مسلم ( من قتل حتت راية عميه ينصر للعصبية ويغضب للعصبية فقتلته جاهلية : ) اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
 .متفق عليه ( ما بال دعوى اجلاهلية دعوها فإهنا منتنة 
وليس االنتساب إىل القبيلة أو إىل الوطن أو إىل التنظيم فمصلحة اجلماعة مقدمة على فأخوة اإلميان هي الرابطة بني املسلمني 

فيجب . ومصلحة األمة مقدمة على مصلحة الدولة . ومصلحة الدولة املسلمة مقدمة على مصلحة اجلماعة . مصلحة الفرد 
 .ان تكون هذه املعاين واقعاً عملياً يف حياتنا 

املسلمني وقادة اجملاهدين وزعماء اجلماعات الصادقة أن يردد كل منهم على إخوانه ما قاله الصديق وحري بعلماء : وأقول 
أيها الناس إمنا أنا : ) وقال ( . أطيعوين ما أطعت اهلل ورسوله فإن عصيت اهلل ورسوله فال طاعة يل عليكم : ) رىي اهلل عنه 

ال يكون أحد إمام أبداً إال : ) قال اإلمام مالك رمحه اهلل ( . فقوموين  متبع ولست مببتدع فإذا أحسنت فأعينوين وإن أنا زغت
 ( .على هذا الشرط

ونردد هذه األقوال عليهم إلزالة التضخم الذي نشأ عند بعضهم وذلك بتعظيم أوامر اجلماعة وأوامر قادهتا فيتوهم الواحد منهم 
ه العملي كأمنا هي نصوص معصومة وإن كان يعتقد نظرياً أن العصمة فيتعامل معها يف واقع. أهنا بالضرورة ال تكون إال حقاً 

 .لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقط 
فيتعصب ألمر مجاعته وقادهتا وال ينقاد آلية من كتاب اهلل أو حلديث من سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فهذا هو الظالل 

َنٌة أَْو ُيِصيبَـُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ فـَْلَيْحَذِر الَّ } : قال اهلل تعاىل . املبني  قال ابن كثري رمحه اهلل . { ِذيَن خُيَالُِفوَن َعْن أَْمرِِه َأن ُتِصيبَـُهْم ِفتـْ
وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته فتوزن األقوال واألفعال بأقواله ( أي عن أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ) 

ل وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائناً من كان كما ثبت يف الصحيحني وغريمها عن رسول وأعماله فما وافق ذلك قب
أي فليحذر وليخش من خالف شريعة الرسول ( من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد : ) اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال 
ق أو بدعة ، أو يصيبهم عذاب أليم يف الدنيا بقتل أو حد أو أي يف قلوهبم من كفر أو نفا. باطناً وظاهراً أن تصيبهم فتنة 

 .حبس أو حنو ذلك 
 

واألشد واألنكى أن تقتحم مجاعته وقادته املوبقات العظام وتأمره باقتحامها كدخول الربملانات التشريعية الشركية وانتخاب 
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نتِخب واملنَتَخُب يف أعمال شركية وال حول وال قوة إال با
ُ
وإين أوصي وإخواين بالتقوى والصرب فهما زاد . هلل أعضائها فامل

 .وسالح من رجا النصر 
 

خذوا حذركم من أعدائكم وال سيما املنافقني الذين خيرتقون صفوفكم إلثارة الفنت بني اجلماعات اجملاهدة : وأقول إلخواين 
. ت وعليكم حبفظ أسراركم وأتقنوا أعمالكم فمن كان هذا شأنه فأحيلوه إىل القضاء وعليكم بالتثبت وادرءوا احلدود بالشبها

فإن مما حيزن املسلمني ويفرح الكافرين تعثر بعض العمليات القتالية ىد العدو بسبب تقصري يف أي مرحلة من مراحل اإلعداد 
من ترتيبات للعملية كاستطالع اهلدف أو التدريب أو سالمة وكفاءة السالح والذخرية أو جودة العبوة الناسفة وإىل ما هنالك 
إن اهلل : ) وإذا وىعتم لغماً فليكن صحيحاً ال يبقي من األمريكان خمرباً وال جرحياً وقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

وإياكم مث إياكم من الغدر ( استعينوا على إمضاء احلوائج بالكتمان : ) وقال أيضا ( حيب إذا عمل أحدكم عماًل أن يتقنه 
لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدرته : ) شنار واحلر ال يغدر فقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فإنه إمث وعار و 

 ( .وال غادر أعظم غدراً من أمري عامة
 

 :ويف اخلتام 
 

النقم وادهلمت  لقد ازدادت: أقول ألهلنا يف العراق الصابرين املرابطني يف خط الدفاع األول عن الدين وعن حرمات املسلمني 
ادخرتكم األمة لدمهاء الليايل ألنكم أسدها اليت ال تبايل فكنتم أهالً هلا وأوىل . مبثلكم تشد أزرها األمم وترتقي القمم . الظَُلْم 

شم األنوف من الطراز . الناس هبا فأنرمت ظلمتها بربيق سيوفكم وأزلتم غربتها حبسن وقوفكم فنفوسكم أبية كنفس خالد وعلي 
 .ول األ
 

 :فياعشائرنا احلرة األبية 
 

تقاتلون الظامل . إلتزام بالعهد ووفاء بالوعد . صدق وكرم وشجاعة ومهم . يا قوم وأهلي أخالقكم ذّكرتنا بالرعيل األول 
 .وجتريون املظلوم ولو كان يف ذلك املوت احملتوم 

وكنتم أناساً تتقون ... بعضكم بعضا توديع أال تالقيا  استقبلتم املنايا بالعتاد فودع" حي على اجلهاد" إذا نادى املنادي 
 .املخازياً 
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 ال ِصَغٌر عاِذٌر وال هــرمُ **** كأمنا يولــد الندى معهم 
 طعن حنور الكماة ال احللم**** قوم وصف الفحول عندهم 

 
وا للكفار ساحة الدار وأن تزجمر أىب لكم إميانكم أن جير علوج الروم أقدامهم على ما يف العراق من ختوم وأنفتم أن ترتك

فأثخنتم يف العدو إثخاناً . الدبابات بني دجلة والفرات فعزمتم على قتاهلم حىت املمات ومن حيرص على املوت توهب له احلياة 
من   فواصلوا سقي جنود الكفر.. ، وأمعنتم يف قتاهلم إمعاناَ ، حىت صاروا سجناء قواعدهم واملنطقة اخلضراء خيافون اخلطر 

 .كأس املوت املر وال تبقوا منهم على أرض العراق َديّاراً 
 
 
 
 

 :يا عشائرنا احلرة األبية 
 

إنكم تصولون وتقاتلون للمحافظة على امللة واألمة ، فاحفظوا األمانة ومن ادخر بأساً ليوم شدة فهذا أوانه ولن يسلم احلر 
 .أمانه 

 
 السمـاءيا صقور ساميات يف .. يا أسود احلـرب 

 صهوات اخليل كانت مهدكم وعليها قد توارثتم إباء
 

وأبو أن يسلموا كسرى بناة . امسعوا ما قال أعشى قيس يف وفاء وإباء أبائكم األحرار يف يوم ذي قار ، فقد أنفوا املهانة واهلوان 
اهلل عليكم باإلسالم ومتم أخالقكم  فثبتوا وقاتلوا فكيف بكم وقد من. النعمان ولو أدى ذلك إىل هالكهم واصطالمهم مجيعاً 

 :قال األعشى . ومن به عليكم من قبل على آبائكم ففتحوا العراق من أعلى الفرات إىل أدناه وهزموا كسرى ومن وااله 
 

 منا غطاريف ترجو املوت وانصرفُ **** وجند كسرى غداة احلن صبحهم 
 ال خـرفُ للموت ال عاجز فيها و **** لقــوا ململمة شهباء يقدمهـا 
 موفق حـازم يف أمره أنـــفُ **** فرع منتـه فروع غري ناقصــة 
 مثل األسنـة ال ميل وال كشـفُ **** فيها فوارس حممــود لقائهــم 
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 ملنا ببيـــض فمل اهلام خيتطفُ **** ملا أمالوا إىل النشــال أيديـم 
 حىت تولوا وكاد اليـوم ينتصـفُ **** وخيل بكر فما تنفـك تطحنهم 

 يف يوم ذي قار ما أخطـاهم الشرفُ **** لو أن كل معـّد كان شـاركنا 
 :فيا عشائرنا احلبيبة املهيبة 

 
 :وأخص بالذكر يف هذه األيام أهلنا يف دياىل الذين يتصدون حلملة الكفر والعمالة 

وذلك مقتضى التقى إن الوقوف حتت ظالل السيوف رغم ما فيه من حتوف ذخر عظيم اليوم ينفعكم يوم احلساب غداً 
والورع وشرف الدنيا لذلك تبع فاعملوا لذلك اليوم ومن صرب ىفر وإن احلذر ال يدفع القدر ، واستقبال املوت خري من 

 ..استدباره ، والطعن يف النحر أكرم من الطعن يف الظهر 
 
 

 ولكن على أقدامنا تقطـــر الدمى**** وليست على األعقاب تدمى كلومنا 
 
 
 
 

 ذين يؤثرون الدين على حياة األنفس والبنني ؟فأين ال
 أين أهل التوحيد ؟

 أين أهل التوحيد ومنكسي راية الكفر والتنديد ؟
 أين الذين يستعذبون العذاب وال يهابون الضراب ؟

 أين الذين يستسهلون الوعر ، ويستحلون املر ، ألهنم أيقنوا أن نار جهنم أشد حراً ؟
 كيوم تبوك ؟أين النافرون لقتال الروم  

 أين املبايعون على املوت كيوم الريموك ؟
 أين أجناد الشام ؟ أين أمداد اليمن ؟ أين فرسان الكنانة ؟ وأسد حجاز واليمامة ؟
 ..هبوا لنصرة إخوانكم وإغاثتهم يف بالد الرافدين بالتنسيق معهم عرب األدلة الثقاة 

 :فيا أهل العراق 
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إن أمر الكفر قد .. يا أعالم الرتك والكرد والعرب .. يا محاة اإلسالم .. لبيض الرقاق يا راكيب الدهم العتاق وحاملي ا
 ..فزيدوا اىطرابه اىطراباً ، ورقابه ىراباً ، ومكنوا الصارم القرىاباً . اىطرب ووقت فراره قد اقرتب 

فإنه مطلع عليكم . م اهلل واذكروه كثرياً ولقد ازداد جنده حامل راية الصلبان ، زعم أنه سيهزم جند اإلميان ، فاثبتوا يرمحك
. فال تفضحوا املسلمني اليوم ، فال تفضحوا املسلمني اليوم . ويغضب العدى . فاصدقوا اللقاء ولريى منكم ما يتم به الرىا 

 ..نفسي فداكم واألب واجلد .. فما من املوت بُد ... فيا قوم شدوا وجدوا . سرت اهلل عوراتكم وآمن روعاتكم 
 

 .اللهم ربنا أفرغ علينا صرباً وثبت أقدامنا وإنصرنا على القوم الكافرين 
 .اللهم منزل الكتاب وجمري السحاب وهازم األحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم 
 .اللهم منزل الكتاب وجمري السحاب وهازم األحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم 

 .م وانصرنا عليهم اللهم منزل الكتاب وجمري السحاب وهازم األحزاب اهزمه
. واحفظنا باإلسالم راقدين وال تشمت بناء األعداًء واحلاسدين . اللهم احفظنا باإلسالم قائمني ، واحفظنا باإلسالم قاعدين 

 ..اللهم انصرنا على من ظلمنا حىت ترينا فيه ثأرنا 
 ..ك اللهم هذا يوم من أيامك فخذ بقلوب شباب اإلسالم ونواصيهم إىل اجلهاد يف سبيل

 .اللهم اربط على قلوهبم وثبت أقدامهم وسدد رميهم وألف بينهم 
يف فلسطني والعراق وبالد احلرمني . اللهم أنزل نصرك على عبادك اجملاهدين وفرج عن األسرى واملكروبني يف كل مكان 

.. إنك على كل شيء قدير  وأفغانستان وكشمري والفلبني والصومال والشيشان واملغرب اإلسالمي وأمريكا واهلند وباكستان
واجعل . اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا اليت فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا اليت فيها معادنا 

 رمبا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار . احلياة زيادة لنا يف كل خري واجعل املوت راحة لنا من كل شر 

 

 ..وصِل اللهم وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبة أمجعني 
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 السبيل إلحباط المؤامرات
 حول العراق ودولة العراق اإلسالمية
 للشيخ ُأَساَمُة ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اَلِدنْ 
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من يهده اهلل فال ُمضل له و , و نعوُذ باهلل من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا , إن احلمَد  هلل حنمده و نستعينه و نستغفره   
 .و أشهُد أال إله إال اهلل وحده ال شريك له و أشهد أن حممداً عبده و رسوله , من ُيضلل فال هادي له 

 
 ,أما بعد  
 

, إىل أهل الِعلم و الفضل , و إىل أهلنا الصابرين املرابطني يف جبهات و ثغور العراق خاصة , امة فإىل أميت اإلسالمية الغالية ع
 :و إىل إخواين اجملاهدين , و إىل شيوخ العشائر احلرَّة األبية , و إىل قادِة اجلماعات اجملاهدة و أعضاء جمالس الشورى فيها

 
 .السالم عليكم و رمحة اهلل و بركاته 

 
ا إليكم عن املؤامرات اليت حييُكها التحالف الصهيوين الصلييب بقيادة أمريكا بالتعاون مع وكالئها يف املنطقة لسرقة حديثي هذ

 .و ما الواجب علينا إلفساد هذه املؤامرات , مثرة اجلهاد املبارك يف أرض الرافدين 
و ملا أيقنت بعجزها , ية لتثبيت قواهتا يف العراق ال خيفى عليكم أن أمريكا ما فتئت تسعى بشىت السُّبل العسكرية و السياس

و كان من كيدها السعي إلغواء العشائر بشراء ذممهم , العسكري زادت من نشاطها السياسي و اإلعالمي ملخادعة املسلمني 
 و تكوين جمالس الضرار حتت مسمى , 
أرجو اهلل أن , ت أن تبيع دينها أو ُتدنس شرفها أب, فامتنعت عن ذلك عشائُر كثريٌة حرة أبية , كما زعموا ( الصحوات ) 

 .يثبتهم على احلق و جيعلهم ُذخراً لنصرة اإلسالم و أن يبارك هلم يف أنفسهم و أهليهم و أمواهلم فجزاهم اهلل خرياً 
 

مللة و فهؤالء خانوا ا, كان منهم الضال املضل عبد الستار أبو ريشة و بعض ذويه , بينما استجاب بعض ىعاف النفوس 
 .عار يتبعهم أبد الدهر ما مل يتوبوا , وَجرُّوا على أنفسهم و من تبعهم اخلزي و الفضيحة و العار , األمة 

وقد عاجلهم , و مع ذلك مل ينعموا فيها , و إن َشرَّ التجَّار هُم الذين يتاجرون بدينهم و دين أتباعهم فيبيعونه بدنيا زائلة  
فخسروا الدنيا و اآلخرة وذلك هو , و مل يغِن عنهم بوش و جنوده شيئاً , هلم و ردعاً ألمثاهلم  أُْسُد اإلسالم بالقتل جزاءاً 

 .اخلسران املبني 
إِ الَّ الَِّذيَن تَابُواْ ِمن بـَْعِد : ) قال اهلل تعاىل , و إين أنصُح من ساروا يف طريق الغواية أن يغسلوا هذا الكفر و العار بتوبٍة نصوح 

 ( .َلُحواْ فَِإنَّ اهلل َغُفوٌر رَِّحيٌم َذِلَك َوَأصْ 
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وحموٌر آخر تسعى أمريكا من خالله مع وكالئها يف املنطقِة من تشكيل حكومة , فتجنيُد من نافَق من زعماء العشائر حمور  

، وهذا االسم  جديدة مواليٍة هلا كحكوماِت دول اخلليج بداًل عن حكومة املالكي ، ُتسمَّى باسم حكومة الوحدة الوطنية أيضاً 
يستهوي كثرياً من الناس وخاصًة الذين تعبوا من احلرب ، فيجب على املسلمني أن يعلموا حقيقة هذه احلكومة قبل الرتحيب 
هبا ، فحكومُة الوحدة الوطنية تعين أن يلتقي مجيع أطياف الشعب على تعظيم الوطن تعظيماً يفوق تعظيمهم ألي ُمقدَّس 

ه الكلمة العليا فهو يعلو وال يُعلى عليه ، فيلتقي اجلميع يف وسط الطريق ويرىون بأنصاف احللول ، عندهم ، أي أن الوطن ل
ويتخلى املسلمون أيضاً عن بعض دينهم ، ومقتضى , مما يعين أن يتخلى البعثيون وبقيُة األطراف األخرى عن بعض مبادئهم 

ىعية للشريعة اإلسالمية يف التحليل و التحرمي ، هذه املشاركُة هي هذا األمر أن يرىى املسلم بتحكيم ومشاركة التشريعات الو 
فباسم الوطن و الوطنية ناصرت دول اخلليج أمريكا لتستبيح , -نعوذ باهلل منها-شرٌك أكرٌب خمرٌج من امللة خُملٌِّد لصاحبه يف النار 

خلريطة كما زعموا ، واحلقيقُة هي خوفهم من العراق ليعاين أهله ما يعانون من ويالت ، كل ذلك حىت ال يشطب الوطن من ا
 .فهذا حليفهم السابق صدام قد ُشِطب ولكن العراق مل ُيشطب , أن يشطبوا ُهم ال الوطن 

وباسم الوطن و الوطنية يتم التمكني للصليبيني اليوم يف أرض الرافدين أيضاً ،  بتنصيب حكومٍة عميلٍة ألمريكا تُوقِّع سلفاً  
على الرىا بوجود القواعد األمريكية الكربى فوق أرض العراق ، وتعطي األمريكان ما شاؤوا من نفط العراق حتت قانون النفط 

منة املطلقة على بقية دول املنطقة ، ولكن مما يؤسف له أن يشارك يف هذه اخليانة العظمى أحزاب لالستمرار يف إخضاعه للهي
و هذا من تلبيس احلق بالباطل ، وقد شاهد الناس بعض هذه الزعامات وهي , ومجاعات تنتسب للعلم و الدعوة و اجلهاد 

باإلسالمي ، ودعا صراحًة إلبرام اتفاقيات أمنيٍة طويلِة تتعاون بشكل مباشر مع األمريكيني كما فعل زعيم احلزب الذي يسمى 
املدى مع أمريكا ، و رأى الناس أيضاً زعاماٍت أخرى تتعاون بشكل غري مباشر وذلك عن طريق وكالء أمريكا يف املنطقة 

مة وحدة وطنية ، وخاصًة حاكم بالد احلرمني ، فال ميكن للرياض أن تستقبل وتدعم هذه الزعامات إال على شرط الرىا حبكو 
وللعقالء أن يعتربوا مبا آلت إليه قيادة محاس ، حيث أىاعت دينها ومل َتْسَلم هلا دنياها ، عندما أطاعت حاكم الرياض وغريه 

 بالدخول يف دولة الوحدة الوطنية واحرتام املواثيق الدولية الظاملة ، فهال قام الصادقون يف محاس ليصححوا مسارها ؟
 

ام الرياض قادَة محاس فكذلك يسعون إلغواء اجلماعات اجملاهدة يف العراق ، فيغضوا طرفهم عن أعضاء بعض وكما أغوى ُحكَّ 
اجلماعات لتتحرك يف دول اخلليج باطمئنان لتأخذ الدعم ولكن ليس بشكل رمسي فهذا ما ترفضه اجلماعات ، وإمنا يتم مترير 

وكثري منهم يف حقيقتهم رجال موالون للدولة يسعون يف , غري الرمسيني  الدعم باسم مجع التربعات من بعض العلماء و الدعاة
حتقيق سياستها يف العراق ، بسحب البساط من حتت أقدام اجملاهدين الصادقني ، فمهمُة هؤالء العلماء و الدعاة إقناع قادة 

ث الدعايات املغرىة ىد دولة هذه اجلماعات بنفس الشرط السابق وهو الرىا حبكومة وحدة وطنية ، فضاًل عن حثهم لب
العراق اإلسالمية وقتاهلا إن أمكن وهذا من أسرار احلملة الشرسة عليها عسكرياً وإعالمياً ، وإن املرء ليعجب أشد العجب  
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كيف ىيعت هذه الزعامات األمانة اليت يف أعناقها وذهبت تضع يدها يف يد أحد أََلدِّ أعدائها حاكِم الرياض ، وهو الذي 
نصرته وتواطؤه مع أمريكا لغزو العراق ، وهل خيفى اليوم على فتيان املسلمني فضاًل عن علمائهم وشيوخهم وقادة ثبتت 

اجملاهدين  أن هذا احلاكم هو كبري وكالء أمريكا يف املنطقة وقد أخذ على عاتقه مراودة وترويض كل ُحرٍّ عفيف أمني شريف 
ق الذي ارتضاه لنفسه وهو يف العقد التاسع من عمره ، طريق اخليانة للملة و األمة و جبره إىل سبيل الغي و الغواية ؟ ذلك الطري
فبئس السبيل سبيلهم ، ولكن أىن رجع العلماء و األمناء املرشدون إىل سبيل , اخلضوع إلرادة التحالف الصلييب الصهيوين 

 .الرشد فهذا ما نتمناه 
 

اء األمة من حكام املنطقة وموكليهم  بشدة األهوال اليت أصابت أهل اإلسالم وإن أصحاب هذا املنهج يربرون تعاوهنم مع أعد
على يد جيش الصدر وكذا فيالق الغدر بقيادة عبد العزيز احلكيم ، و منتسيب حزب الدعوة داخل حكومة املالكي وخارجها ، 

اإلنسان ولكنها حقائق على أرض الواقع فأقول إن جرائم هؤالء قد جتاوزت كل احلدود وما يفعلونه بأهل اإلسالم ال يصدقه 
يذوقها إخواننا هناك يف العراق ، وهؤالء القوم هلم أطماع وكذا أهداف يف توسيع جرائمهم خارج العراق ، ومع هذا كله فإنه 

ل ىد الغزاة باإلمكان إيقاف جرائم هذه املليشيات ومدها بإذن اهلل باإلعتماد على اهلل تعاىل مث بتوحيد جهود اجملاهدين للقتا
-وأعواهنم هؤالء ، ودعم عامة املسلمني للمجاهدين بكل ما حيتاجونه ، وقد حاز األمري أمحد اخلاليلة أبو مصعب الزرقاوي 

وإخوانه قصب السبق يف رفع اللواء لفضح هؤالء اجملرمني وقتاهلم وإيقاف مدهم ، وبداًل من أن تنصروهم  -عليه رمحة اهلل 
فقتال األمريكان فقط مقاومة شريفة ، و أما قتال , اهدين عن قتال هؤالء وقسمتم القتال إىل قسمني خذلتموهم وثبطتم اجمل

املليشيات املرتدة وأعضاء اجليش والشرطة وهم أنصار أمريكا وأدواهتا الحتالل العراق وقتل أحراره فهي عندكم مقاومة غري 
وقد كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقاتل ,  هبا من سلطان فهذه تقسيمات ما أنزل اهلل, شريفة تتربؤون من أصحاهبا 

أبناء عمومته من قريش ، فالدين هو الذي يعصم الدم وليس العرق أو الوطن ، وقد وافقكم يف هذا املنهج املعوج عشراٌت من 
فرصًة كبريًة هلذه املليشيات أن  وهذا مما أعطى, أصحابكم من أولياء وعلماء السلطان غري الرمسيني يف بالد احلرمني وغريها 

 .تتمادى يف إهالك احلرث والنسل 
 

 إن السفينَة ال جتري على اليبسِ ***  ترجو النجاَة ومل تسلك مسالكها  
 

مث إن كان حرصكم على دفع شر هؤالء هو الذي دفعكم ملواالة الكفار واحلكومات املرتدة ،  أََما كان من الواجب عليكم أن 
نكم الذين ائتمنوكم وأطاعوكم لتقيموا دولًة إسالمية ؟ أليس من الواجب أن تبلغوهم أنكم قد عجزمت عن األمر تصارحوا إخوا
, الكلمة العليا فيها ليست هلل تعاىل وإمنا للوطن وكاهنه , ورىيتم بدولة وحدة وطنية، وحقيقتها دولة وحدة وثنية , املتفق عليه 

اهلل يف أنفسهم ويف أمتهم وأال يضيعوا مثرة هذه الدماء الزكية الطاهرة اليت أريقت من  وإين أدعو  من زلت أقدامهم أن يتقوا
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 .وأن يرجعوا إىل احلق فالرجوع إىل احلق خرٌي من التمادي يف الباطل , أجل قيام الدين والتمكني لدولة املسلمني 
 

واحليلولة , ليت ترمي إىل إجهاض اجلهاد يف أرض العراق فما الواجب علينا إلفشال هذه املؤامرات اخلطرية ا, إخواين اجملاهدين 
وتُفشل خمطط أمريكا يف , دون قيام دولة إسالمية على كامل أرض الرافدين تكون نصرًة وعوناً ألهل اإلسالم يف كل مكان 

 تقسيم العراق وتكون خط الدفاع األول عن أمتنا ؟
مجيع اجملاهدين الصادقني مع بعضهم البعض ، لتقف صفاً واحداً  أقول و أؤكد أن من أعظم الواجبات هو أن تتحد جهود 

ومن املفيد هنا أن أذكر حماولًة سابقًة جلمع كلمة , تقاتل لتكون كلمة اهلل هي العليا وتعمل جاهدًة إلفشال مجيع مؤامراهتم 
وبعد أشهر من  -رمحه اهلل-بداهلل عزام لقادة اجملاهدين األفغان فيها عرب مهمة ذات صلة مبوىوعنا ،  قد قمنا هبا مع الشيخ ع

السعي لتحقيق الوحدة بينهم ، وإزالة العقبات اليت كان يدعي بعضهم أهنا حتول دون الوحدة ، وبعد إزالتها يدعون عقبة 
بكلمات للتدليل على صعوبة املهمة وتعلق  -رمحه اهلل  -أخرى ،  وهكذا حىت توصلنا إىل نتيجة خلصها الشيخ عبداهلل 

هل ميكن أن يتنازل حاكم الرياض عن حكمه حلاكم األردن أو العكس من أجل اجتماع األمة : " مراء باإلمارة فقال األ
 ". كذلك لن يتنازل سياف لرباين أو حلكمتيار والعكس صحيح : " فقال , ال ميكن : فكانت إجابة اإلخوة , " ووحدهتا ؟ 

 
هذه القيادات وكان من كبار السن والقدر وهو صاحب جتربة طويلة يف احلياة ولقد كان ألحد اجملاهدين رأٌي سديد جداً يف 

أن هؤالء القادة جُتار : " مع الناس ، وكنا وقتها ننفر من شدة قوله فيهم ، وسأحاول أن أوصل بعض قوله إليكم وخالصته 
هم مما أخَّر إدراكنا للتصور الصحيح ،  وكنا ال نصدق كالمه في" ومصاحلهم الشخصية مقدمة على القضية , هتمهم زعامتهم 

مث مع مرور األيام وتتابع الوقائع بدأت األمور , لألشخاص واألحداث ، و ال خيفى ما يرتتب على ذلك من مضار عظام 
 تتضح وتصدق قوله يف بعضهم ، بل جاءت األحداث لتؤكد أموراً  ما كنا نتوقعها أبداً لصغر سننا ولقلة جتربتنا يف تلك األيام

،  وأّما اليوم فكلكم قد علم أن حتالف الشمال بقيادة رباين وسياف صاروا أعواناً ومناصرين ألمريكا ىد اجملاهدين يف 
أفغانستان ،  و كذلك احلال اليوم يف العراق فاحلزب اإلسالمي وبعض اجلماعات املقاتلة تناصر أمريكا على املسلمني ، وذلك  

 .قوة إال باهلل العلي العظيم  كفٌر بواح وردة صراح وال حول وال
 
, أن يتربؤوا من قادهتم ويصححوا مسار أحزاهبم ومجاعاهتم , فيجب على أعضاء احلزب اإلسالمي وتلك الفصائل املقاتلة  

  ولقد بذلت أمريكا جهوداً , فإن تعذر ذلك فليعتزلوا هذه القيادات املنافقة ،  وليلتحقوا باجملاهدين الصادقني بأرض الرافدين 
كبرية من قبل إلقناع قادة األفغان   بواسطة حكوميت الرياض وإسالم آباد للدخول يف حكومة وحدة وطنية ، أي مع 

واستعانت الرياض ببعض رجاهلا من العلماء غري الرمسيني ، حىت يتيسر هلم , الشيوعني والعلمانيني الذين جاؤوا من الغرب 
اخلطباء املؤثرين احملرىني للناس على اجلهاد ، وحيضرون األموال الطائلة لقادة  وهؤالء كانوا من, اخرتاق صفوف اجملاهدين 
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اجملاهدين ، و يف الوقت احملدد طلبوا من قادة األفغان أن يتحدوا مع الشيوعيني والعلمانيني ، حتت مسمى دولة الوحدة الوطنية 
وا بتعطيل مشروع الوحدة بني قادة اجملاهدين وذلك فقام,  وعندها ظهروا على حقيقتهم بأهنم علماء سوء ورجال الطاغوت 

ووعدوه أن يدعموه ليكون رئيساً ألفغانستان مث مل يفوا له مبا وعدوه ، ولكنه من أجل هذا , عندما أغروا أحدهم بأمواٍل طائلة 
قراره عند رئيس استخبارات  الوعد لكرسي الرئاسة ماطلنا يف أمر الوحدة كثرياً كما اتضح لنا يف هناية املطاف أنه كان قد رهن

الرياض الذي جاء بنفسه إىل بيشاور ملتابعة األمر بالتعاون مع االستخبارات الباكستانية ، وكان رسوله إىل هذا القائد عاملنَِي 
غري معروفني من العلماء غري الرمسيني مع العلم أن معظم القادة قد وافق على ذلك  نتيجة لضغوط الرياض وإسالم آباد ، 

 .وعندها بُذلت جهود إلفساد هذا األمر واملقام ال يتسع للتفصيل 
 

وما أشبه الليلة بالبارحة فإن حكومة الرياض ما زالت إىل اليوم تقوم بنفس أدوارها اخلبيثة مع كثري من زعماء العمل اإلسالمي 
ع كلمة قادة األفغان ،  أن قرار الوحدة  وقادة اجملاهدين يف أمتنا فحسبنا اهلل عليهم ، ولقد كان من أسباب فشل حماوالت مج

كان بأيديهم ويصعب على كثري من الناس أن يـَُقدِّروا مصلحة اجلهاد و األمة إذا كانوا هم طرفاً يف تلك املعادلة ،  فتتلبس 
دين ، ومن هنا على القائد أو األمري األمور العامة باخلاصة ، ويعتقد أنه هو وحزبه أفضل من يقود عموم اجملاهدين لنصرة ال

فبمثل هذه احلالة يكون , يزداد متسكه باإلمارة وتتضخم عنده أخطاء غريه من القادة واألحزاب ، وال يرى أخطاء نفسه وحزبه 
هو املدَعى عليه ، ويف نفس الوقت هو القاىي فال يستطيع أن حيكم على نفسه بوجوب اعتزال اإلمارة والتنازل لصاحل أمري 

معظم املسلمني ،  وحاهلم يف هذه املصيبة كحال امللوك والرؤساء يف بالدنا وعند التدبر يف اعرتاىاهتم  آخر قد جيتمع عليه
وإن معظمها تدور حول أمور حتسينية لإلمارة لكن إصرارهم على ذلك , وأعذارهم يتبني أهنا ال تنهض لتأخري اجتماع الكلمة 
رض فظهر الكفر يف كابل وساد الفساد وقطعت الطرق وسفكت الدماء أدى إىل ىياع الضروريات وأمهها الدين والنفس والع

وانتهكت األعراض وهنبت األموال وذهبت ريح اجملاهدين وكانت الكلمة العليا حقيقة يف كابل للرئيس السابق جنيب بينما قادة 
كثري من أعضاء أحزاهبم   وبقي, األحزاب يومهون أعضاء أحزاهبم  أهنم هم حكام كابل وأهنم  سيقيمون شريعة اإلسالم 

يتقبلون هذه األكاذيب ولكن عدداً من الصادقني رفضوا أن يبيعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل ورفضوا أن يعطلوا ما مييز األنام 
 .عن األنعام وأن يساقوا كما يساق القطيع 

ق بني  ُحسن الظن بالقادة وبني أن يكون  فينبغي على كل أخ من األخوة اجملاهدين أن يتدبر ويُعمل عقله وال يعطله وأن يفر 
فالذين بقوا مع القادة  , َكيِّساً فطناً يزن األمور والرجال مبيزان اإلسالم ويرتفع عن أن يكون إمََّعة يتبع القادة على غري بصرية 

 وذلك ناقٌض كسياف ورباين يف كابل يناصروهنم ىد املسلمني بعد كل الذي حصل هؤالء قد ظاهروا الكفار على املسلمني
من نواقض الدين وليس بعذر هلم حسن ظنهم بالقادة فيجب عليهم أن يفتشوا قلوهبم ويتربؤوا من الشرك وأهله ويدخلوا يف 

: ) فكم من الناس ىلوا عن سواء السبيل لتعصبهم لقادهتم وكربائهم بغري هدى وليتدبروا قول اهلل تعاىل , اإلسالم من جديد 
 (ْعَنا َساَدتـََنا وَُكبَـرَاءنَا فََأَىلُّونَا السَِّبياَل َربَـَّنا ِإنَّا َأطَ 
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ومن الِعرَب أال ينخدع اإلخوة بأمساء األحزاب أو بقادهتا فهذا سياف كان أبرز قادة اجملاهدين وكان ِملء السمع والبصر واسم 
, زبه اجلمعية اإلسالمية وحاله كذلك وهذا رباين وح, حزبه االحتاد اإلسالمي مث أعان أمريكا على املسلمني وذلك كفُر بواح 

وهذا أمحد شاه مسعود الذي ذهب عند الصليبيني يف أوروبا يعرض نفسه على املأل  ليكون أداة إلسقاط إمارة أفغانستان 
ولئن زلَّ بعض قادة األفغان فإنه بفضل اهلل قد ثبت البعض اآلخر فكانوا , اإلسالمية مث يزعم بعض املضلني أنه شهيد 

حفظه -والشيخ جالل الدين حقاين  -عليه رمحة اهلل-منهم الشيخ يونس خالص  -حنسبهم واهلل حسيبهم-ني خملصني صادق
كما رأت الدنيا بأسرها صدق وثبات , وكالمها قد أفىت بوجوب اجلهاد ىد الغزو األمريكي ألفغانستان وسامها فيه  -اهلل

فر العاملي وعدم الرىوخ واخلضوع هلم بتضييع أمانته وذلك برفضه التخلي عن األمري اجملاهد املال حممد عمر يف قتال حتالف الك
الشريعة أو تسليم من دخلوا يف جواره من العرب املهاجرين ألهنم إخوانه يف الدين فلو ذهبت اإلمارة وكرسيها فمواقف عظيمة 

ل بني موقف احلاكم املسلم وبني مواقف ففرق هائ -حنسبهم واهلل حسيبهم وال أزكي على اهلل أحداً -تنبئ عن رجال عظام 
فاألول ىحَّى مبلكه من أجل دينه واآلخرون , احلكام املنافقني الذين تعاونوا مع أمريكا يف احلرب العاملية ىد اإلسالم 

 يضحون بدينهم من أجل ُملكهم فالفرق بينهم هو الفرق بني اإلميان والكفر فشتان شتان بني مواقف املؤمنني الرجال وبني
وقد يقول بعض الناس عن بعض قادة اجلهاد يف أفغانستان الذين زلت أقدامهم كانت هلم , مواقف املنافقني أشباه الرجال 

جيب التفريق بني العثرة اليت  ينبغي إقالتها : فأقول , سابقة فقد رفعوا راية اجلهاد مبكراً ىد الروس فينبغي أن تقال عثراهتم 
احلدود اليت جيب أن تقام وال ُيستثىن منها أحد فاملرأة اليت سرقت يف عهد الرسول صلى اهلل عليه لذوي اهليئات وبني ارتكاب 

 .وسلم هلا سابقة يف اإلسالم واهلجرة ومع ذلك أقيم احلد عليها لتجنيب األمة طريق اهلالك فتدبر 
ومنهج , م وهو مظاهرة الكفار على املسلمني فذكري هلؤالء القادة إمنا هو من هذا الباب فقد ارتكبوا ناقضاً من نواقض اإلسال

حماباة السادة والكرباء منهج متنشر بني كثري من املسلمني ومن هنا كان ىالل أصحاب هذا املنهج عن الصراط املستقيم وقد 
 :قيل 
 

 إذا كان البنـاء على فسادِ ***  وإن اجلرح ينفر بعد حنٍي 
 

شرعي يتم به تطهري املرتكب له وتزكية اجملتمع املسلم وإال فذاك طريق اهلالك كما فإقامة احلد واجب , فينبغي احلذر من ذلك 
إمنا أهلك من كان قبلكم أهنم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف : " قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

 ."  أقاموا عليه احلد وأمي اهلل لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت يدها 
 

خالصة القول يف هذا األمر جيب على األخوة اجملاهدين والسيما يف جمالس الشورى أال يستسلموا ألعذار أمراء اجلماعات 
لتعطيل الوحدة واالجتماع فقد يكون عندهم أعذار حقيقية ولكنها ال تنهض حبال للحيلولة دون الوحدة واالعتصام حببل اهلل 



http://www.hassadalmojahideen.net/vb  الجهاد حصاد منتدى  

369 
 

والنُّهى أن يصر املرء على التمسك بالفرع وإن أدى هذا إىل ىياع األصل وعندها يضيع فال يستقيم عند أويل األلباب , 
 .اجلميع 

مىت ترك الناس بعض ما أمرهم اهلل به وقعت بينهم العداوة والبغضاء وإذا تفرق القوم : " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل 
 .انتهى كالمه ". اجلماعة رمحة والفرقة عذاب فسدوا وهلكوا وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا فإن 

 
فكيف وأنتم ترون أحزاب أو فصائل و هيئات فيها شيوخ كبار تنتمي إىل أمتنا تفنت وتتساقط عند أبواب سالطني جند ومن 

غي أن قد تكون عند بعض األمراء شهوة خفية يف احلرص على اإلمارة هي املانع احلقيقي فال ينب, أسباب ذلك تأخر الوحدة 
نتعصب للرجال أو األحزاب أو اجلماعات ولكن نتعصب للحق فمن متسك به أعناه وإن أمرنا أطعناه ومن حاد عن اجلادة 
قومناه ، وأمرناه أن يكون للحق تـََبع فاحلق أحق أن يُتبع ومن كان مقتدياً فليقتدي مبن مات من القدوات فإن احلي ال تؤمن 

وهنا ينبغي ذكر أهل الفضل السابقني , أهله فاحلق اليعرف بالرجال وإمنا يعرف الرجال باحلق واعرف احلق تعرف , عليه الفتنة 
يف باب الوحدة واالجتماع مبا هم أهٌل له فلقد سر املسلمني تسابق عدد من أمراء اجلماعات املقاتلة يف سبيل اهلل مع عدد مع 

التوحيد فبايعوا الشيخ الفاىل أبا عمر البغدادي أمري على دولة شيوخ العشائر املرابطة اجملاهدة لتوحيد الكلمة حتت كلمة 
إن تنازل هؤالء األمراء عن اإلمارة لالعتصام حببل اهلل مجيعاً هو مؤشر على صدقهم وعدهلم وإنصافهم . العراق اإلسالمية 

, اهلل خري اجلزاء فجزاهم  -حنسبهم كذلك واهلل حسبيهم-وجتردهم من حظوظ أنفسهم وحرصهم على مصلحة املسلمني 
واجتماعهم هذا خطوة عظيمة مباركة حنو توحيد باقي اجلهود يف تكوين مجاعة املسلمني الكربى فقد مسع املسلمون بأن بعض 
األخوة من األمراء والعلماء يف بعض اجلماعات اجملاهدة قد وجدوا يف أنفسهم إذ أبرم األمر ومل حيضروه وقضي ومل يشهدوه 

و إن مل يغضبوا فذاك السبيل بسبب األوىاع األمنية الصعبة مما يُعسِّر احلركة واالتصال بني , هؤالء الحرج فيه فأقول إن َوْجَد 
اإلخوة مع العلم إن إخوانكم قد ذكروا أهنم راسلوكم وانتظروكم ملدة تقرب من شهرين حىت اليربم األمر إال حبضوركم فما تيسر 

دوا يف أنفسهم عندما قضي األمر يوم سقيفة بين ساعدة دون مشاورهتم رىي اهلل وإن بعض خيار الصحابة قد وج, جميئكم 
 .عنهم 

 
مل يكن دافعهم الرغبة  يف أن يستأثروا  -رىي اهلل عنهم-إال أين أذكر يف املقابل بأن أبا بكر وعمر وأبا عبيدة ومن معهم 

ملالبسات اليت ال ختفى واليت دفعتهم إىل أن يتعجلوا باألمر بل كان هناك من الظروف و ا, باألمر أو االفتئات على املعنيني به 
مث إن الذين وجدوا يف أنفسهم مل يلبثوا , خشية الفتنة وتفريق الكلمة  -رىي اهلل عنهم أمجعني-قبل مشاورة بقية  املعنيني به 

 .أن بايعوا أبابكر بعد مدة ومل تنقض البيعة فتدبر 
 
ومعلوم أن هذا , املسلمني حببل اهلل واجتماعهم حتت أمري واحد إلقامة دين اهلل ونصرته  واملقصود واملطلوب شرعاً اعتصام 
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َواْعَتِصُمواْ حِبَْبِل الّلِه : ) قال اهلل عز وجل , األمر جيب املسارعة يف إقامته فهو واجب من أعظم الواجبات يف دين اهلل تعاىل 
يعاً َواَل تـََفرَُّقواْ  الدول املنتسبة إىل اإلسالم وال خيفى على أويل األلباب أهنا مجيعاً فاقدة لشروط هي من وما أكثر أمساء , ( مجَِ

ومجيعها بدون , و أوهلا أهنا ال تقيم شرع اهلل ناهيك على أن معظمها منقوصة السيادة , أهم شروط قيام الدولة املسلمة 
ومع ذلك , اإلسالم وذلك ناقض من نواقض اإلسالم   استثناء قد تعاونت بشكل أو بآخر مع أمريكا يف احلرب العاملية على
 .وتعاملهم هذا اليصح شرعاً ملا سبق ذكره , فكثري من الناس يتعاملون معها على أهنا دول إسالمية ذات سيادة 

 
ُدُهم إن الذين وجدوا يف أنفسهم بسبب عدم مشاورهتم إن كان هلم مهة ورغبة يف توحيد كلمة املسلمني فَوجْ : مث إين أقول  

و أما إن كانوا يصرحون بأن الوقت غري مناسب ويأخرون حكم اهلل تعاىل وحكم رسوله صلى اهلل , الحرج فيه كما سبق ذكره 
ولكن ملا نشأ الناس , عليه وسلم بآرائهم طيلة هذه السنوات فهؤالء وجدهم غري مربر وما ينبغي انتظارهم وتعطيل أمور الدين 

فينبغي أن يناَصح , لة املسلمة تبلد حس الكثري منهم ومل يعودوا يشعرون حبرج كبري لتأخري قيامها وعاشوا بعيداً عن ظل الدو 
يف ذلك ال خيفى  -رىي اهلل عنه-ورغم أمهية الشورى يف اإلمارة والنصوص يف ذلك واىحة بينة وقول عمر , األخوة يف ذلك 

تعذر استيفاؤها من مجيع املعنيني هبا كما لو تكررت ظروف شبيهة إال أن أمر اجتماع الكلمة على األمري ُمقدَّم عليها إذا 
ولو أن اإلمارة ال تتم يف مثل ذلك احلال إال بعد مشاورة مجيع من يعنيهم األمر ملا أقدم عمر على مبايعة , بظروف السقيفة 

قدم ُجلُّ الصحابة على مبايعته رىي اهلل وملا أ, وملا قبل أبو بكر أن يبسط يده لقبول البيعة , أيب بكر دون استيفاء املشاورة 
 .عنهم أمجعني 

 
ولو أن التمكني املطلق شرط لقيام اإلمارة اإلسالمية يف هذا الزمان ملا قامت لإلسالم دولة ألن اجلميع يعلم أنه مع التفوق 

أفغانستان وكما أسقطوا  العسكري اهلائل للخصوم وأهنم يستطيعون أن يغزو أي دولة ويسقطوا حكومتها وهذا ما رأيناه يف
وإمنا جيب أن يستمر , فسقوط الدولة ال يعين هناية املطاف واليعين سقوط مجاعة املسلمني وإمامهم ,  حكومة العراق البعثية

ومن تدبر كيف حاُل دولة اإلسالم األوىل يوم أحد ويوم , اجلهاد ىد الكفار كما هو احلال يف أفغانستان والعراق والصومال 
ومن رأى كيف كان , ب إذ بلغت القلوب احلناجر واقتحمت القبائل وحاصرت املدينة املنورة عاصمة اإلسالم األوىل األحزا

حال املسلمني يوم أن ارتدت جزيرة العرب إال قليالً  بعد وفاة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لَعِلَم أن التمكني املطلق ليس 
 .م دولة اإلسالم شرطاً النعقاد البيعة لإلمام أو لقيا

ومن ! فال يصح أن يقال ملن بويع على إمارة إسالمية حنن ال نسمع لك وال نطيع ألن العدو يستطيع إسقاط حكومتك 
العجيب إن بعض الذين يثريون مثل هذه األمور يعيشون يف دول اخلليج ومنها الكويت ومل نسمع منهم مثل هذا الكالم  

يعين مع حكام الكويت " حنن مع الشرعية : " وإمنا كان خطيبهم املفوَّه يقول بصوت عال , عندما أسقط البعثيون حكومتهم 
 .آل الصباح املعاندين لشرع اهلل تعاىل والذين مل يكونوا ميلكون من أمر الكويت شيئاً وإن قل 
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لقعود عن ذلك كبرية من إخواين املسلمني فكما أن من الواجبات العظام السعي لتوحيد الكلمة حتت كلمة التوحيد فإن ا

وال تأمن السبل وال تُقمع الفنت وال ُيستتب األمن وال حُتبط املؤامرات وال , الكبائر العظام أيضاً فإن الدين ال يكون كله هلل 
 ينضبط كثرٌي ممن انضموا إىل اجلماعات  اجملاهدة من عامة أبناء األمة و إىل ما هنالك من أمور عظام إال إذا كان للمسلمني

ولئن َخَلَع ربقة اإلسالم من عنقه من فارق اجلماعة شرباً فكيف , وإن اهلل ليزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن , مجاعة وإمام
يسوغ للمسلم أن يؤخر قيام اجلماعة دهراً فيكون سبباً يف ترك مئات املاليني من املسلمني يعيشون حتت ظل األنظمة 

وينبين عليه علوُّ اإلسالم , فإن األمر مهم كبري خطري وال جيوز أن يؤخر , ة يف الدين الطاغوتية اجلاهلية وكفى بذلك فتن
 .وانتصار املسلمني يف الدنيا والفالح والفوز يف اآلخرة بإذن اهلل تعاىل 

 
ت فاجتمع من لقد تكرر النداء من املشفقني مرات ومرات لقادة اجملاهدين لكي جيتمعوا منذ سنوا: إخواين املسلمني يف العراق 
فإن حترك أمراء اجلماعات اجملاهدة وأعضاء جمالس الشورى فيها حتركاً جاداً الستدراك مافات وسعوا , اجتمع وامتنع من امتنع 

فقد أمرنا اهلل تعاىل باالجتماع , لتوحيد مجيع اجملاهدين حتت راية واحدة جملاهدة محلة الصليبيني واملرتدين فذاك هو الواجب 
وها أنتم ترون الكفر العاملي واحمللي جبميع ملله وحنله قد احتد ويف كل  يوم يأكل ذئب الطاغوت من الغنم , التفرق وهنانا عن 
وأما إن كانت األخرى ومل يتم اجتماع مجيع القادة يف مجاعة واحدة اللتزامها فهذا مطلب شرعي وهو فرض الساعة , القاصية 

تلزم مجاعة : " عندما سأله عن أحوال مشابه فقال له  -رىي اهلل عنه-حلذيفة  وقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
فإذا تعذر ذلك فإن السعي إلقامة مجاعة املسلمني الكربى يتعني على آحاد املسلمني واجملاهدين وذلك , " املسلمني وإمامهم 

يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنواْ اتَـُّقواْ الّلَه وَُكونُواْ َمَع الصَّاِدِقنَي : ) ىل قال اهلل تعا, بأن يبايعوا أكثر الطوائف التزاماً باحلق و اتصافاً بالصدق
. ) 
 

وإن من يراقب محالت الكفر العاملي و احمللي يرى أهنا تستهدف بالدرجة األوىل دولة العراق اإلسالمية فأمريكا ُتَسريِّ محالت 
وكذا على املوصل , بل هناك محلة مستمرة منذ ستة أشهر على دياىل كلها إثر محالت ُتكرر على املدينة الواحدة مرات ومرات 

ومحالت أخرى من مليشيات الصدر واحلكيم فضاًل عن , ومحالت من اجليش واحلرس الوطين والشرطة , وصالح الدين 
مجاعات الضرار بقيادة استهداف مجيع دول اجلوار بدون استثناء لدولة العراق اإلسالمية ناهيك عن صحوات الضرار وأحزاب و 

وبعد هذه وتلك محالت إعالمية لتشويه دولة العراق اإلسالمية واليت يتوىل كربها حكام , من خان امللة واألمة طارق اهلامشي 
وما أحسب كل هذه احلمالت الشرسة على اجملاهدين يف دولة العراق اإلسالمية إال ألهنم من , الرياض وعلماؤهم وإعالمهم 

 : متسكاً باحلق و التزاماً مبنهج رسول اهلل صلى عليه وسلم والذي قال له ورقة ابن نوفل  أكثر الناس
 " . ماجاء رجل قط مبثل ما جئت به إال عودي " 
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 فاألمري أبو عمر وإخوانه ليسوا من الذين يساومون على دينهم ويرىون بأنصاف احللول 

 
وال خيافون يف اهلل , يصدعون باحلق ويرىون اخلالق وإن غضب اخللق  ولكنهم, أو يلتقون مع األعداء يف منتصف الطريق  

كما يرفضون أن يداهنوا أي حكومة من حكومات عواصم العامل اإلسالمي بدون   -أحسبهم كذلك واهلل حسيبهم-لومة الئم 
هو ناصرهم ومن شاء من عباده وهو وأبوا أن يتولوا املشركني لنصرة الدين ألهنم على يقني بأن الدين دين اهلل تعاىل و , استثناء 

وإمامهم يف ذلك , وحمال أن تكون نصرة الدين بتويل احلكام الطواغيت املشركني , غين سبحانه عن أن نشرك به لننصر دينه 
احفظ اهلل حيفظك ، احفظ اهلل جتده : يا غالم ، إين أُعلمك كلمات : "حديث نبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم حيث قال 

، إذا سأَلت فاسَأل اهلل ، وإذا استعنت فاستعن باهلل ، واعلم أن األُمة لو اجتمعت على َأن ينفعـوك بشيء ، مل جتاهك 
ينفعوك إال بشيء قد كتبه اهلل لك ، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء ، مل يضروك إال بشيء قد كتبه اهلل عليك ، رفعت 

 .رواه اإلمام أمحد ( . األقالم وجفت الصحف 
 

ولو أن قادة دولة العراق اإلسالمية وىعوا أيديهم يف يد أي دولة من دول اجلوار لتكون هلم ظهراً وسنداً كما فعلت بعض 
وهؤالء رزقهم حتت ظالل , فأولئك ميزانياهتم بعشرات بل مئات املاليني , اجلماعات واألحزاب لكان احلال غري احلال 
فأولئك فقدوا قرارهم و استقالليتهم بسبب دعم الدول هلم فما أن متارس أمريكا و ,  رماحهم وهذا خري الرزق لو كانوا يعلمون

أولياؤها الضغوط على الدولة الداعمة حىت ينتقل الضغط مباشرة على أمني احلزب أو أمري اجلماعة وقد رأى الناس ذلك هناراً 
وبعد أن حتدى أُمم العامل أمجع أن تفرض ,  ونصرهتا فبعد اخلطب الرنانة عن العزة والكرامة وعن فلسطني, جهاراً يف لبنان 

عليه إرادهتا مت القبول بالقرار ألف وسبعمئة وواحد الصادر عن األمم املتحدة امللحدة أداة أمريكا والذي جوهره القبول بدخول 
األمريكي الصهيوين ؟  وهل خيفى على الناس أن هذه اجليوش  هي الوجه اآلخر للتحالف, اجليوش الصليبية إىل أرض لبنان 

ولكن األمني العام حسن نصر اهلل يستغفل الناس وقام ورحب هبا على املأل ووعد بتسهيل مهمتها رغم علمه أهنا قادمة حلماية 
فقد فعل هذه الطوام نزوالً عند رغبة الدول الداعمة صاحبة األموال النزيهة , اليهود وإغالق احلدود أمام اجملاهدين الصادقني 

فعالم يكون السادات واحلسني ابن طالل خائنني عندما قبلوا باتفاقيات تتضمن  إغالق , ريفة اليت حَتَدََّث عنها من قبل الش
ويف املقابل يكون األمني العام للحزب شريفاً عندما وافق على قراٍر  -وهم كذلك وال شك-احلدود أمام اجملاهدين ىد اليهود 
ويف املقابل يتم  -وهم كذلك وال شك أيضاً -ام احلزب لألكثرية يف لبنان بأهنم عمالء ألمريكا مماثل ؟ مث كيف يتفهم الناس اهت

وصف حممد باقر احلكيم الذي تواطأ مع أمريكا لغزو العراق وهنى الناس عن مقاتلتها بأنه بطل شهيد كما جاء على لسان 
 أليس هذا هو النفاق بعينه ؟ , األمني العام للحزب 
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هؤالء عندما متارس الدولة املمولة والداعمة ىغوطها الشديدة عليهم يقومون بإلزام جيشهم بأخذ إجازة  وصنف آخر من
 هل مسعت الدنيا أن جيشاً يأخذ إجازة والعدو جامث على صدر البالد ؟ ! مفتوحة ملدة ستة أشهر قابلة للتجديد 

ولكن املسلمني األحرار , أردنا االسرتسال لطال بنا املقام  ولو, فهذه بعض شؤون الذين يرهنون قراراهتم بيد الدول املمولة 
أمثال األمري أيب عمر البغدادي وإخوانه أهون عليهم أن يُقدَّموا فتضرب أعناقهم من أن يرهنوا اجلهاد يف سبيل اهلل يف يد أي 

 .حاكم أو يكونوا معه يداً واحدة ىد أمتهم 
 
سبب ذلك ظروف احلرب ودواعيها : فأقول , ون سرية أمراء اجملاهدين يف العراق إن كثرياً من الناس اليعرف: وهنا مسألة  

, إال أين أحسب أن اجلهل مبعرفة أمراء اجملاهدين يف العراق جهل اليضر إذا زكاهم الثقات العدول كاألمري أيب عمر , األمنية 
ووزير احلرب أبو محزة املهاجر الذين ,  -محه اهللر -فهو ُمزكى من الثقات العدول من اجملاهدين فقد زكاه األمري أبو مصعب 

أحسبهم كذلك -وهم ممن يعرفهم إخوانكم يف أفغانستان , زكاهم صربهم وثباهتم حتت صواعق الغارات فوق ذرى اهلندكوش 
من الثقات العدول فاالمتناع عن مبايعة أمري من أمراء اجملاهدين يف العراق بعد تزكيته  -واهلل حسبيهم وال أزكي على اهلل أحداً 

 .وهذا باطل , بعذر اجلهل بسريته يؤدي إىل مفاسد عظام من أمهها تعطيل قيام مجاعة املسلمني الكربى حتت إمام واحد 
 

فنحن , وأهلنا يف دول اجلوار خاصة بأهنم لن يناهلم من اجملاهدين إال كل خري بإذن اهلل , ويف اخلتام أطمئن املسلمني عامة 
وما يقع من ىحايا من أبناء املسلمني أثناء العمليات ىد الكفار , عن دين األمة كما ندافع عن أبنائها أبناؤكم ندافع 

وَعِلَم اهلل أنه حيزننا حزناً شديداً أن يقع بعض الضحايا من املسلمني , الصليبيني أو وكالئهم املغتصبني فإهنم غري مقصودين 
وال , ونرجو اهلل أن يرمحهم ويدخلهم فسيح جناته وخيلف أهلهم وذويهم خرياً وحنن مسؤولون مع ذلك عنه ونستغفر اهلل منه 

وهنا أؤكد على إخواين اجملاهدين , خيفى عليكم أن العدو يتعمد أن يتخذ مواقعه بني املسلمني ليكونوا له تروساً ودروعاً بشرية 
هداف العدو منضبطة بالضوابط الشرعية بعيداً عن بأن حيذروا من التوسع يف مسألة الترتس وحيرصوا أن تكون عملياهتم الست

 .املسلمني ما أمكنهم ذلك دون أن يُعطَّل اجلهاد يف سبيل اهلل 
 

فكيف نطمئنهم , وإمنا عداؤنا مع احلكام العمالء فهؤالء النطمئنهم إمنا نسعى إىل إسقاطهم وإحالتهم إىل القضاء الشرعي 
عيل ؟ وكيف نطمئنهم وقد أشركوا شريعة البشر مع شريعة اهلل تعاىل ؟ وكيف نطمئنهم وقد والوا أعداء األمة وفعلوا هبا األفا

 .والطريق إىل أوسع جبهة لتحرير فلسطني مير عرب األراىي اخلاىعة هلم 
 
وال باحلكام , ولن نعرتف حبدود سايكس بيكو , كما و أين أطمئن أهلي يف فلسطني خاصة بأننا سنوسع جهادنا بإذن اهلل   

وهل ينسى املرء أهله ؟ ولكن بعد تلك , فنحن واهلل ما نسيناكم بعد أحداث احلادي عشر , ين وىعهم االستعمار الذ
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الغزوات املباركة اليت أصابت رأس الكفر العاملي وفؤاده احلليف األكرب للكيان الصهيوين أمريكا فإننا اليوم منشغلون مبصاولتها 
وإن اهنزمت وعمالءها يف العراق بإذن اهلل , ق وأفغانستان واملغرب اإلسالمي والصومال ومقاتلتها وعمالءها والسيما يف العرا

فلن يبقى كثري وال قليل لتنطلق جحافل اجملاهدين كتائب يف إثرها الكتائب من بغداد واألنبار واملوصل ودياىل وصالح الدين 
شرٍب من أرض فلسطني كما فعل مجيع حكام العرب عندما ولن نعرتف لليهود بدولة وال على ,  -بإذن اهلل  -تعيد لنا حطني 

ومل يكتفوا بارتكاب تلك املصيبة الكربى بل رأى الناس مؤخراً راعية املستسلمني , تبنوا مبادرة حاكم الرياض قبل سنوات 
وأي , بل ليبيعوا  تسوقهم متقاطرين إىل أنابوليس متارس عليهم ما مارسه األمريكيون على أجدادها من قبل ولكن ال ليباعوا

وبذا تأكد , عليهم من اهلل مايستحقون ! شيء يبيعون ؟ يبيعون القدس واألقصى ودماء الشهداء والحول والقوة إال باهلل 
 .للناس من األمني ومن اخلائن ومن الذي حتركه األيادي الصهيونية 

 
 

 أنا مازال جرح القدس يف جنيبَّ يعتمل
 ء يشتعلووقد مصاهبا كالنار يف األحشا

 أنا ماخنـت عهـد اهلل ملا خانـت الـدول
 

كما وأننا لن حنرتم املواثيق الدولية اليت تعرتف بالكيان الصهيوين فوق أرض فلسطني كما حترتمها قيادة محاس أو كما صرح 
ىعني أيدينا بأيدي بذلك بعض قيادات اإلخوان املسلمني ، وإمنا جهاد لتحرير فلسطني كلها من النهر إىل البحر بإذن اهلل وا

اجملاهدين الصادقني هناك من قواعد محاس والفصائل األخرى الذين أنكروا على قادهتم عدوهلم عن احلق ، فالدم الدم واهلدم 
 " .واهلل لننصرنكم ولو حبواً على الركب أو نذوق ماذاق محزة بن عبد املطلب رىي اهلل عنه : " اهلدم وأكرر القسم 

 
اإلسالمية الغالية فأقول أيها الناس لكم ِعبَـٌر كثرية يف ما مرَّ من أحداث فكفوا عن اللهو واللعب وامسعوا  وختاماً أذكر أميت

فقد محي الوطيس ومل يبقى بينكم وبني ! وماذا تنتظرون ؟! فإن األمر كبري خطري فأين تذهبون ؟, وعوا واستيقظوا واتعظوا 
إال باإلستجابة ألوامر اهلل تعاىل وإجتناب نواهيه ، وإن من أعظم أوامره أن جناهد يف مايراد بكم كثري وال قليل ،  وال جناة لنا 

سبيله فينكسر الشر الظاهر وخينس الشر اخلفي ، فأدوا آماناتكم عباد اهلل وهبوا للقيام بواجباتكم ، والسيما وقد كفاكم 
ون يف أنفسكم وعرىكم وأرىكم ومالكم ، وأهم من إخوانكم يف ميادين اجلهاد معظم املؤونة فأنتم مهددون يف كل مامتلك

 :ذلك كله وأهم من ذلك كله أنكم مهددون يف دينكم 
 

 البارك اهلل بعد الدين باملالِ *** أصون ديين مبايل ال أبدده 
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 حق تقاته واألمر جد ال هزل فيه وقد قيل أكلت يوم أكل الثور األبيض ، فاليوم بغداد وغداً دمشق وعمان والرياض فاتقوا اهلل

والختشوا يف اهلل لومة الئم ، وإن ما يريده أبناؤكم اجملاهدون من مال للعتاد والقتال يف سبيل اهلل قليٌل يستطيعه تاجر واحد 
إىل هزمية الكفر العاملي ، فإىل مىت ختشون أمريكا وعمالءها ؟ أليس فيكم تاجر رشيد يتحرر من  -بإذن اهلل  -منكم يؤدي 
فقد ولد بال مال وسريحل على تلك احلال فليتق اهلل وخيشاه , ويتذكر املوت والبلى فيِعدُّ الزاد ليوم املعاد , العبيد اخلنوع وقيود 

، وليحتسب مابقي من عمره وماله أُلخراه ، وليستعن على قضاء حوائجه بالكتمان ويقتدي برسولنا عليه الصالة والسالم ، 
فريتب أموره األمنية ويهاجر إن اقتضى  -رىي اهلل عنهم-هاجر سراً إىل األنصار  فقد اختفى عن أعني قريش يف الغار مث

األمر للهجرة متذكراً عظم الثواب اجلزيل ، ويكون سبباً يف نصرة الدين وإنقاذ أمة األمني حممد صلى اهلل عليه وسلم يف وقت 
 -رىي اهلل عنه-ه اهلل به كما شرف عثمان قد تداعى عليها األعداء من كل مكان ، فأي ذخٍر هذا وأي شرف هذا يشرف

, ماَىرَّ عثماَن ما عمل بعد اليوم : " وهو رجل واحد بتجهيز جيش العسرة ىد الروم ، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
 " .ماىر عثمان ما عمل بعد اليوم 

 
 ( أَْيِديُكْم ِإىَل التـَّْهُلَكِة َوَأْحِسُنوا ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ اْلُمْحِسِننَي َوأَْنِفُقوا يف َسِبيِل اللَِّه َواَل  تـُْلُقوا بِ : ) قال اهلل تعاىل 
 بـَْعُد َوقَاتـَُلوا وَُكالر اَل َيْسَتِوي ِمنُكم مَّْن أَنَفَق ِمن قـَْبِل اْلَفْتِح َوقَاَتَل أُْولَِئَك أَْعَظُم َدَرَجًة مَِّن الَِّذيَن أَنَفُقوا ِمن : )وقال اهلل تعاىل 

 ( .َوَعَد اللَُّه احلُْْسىَن َواللَُّه مبَا تـَْعَمُلوَن َخِبرٌي 
 :وقد قيل 

 إن التشبه بالكرام فالحُ *** فتشبهوا بالكرام إن مل تكونوا مثلهم 
 

 فدعم اجملاهدين الصادقني وال سيما يف فلسطني والعراق وأفغانستان واملغرب اإلسالمي والصومال هو واهلل مشروع األمة كلها ،
وهو خط دفاعها األول يف وجه مجيع أعدائها الطامعني هبا ، وفيه صالحها يف دينها و دنياها وفيه عزها وسالمتها ، ففيه 

نعم فيه أمنكم العسكري وكذا أمنكم االجتماعي وفيه أمنكم الغذائي وكذا أمنكم االقتصادي ، , أمنها على مجيع احملاور 
ودعم , اليت تفقدوهنا وهي بني أيديكم  ، بسبب ربطها الظامل املتعسف بالدوالر  ليحفظ نفطكم وثرواتكم وتسلم أموالكم

َويـَْوَمِئٍذ يـَْفرَُح )اجملاهدين أيضاً هو مشروع األمة لتحرير فلسطني مجيعها فيبتسم األقصى وحنرر األسريات واألسرى بإذن اهلل ، 
 ( .َلى أَْمرِِه َولَـِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس الَ يـَْعَلُموَن َوالّلُه َغاِلٌب عَ ) , ( اْلُمْؤِمُنوَن بَِنْصِر اللَِّه 

 
 .وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني 
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  فلتثكلنا أمهاتنا إن لم ننصر نبينا عليه السالم
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
 .إىل العقالء يف االحتاد األورويب السالم على من اتبع اهلدى

 :أما بعد
 

حديثي هذا إليكم خبصوص الرسوم املسيئة وتقاعسكم رغم وجود الفرصة الختاذ ما يلزم ملنع تكرارها، وابتداءا أقول لكم إن 
حرصوا يف مجيع العصور على االلتزام بآداب اخلالف وأخالق القتال، وهذا العداء بني البشر قدمي جدا، ولكن عقالء األمم 

خري هلم فالنزاع ال يبقى على حال واحلرب سجال، إال أنكم يف صراعكم معنا ختليتم على كثري من أخالق القتال عمليا وإن  
ينية املتواىعة اليت اهنارت على نسائنا كنتم ترفعون شعاراهتا نظريا، فكم حيزننا أن تستهدفوا قرانا بقصفكم، تلك القرى الط

وأطفالنا، تفعلون ذلك عن عمد وأنا على ذلكم من الشاهدين، وكل ذلك بغري حق وإمنا جماراة حلليفكم الظامل الذي أوشك 
ا ومل يعد خيفى عليكم أن هذه األعمال الوحشية مل حتسم احلرب وإمن. هو وسياساته العدوانية على الرحيل من البيت األبيض

تزيدنا إصرارا على التمسك حبقنا والثأر ألهلنا وإخراج الغزاة من بالدنا، وأن مثل هذه اجملازر ال متحا من ذاكرة الشعوب، وال 
 .خيفى ما لذلك من آثار 

ورغم أن مصيبتنا يف قتلكم لنسائنا وأطفالنا مصيبة عظيمة جدا إال أهنا هانت عندما بالغتم يف الكفر والتجرد من آداب 
خلالف والقتال ووصلتم إىل احلد الذي تنشرون فيه هذه الرسوم املسيئة، فهذه هي املصيبة األعظم واألخطر واحلساب عليها ا

أعسر، وألفت نظركم هنا إىل أمر ذي داللة، وهو أنه رغم نشركم للرسوم املسيئة فإنكم مل جتدوا من املليار والنصف من 
اهلل عيسى ابن مرمي صلى اهلل عليه وسلم، فنحن نأمن جبميع األنبياء عليهم الصالة  املسلمني أي رد فعل فيه إساءة إىل نيب

والسالم، ومن ينتقص أو يصخر من أحد منهم يكون كافرا مرتدا، وهنا جيدر التنبيه إىل أنه ال داعي إىل التحجج بقدسية حرية 
إعفاء اجلنود األمريكيني من اخلضوع إىل قوانينكم فوق التعبري عندكم وقداسة قوانينكم وأنكم لن تغريوها، وإال فعلى ما مت 
مث إنكم تعلمون أن هناك رجال واحدا يستطيع أن يوقف .أرىكم، وعلى ما تقمعون حرية من يشكك يف أرقام حادثة تارخيية

ونية عن العمل بشأن هذه الرسوم لو كان األمر يعنيه وهو امللك الغري املتوج يف الرياض، والذي كان أمر بإيقاف هيئاتكم القان
 .التحقيق باختالس املليارات من صفقة اليمامة، وقام بلري بالتنفيذ، وهو اليوم مندوبكم يف اللجنة الرباعية

وخالصة القول إن قوانني البشر اليت تصادم تشريعات اهلل تعاىل باطلة ال قداسة هلا وال تعنينا، مث إن موقفكم العملي من صفقة 
 .تقروا أن هناك بعض القيم أعظم من قيمكماليمامة يلزمكم أن 

وختاما أقول لكم إذا كانت حرية أقوالكم الىابط هلا فلتتسع صدوركم حلرية أفعالنا، وإن من العجب واالستخفاف باآلخرين 
 أن تتحدثوا عن التسامح والسالم يف الوقت الذي ميارس جنودكم القتل حىت للمستضعفني يف بالدنا، مث جاء نشركم هلذه
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الرسوم، واليت جاءت يف إطار محلة صليبية جديدة، وكان لبابا الفاتيكان باع طويل فيها، وكل ذلك يعترب تأكيدا منكم على 
 استمرار احلرب واختبارا للمسلمني يف دينهم، هل الرسول صلى اهلل عليه وسلم أحب إليهم من أنفسهم وأمواهلم؟

 .نا إن مل ننصر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمفاجلواب ماترون ال ما تسمعون ولتثكلنا أمهات
 .والسالم على من اتبع اهلدى
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 فلسطين السبيل لخالص 
 للشيخ ُأَساَمُة ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اَلِدنْ 
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  مث احلمد هلل، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه ومن وااله   احلمد هلل

 أما بعد أميت اإلسالمية احلبيبة،

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 

حديثي هذا إليكم عن حصار غزة وكيف السبيل لتخليصها وسائر فلسطني من أيدي العدو الصهيوين، وإبتداء أقول إن من 
املصائب العظام اليت تنفطر هلا قلوب ألو البأس من الرجال وهم يرون أطفاهلم يتعرىون للموت البطيء أمام أعينهم لسوء 

 .الغذاء وإنعدام الدواء نتيجة للحصار الظامل 

اخلصمني مل أميت املسلمة إن فلسطني وأهلها يعانون األمرين منذ قرن من الزمان تقريبا على أيدي النصارى واليهود وكال  
يأخذوها منا باملفاوىات واحلوار وإمنا باحلديد والنار وهو السبيل إلسرتجاعها فال يفل احلديد إال احلديد وقد بني اهلل تعاىل لنا 

 :السبيل لكف بأس الكفار بقوله

ّلُه َأن َيُكفَّ بَْأَس الَِّذيَن َكَفُرواْ َوالّلُه َأَشدُّ بَْأًسا َوَأَشدُّ ﴿فـََقاِتْل يف َسِبيِل الّلِه الَ ُتَكلَُّف ِإالَّ نـَْفَسَك َوَحرِِّض اْلُمْؤِمِننَي َعَسى ال
 تَنِكيال﴾

كف بأس الكفار فما الذي حيول بيننا وبني اجلهاد يف سبيل اهلل، إنه الكم اهلائل من القيود اليت  ٍَ فبالتحريض والقتال ُي
 .بدورهم بعلمائهم وإعالمهم قيدونا هبا  وىعها ذلك التحالف الصلييب الصهيوين على حكام املنطقة وهم

عباد اهلل إن هذا احلصار الظامل على غزة، قد نّبه وأكد على أن أبناء األمِة وقادهتا حماصرون من األعداء، مسلوبوا اإلرادة 
عن غريه ففاقد  مقيدوا احلرية إال من رحم اهلل، وقد ظهر عجزها وهواهنا على الناس، فكيف يستطيُع احملاصر أن يفكَّ احلصار

 .الشيء ال يعيطه 

هذه احلقيقة املرّة اليت جيب مواجهتها والسعي إلجياد احللول الصحيحِة هلا، بعيداً عن األفكاِر العقيمِة واآلراء السقيمة اليت 
 تدور يف فلك أعدائنا من حكاِم املنطقة 

جدا إلستعادة حريتك للخروج من اخلضوع والتبعية  أميت املسلمة برغم هذا احلصار الشديد عليك إال أن أمامك فرصة عظيمةً 
يف هذا التحالف الصلييب الصهيوين، ولكي يتم ذلك فالبد أن تتحرري من قيود الذل واخلنوع اليت يكبلنا هبا وكالء هذا 



http://www.hassadalmojahideen.net/vb  الجهاد حصاد منتدى  

381 
 

ة اليت أصبح التحالف من حكام بالدنا وأعواهنم، وال سيما من قيود علماء السالطني، وكذا من قيود قادة اجلماعات اإلسالمي
للدولة، والفرق إن كانت يف احلكم أو   من منهجها اإلعرتاف باحلاكم الذي خان امللة واألمة واإلخنارط يف املنظومِة السياسيةِ 

 .املعارىة 

قعد عن القيام باجلهاد،  
ُ
هذه العبادة اليت  أو تلك اجلماعات األخرى اليت تضخم عندها احلذر حىت وصل إىل درجة اخلوف امل

 .و اليت هي ذروة سنام الدين وهي السبيل لكف بأس الكفار ولفك احلصار عن املسلمني  نهى عنها احلاكم، ي

وبعض هذه اجلماعات تسوغ مداهنة احلاكم والقعود عن اجلهاد حتت ذريعة مصلحة الدعوة، حىت صار هذا اإلدعاء صنماً   
أوامر اهلل تعاىل وأوامَر رسوله صلى اهلل عليه وسلم وذلك هو  يعبد من دون اهلل، وحتت غطائه تزاحم أوامر قادة اجلماعة

 .الضالل املبني 

وعندئٍذ فقط يتحرر  والعبودية هلل تعاىل وحده الشريك له،  أميت املسلمة البد من التحرر هلذه القيود الباطلة واإلستسالم 
ألقصى وسريى األبواب مشرعًة إىل طريق احلريِة اإلنسان،  وعندئٍذ يستطيع أن يسعى يف حترير أمته ويف حترير فلسطني وا

والكرامة، إىل مياديِن الرجال والنزال ميادين القتل والقتال يف سبيل اهلل كما يف أفغانستان ووزير ستان واملغرب اإلسالمي 
 .وأعظمها نكاية يف العدو بغداد دار اخلالفة وما حوهلا والصومال وكشمري والشيشان وأمهها 

ساحات وحتت ظالل السيوف ينُبت العز وكل مكاٍن ينُبت العز طيُب وفوق ثراها تدق أعناُق الظاملني وُتشفى ففي هذه ال 
 .صدوُر قوٍم مؤمنني 

أميت املسلمة ال خيفى عليِك أن أقرب ميادين اجلهاد اليوم لنصرة أهلنا يف فلسطني هو ميداُن العراق فينبغي اإلهتمام به والرتكيز 
ن واجب النصرة آكد ما يكون على املسلمني يف دول اجلوار وينبغي على أهِل الشاِم كل الشام أهل األرض وإ عليه ونصرته، 

املباركة أن يستشعروا عظم فضل اهلل عليهم، ويقوموا مبا جيب عليهم من نصرٍة إلخواهنم اجملاهدين يف العراق، وإهنا لفرصٌة 
الذين حيل بينهم وبني اجلهاد على رىب القدس أن ينفضوا  لسطني، عظيمة وواجب كبري على إخواين املهاجرين من أهل ف

وأن يسارعوا بأخذ مواقعهم يف صفوف اجملاهني يف  عنهم أوهام االحزاب واجلماعات الغارقة يف خدعِة الدميقراطية الشركية، 
كون اإلنطالق إىل األقصى املبارك أرِض الرافدين، فتكون املؤازرة وحسن التوكل على اهلل ونصرته لينصرهم بإذنه تعاىل، مث ي

 .حولُه فيلتقي اجملاهدون يف اخلارِج مع إخواهنم يف الداخل، فيعيدوا لنا بإذن اهلل ذكرى حطني وتقر أعني املسلمني بالنصر املبني

الصخر أو أشد أميت املسلمة إن احلصاَر حىت املوت من أعظم الظلم وأشنعه، وال يقدم عليه وال يشارك فيه إال من  كان قلبه ك
 :قسوة وقد صح عن نبينا صلى اهلل عليه وسلم أنه قال 
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 "دخلت إمرأة النار يف هرٍة ربطتها فلم تطعمها ومل تدعها تأكل من خشاش األرض حىت ماتت "  

أنه فإذا كان هذا يف حصار هرٍة حىت املوت يا عباد اهلل فكيف حبصار مئات األلوف من األطفال اليتامى والنساء األيامى 
 .خطٌب جسيم وجرٌم عظيم تقصر كلمايت عن وصف آهاته وجتسيد ويالته 

إن هذا احلصار القاتل قد بدأ بعد تأييد عرب أنابولس ألمريكا والكيان الصهيوين على اجملاهدين يف فلسطني،  أميت املسلمة،
فيجب على املسلمني بغضهم والدعاُء  وذلك من نواقض اإلسالم العشرة وهم هبذا التأييد شركاء يف هذه اجلرميِة الشنيعة،

 .عليهم والسعُي يف خلعهم كما جيب التربأ منهم عالنية مبا يستطيع وإن عجز فبقلبه 

ومما زاد املصيبة فداحًة أن بعض الكبار املنتسبني إىل العلم والدعوة جاؤوا لألمة يف حمنتها األخرية بأفكار مضللة عندما ظهروا 
 .قون آمال األمة عليهم بفك احلصار وهم يعلمون أهنم ركٌن أساسٌي يف جرميِة احلصاِر هذه وهم ميدحون حكامها، ويعل

 كاملستجرِي بالرمضاِء من النارِ *** املستجرُي بعمٍر عند كربتِه 

من عباد اهلل أمامنا ثالُث طوائف، طائفة اجملاهدين ومن ناصرهم، وطائفة القاعدين عن نصرة فلسطني باجلهاد يف سبيل اهلل 
غري عذر، وطائفة التحالف الصلييب الصهويين ومن ناصرهم ويف مقدمتهم حكام املنطقة وعلماء السوء فالسعيد من كان يف 

من السعداء واحملروم من كان من الطائفة الثانية القاعدة عن نصرة الدين، والشقُي من   الطائفة األوىل أرجوا اهلل أن جيعلنا وإياكم
 .أعاذنا اهلل  وإياكم منها  كان من الطائفة األخرية

ويف اخلتام أقول لن ترجع لنا فلسطني مبفاوىات احلكاُم املستسلمني ومؤمتراهتم، وال مبظاهرات الدعاة القاعدين وإنتخاباهتم،  
 .النا وأنفسنا فكالمها وجهان ملصيبِة األمة، وإمنا ترجُع إلينا فلسطني بإذن اهلل إن صحونا من غفلتنا ومتسكنا بديننا وفديناه بأمو 

 فقبيح يوم إطراد الـقـعودُ *** أيهـــا الغــافل الـنؤوم تــنبه

 حيكم أرىُه شقٌي مريــدُ *** ما حياة اإلنسان إن صار عبداً 

 كل طاٍغ كما يشاُء يزيـــدُ *** فبأرىي قواعــٌد للــكفِر شىت 

 سودُ ذلَّ ساداتكم وذّل املــ*** يوَم بدلــــتم اجلهـــاَد قـــعوداً 

 يف محــانا شراذٌم ويــهودُ *** فنرى املوت راحًة إن تعالـت 
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 أين ياقوم وعدكم والوعيدُ *** ومحى القدس مستباُح النواحي 

 والريالُت أبـــحٍر والنـــقودُ *** ويـــتيٌم من جوعـــِه يــــتلوى 

 وعلى القهِر هل تناُم األسودُ *** ياقيود الطغاِة منِك ىـجــرنا 

 وأنصر احلقَّ بالدِم جـــودوا*** أمتـي قومــوا وهـبـوا يابين 

 دون بذل النفوس بذل زهــيدُ *** كل بــذٍل إذا العقيــدُة ريــعت 

 وملصـباحِه دمــائي وقـــودُ *** فلديين أحيا وأبــذل روحــي 

 وإرتفاُع الــرؤوِس يوَم يــسودُ *** فبغــــري اإلســــالم ذٌل مديــُد 

 .ا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربن

 .اللهم فرج عنا وعن أهلنا احملاصرين يف فلسطني و يف غريها من بالد املسلمني 

 .اللهم أنصر اجملاهدين يف فلسطني والعراق وأفغانستان، و املغرب اإلسالمي وجزيرة العرب والصومال والشيشان وكل مكان

 .ئنا من اليهود والنصارى ومن واالهم، اللهم عليك بطواغيت العرب والعجم ومن واالهم فإهنم اليعجزونك اللهم عليك بأعدا

اللهم يا ذا اجلالل واإلكرام، يا ذا اجلالل واإلكرام الحول والقوة لنا إال بك، فأرحم ىعفنا وقوي شوكتنا وثبت أقدامنا وثبت 
 .فأنت حسبنا ونعم الوكيل  رمينا ووحد صفنا وأنصرنا على القوم الكافرين

 .وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني 
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 إلى الشعــوب الغربية 
 

أسباب الصراع في الذكرى الستين لقيام دولة اإلحتالل "
 "اإلسرائيلي 

 للشيخ ُأَساَمُة ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اَلِدنْ 
 هـ  1429جمادى األول  11

 م 2008مايو  16
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  بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
 

 السالم على من اتبع اهلدى , إىل الشعوب الغربية عامة 
 

 ..وبعد 
 

 .أعين القضية الفلسطينية , حديثي هذا إليكم ملعرفة أحد أهم أسباب الصراع بني حضارتنا وحضارتكم 
 .الفلسطينية هي القضية احملورية األوىل ألميت وهنا أؤكد أن القضية , وأن هذا الصراع يتصاعد يف ظل سياساتكم القائمة 

ومعاقبة , ومن هنا فقد كانت عاماًل مهما يف تزويدي منذ الصغر وتزويد األحرار التسعة عشر بشعوٍر عظيم بنصرة املظلومني 
 .اليهود الظاملني وأعواهنم 

 
وهنا اسرتعي إنتباهكم , وماتقدمها وما تالها مث تتابع ظلمكم علينا يف لبنان وغريها ومن هنا جاءت أحداث احلادي عشر 

 :وأقول لكم 
 

إن أمام املنصفني منكم والراغبني يف معرفة حقيقة القضية الفلسطينية فرصة مثينة لإلطالع عليها فاليهود حيتفلون مبشاركة زعماء 
 .غربيني مبرور الذكرى الستني على قيام دولتهم

 
 : ة سأحتدث عن ثالث منها بإختصاروهذا اإلحتفال له دالالٌت كثريٌة مهم

 
إن هذا احلدث يدل بوىوح على أنه قبل ستني سنة مل تكن لدولة إسرائيل وجود وإمنا أقيمت على أرض فلسطني / أوال 

 .املغتصبة بقوة السالح وهذا من الدالئل على صحة دعوانا بأن فلسطني أرىنا وأن اإلسرائليني غزاٌة حمتلون جيب قتاهلم 
 

وقام , قد ختلت عن املوىوعية واملهنية يف هذه القضية وماشاهبها , إن هذا احلدث اظهر أن معظم وسائل إعالمكم  /ثانيا 
 .فقلبوا لكم احلقائق وأظهروا اليهود الغزاة احملتلني ألرىنا على أهنم الضحية , القائمون عليها بتضليلكم خالل ستني سنة 

 .مني املطالبني بأرىهم على أهنم اجلالدون اإلرهابيون بغري حق ويف املقابل أبرزوا الفلسطينيني املظلو 
 

واليت تقوم بدور كدور السحرة يف تزييف احلقائق وصناعة رأي عام مضلل , وهنا يظهر مدى خطورة وسائل اإلعالم الكربى 
 .ميكنها من َسوق األمم الغربية يف دخول حرٍب ظاملٍة ىدنا بغري حق 

العراق بعد أن روجت ألكاذيب زعيم البيت األبيض ومن معه وكذا ظهر نفوذ اللويب الصهيوين  كما ظهر ذلك جليا يف غزو
 .يف وسائل إعالمكم حيث صور األمور خبالف حقيقتها خلدمة اإلسرائليني 

 
, لبالدنا إن مشاركة زعماء غربيني لليهود يف هذا اإلحتفال يؤكد على أن الغرب يؤيد هذا اإلحتالل اليهودي الغاشم / ثالثا 
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 .وأهنم يقفون يف خندق اإلسرائليني ىدنا وقد أكدوا ذلك عملياً بإرسال قواهتم إىل جنوب لبنان نصرة لليهود 
 

, وهنب ثرواهتم , وقتل أحرارهم , وإن ساسة الغرب مازالوا يعيشون بعقلية العصور الوسطى يف ظلم اآلخرين بإحتالل أرىهم 
 .ىوح يف غزو العراق أيضا يف سرقة نفطِه وإذالل أهله وهذا ما أكده بوش وبلري جبالٍء وو 

 
وإلن كانت األمم املتحدة قد قررت إعطاء اليهود , وإلن كانت بريطانيا قد مكنت اليهود من إحتالل فلسطني عرب وعد بلفور 

 .فإن هذه القرارت ال إعتبار هلا وال تعنينا حيث إن من الميلك أعطى من ال يستحق , معظم فلسطني 
 

وهل األمم املتحدة إال أداة من أدواتكم وما مفاوىات السالم اليت بدأت منُذ ستني سنة ومل تنتِه إال ملخادعة املغفلني وما 
 .مع أن اجلهاد واجٌب لتحرير فلسطني كلها , إال كمواعيد عرقوب , وعود بوش بدولٍة مبا حتمل الكملة من معىن 

 
 ..وبعد 

 
وأخذ أمواهلم بغري حق باإلحتيال أو , غري السوية ميالون لإلعتداء على حقوق اآلخرين فإننا نفهم أن أصحاَب النفوس 

و إن وصل هؤالء إىل السلطة فإن الكارثة تعظم وتتضاعف بقدر الفرق بني قوة الدولة وقوة العصابة املسلحة , بالسطو املسلح 
. 
 

فبالتايل فإن الكارثة , بِه قائد أقوى آلٍة عسكريِة عرفتها البشرية وأما يف حالنا اليوم فإن اإلرهاب املذموم والسطو املسلح يقوم 
 .ليست ُقطريًة أو إقليمية بل هي كارثٌة عاملية 

 
 .إال أننا صرٌب يف احلرب صدٌق عند اللقاء يف قتال املعتدين , ورغم ما يف حروبكم علينا من ويالٍت ومآٍس هائلة 

, ا القتل والتدمري والسلب والنهب واإلحنطاط يقف ساستكم يف التحدث عن القيم ولكن من مما يثري الغثيان أنه بعد كل هذ
 .فهذا مما ليس حيتمل فال جتمعوا بني ظلمني 

 .فقليٌل من احلياء وأوقفوا الكذب باحلديث عن القيم , فإن أصررمت على النهب والسلب ستجدون مايسوؤكم 
 

مسٌة من , وحا كما تظهر زيف قيمكم فإزدواج املعايري يف القضية الواحدة وسأىرب امثلًة من واقِع فلسطني تزيد القضية وى
مسات ساستكم فأنتم تصنفون املنظمات الفلسطينية بأهنا منظماٌت إرهابية ومت معاقبتها ومقاطعتها ويف املقابل عندما كان 

 .خة كما يف يافا وحيفا و غريهااإلسرائليون ميارسون القتل للمدنني حقا من النساء واألطفال سواء بالسيارت املفخ
 

أو ماهو أشد من ذلك عندما قامت تقوم املنظمات الصهيونية بإقامة مذابح للقرويني الفلسطينني إلرعاهبم و هتجريهم وسلب 
 فماذا كان موقفكم ؟ , أراىيهم 

بيجن هو سفاح مذحبة دير يظهر ذلك تعاملكم مع بيجن وما أدراك ما بيجن رئيس إحدى هذه املنظمات الصهيونية الظاملة 
 .بيجن هو باقر بطون احلوامل يف مذحبة دير ياسني , ياسني 
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فهل هناك إرهاٌب أفظع وأشنع أليس هذا قمة اإلجرام وقاع اإلحنطاط ؟ وهل يستطيع رجٌل أن يقتل قرويًة التعرف القتال وال 

 .شأن هلا به فضاًل عن أن يبقر بطنها ناهيك عن كوهنا حامل 
 

مثل هذه اجلرمية املروعة تشيب هلوهلا الرؤوس وال تكاد ُتصدق لوال أن الوثائق تؤكدها بل إن من اإلسرائليني من يفتخر  إن رؤيا
 .هبا ويقولون لوال مذحبة دير ياسني ملا فرَّ الفلسطينيون من أرىهم وأخلوها لنا 
مث مل يكتفوا بذلك , اإلعرتاف به رئيساً للوزراء  مت, فما كان موقف الغرب من بيجن ؟ فبداًل من أن يعاقب على جرائمه تلك 

 . بل منحوه جائزة نوبل للسالم 
 

 ..ياللظـلــِم والعــدوان 
 

 ..يا لـرخـِص الدمـاِء الربيئـة 
 

 ..يا للـقســوة والوحشــية 
 

 .العامل أمجع  وهاهي مذحبُة غزة نعايشها اليوم وتتم أمام أنظار, ومل تتوقف املذابح بعد دير ياسني بل توالت 
 .مليون ونصف إنسان حتت احلصار القاتل يتعرىون للموت البطيئ نتيجة سوء الغذاِء وندرة الدواء 

 .ليخنق املستضعفني وأكثرهم من النساء واالطفال , بل إن ساستكم يلزمون حاكم مصر بإحكام احلصاِر من طرفِه عليهم 
 

املعاصرة وبني قيم هامان يف اجلاهلية االوىل وهو يناصر فرعون على قتل أطفال  فنبــؤين كــم هو الفرق بني قيمكم يف جاهليتكم
 .بين إسرائيل يف مصر 

 
وإننا سنواصل بإذن اهلل القتال ىد اإلسرائيليني , وختماً ال يالم من يدافع عن أطفـاهلم و يعادي متبعي سياسة فرعون الظاملة 

 .اخللق  وحلفائهم إحقاقاً للحق وإنصافاً للمظومني من
 

 .ولـن نتخـلـى عن شبـٍر واحد من فلسطني بإذن اهلل ما دام على األرض مسلم صادق واحد 
 
 "لن جينـي العنـب ومـن يـزرع الشـوك " 
 

 .والسالم على من إتبع اهلدى 
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 دعوة إلى الجهاد
 للشيخ ُأَساَمُة ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اَلِدنْ 

 هـ  1430محرم  17
 م 2009يناير  14
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 إن احلمد هلل نستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
 
 

 من يهده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له
 

 وأشهد أال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن حممداً عبده ورسوله
 

 :أما بعد
 

 :أميت املسلمة الغالية
 

 أمامكم يف هذه األيام العصيبة ليتخذ من الشجب والتنديد ملا جيري ألهلنا يف غزة ستاراً يتوارى وراءهلست بالذي يقف 
 

 وإمنا أقف أمامكم اليوم ألقول كلمة حق تعيننا بإذن اهلل على استعادة ما اغتصب من احلق
 

 كلمة حق ال تداهن ملكاً أو أمرياً وال عاملاً أو وزيراً 
 

 بالشرعية الدولية الزائفةكلمة ال تعرتف 
 

وال هتاب جملس أمن الدول الكربى الذي ينشر الرعب على املستضعفني يف الدول الصغرى كفلسطني والعراق وأفغانستان 
 والصومال وكشمري والشيشان

 
 كلمة حق تداعت الدنيا عليها تريد حموها من منهجنا وحياتنا تريد حموها من منهجنا وحياتنا لتمحونا بعدها

 
 إهنا اجلهاد املقدس السرتجاع بيت املقدس والقدس

 
 واملسلمون عن اجلهاد نيام________ ويح القدس ديس عفافها 
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 :أميت املسلمة
 

 إن من أعظم مكامن اخللل يف اجلهود السابقة لتحرير فلسطني هو أن الذين تولوا شأهنا هم احلكام الذين خانوا أماناهتم
 

 تعجب املسلمون يومها كيف اهنزمنا، وإمنا العجب لو انتصرنا يف تلك احلرب 48ففي حرب 
 

 (غلوتاباشا؟؟)إذ كيف ننتصر وملوكنا قد أوكلوا شأن احلرب إىل احلاكم احلقيقي لألردن وقتها اجلنرال الربيطاين 
 

 ذا يقودهفكيف تنتصر أمة قائد جيوشها عدوها ويف ذلك الزمن كان عند كل ملك من ملوكنا باشا كه
 

 فعلى سبيل املثال يف جزيرة العرب كان امللك غري املتوج هو اجلنرال الربيطاين فيليب
 

 وكان يكفي ملخادعة األعيان أن يسميه احلاكم باحلاج عبد اهلل فيليب
 

 ومن اطلع على طرف من الوثائق الربيطانية ذات الصلة يعلم مدى الغفلة املسيطرة على الناس يف ذلك الوقت
 
 ا زالت تلك املخادعات مستمرة مع تغري الوجوه واألمساءوم
 

 ففي كل عاصمة اليوم برمير ظاهراً كان أم مسترتاً 
 ومعه عالوي ينفذ أوامره

 
 ويف كل دولة سيستاين أو طنطاوي

 ومعهم كتائب من العلماء الرمسيني وغري الرمسيني
 وكتائب من الكتاب واملثقفني واإلعالميني

 ى وكالء الصليبيني يف بالدنا زوراً وهبتانايصبغون الشرعية عل
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 فجميع هذه الفئات أعداء ألمتنا جيب احلذر منهم

 
 فهم معروفون يف معظمهم

 
ومن أهم ما مييزهم أن احلاكم ميكنهم من وسائل اإلعالم ملخاطبة اجلماهري وخمادعتهم بشكل منتظم، بينما مينع العلماء 

 .نائيةالصادقني حىت من خطبة مجعة يف قرية 
 

 ومن اخللل يف وقتنا احلاىر أننا أمام سبل كثرية قد رفعت عناوين لتحرير فلسطني جل هذه السبل يف تضييع القضية
 

فمن أوسع هذه السبل هو ما تقوم به احلكومات اليوم من اجتماعات وزارية وإحالة القضية إىل جملس األمن واألمم املتحدة، 
 تضييع للقضية الفلسطينيةفهذا طريق للهروب من املسؤولية و 

 
ومن السبل أيضاً ما يطلبه بعض العلماء والدعاة من احلكام لنصرة فلسطني، وما هو إال طريق آخر للهروب من املسؤولية  

 كذلك وتضييع لدماء الشهداء واألقصى
 

 فكيف نستجدي وكالء أعدائنا، أما تعب هؤالء من طول االستجداء خالل هذه العقود الطويلة
 

 كاملستجري من الرمضاء بالنار_______ تجري بعمر عند كربته املس
 
 

وهناك سبيل آخر وهو ما يطلبه قادة اجلماعات اإلسالمية من إذن باجلهاد من احلكام لتحرير فلسطني، أو دعوهتم لالنسجام 
وتدليس ألتباع مع رغبات الشعب، فهذه طريقة أخرى للهروب من املسؤولية، حاصلها دس للرؤوس يف الرمال وتضليل 

 اجلماعات وتضييع للقضية أيضاً 
 

فينبغي على هؤالء أن يصارحوا إخواهنم بأن العبء ثقيل وأهنم غري مهيئني للقيام به، فإن الكفر العاملي واحمللي يبطش بكل من 
 يسعى للعمل والصدع باحلق لصاحل هذه القضية
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 الكتائب للجهاد يف سبيل اهلل ىد التحالف الصهيوصلييب فالواجب هو التحريض على اجلهاد املتعني وتكتيب الشباب يف

 ووكالئه يف املنطقة، وليس تنفيس طاقات الشباب بالنزول إىل الشوارع باملظاهرات بغري سالح
 

فيجب على هؤالء القادة أن يفسحوا اجملال للطاقات اجلريئة املؤهلة من إخواهنم ليقودوا اجلماعة يف هذه الظروف العصيبة حىت 
 قوموا بالواجب الشرعيي
 

 خيلي الطريق وال يغوي من اقتنعا_______ من مل يكن منكُم بالقتل مقتنعاً 
 
 

فمع كثرة السبل املعوجة فهناك سبيل واحد قومي السرتجاع األقصى وفلسطني هو اجلهاد يف سبيل اهلل كما ذكرنا سابقاً، وقد 
 :العظيمبني اهلل تعاىل سبيل كف بأس الكفار يف القرآن 

 
َكَفُرواْ َوالّلُه َأَشدُّ بَْأساً َوَأَشدُّ   فـََقاِتْل يف َسِبيِل الّلِه الَ ُتَكلَُّف ِإالَّ نـَْفَسَك َوَحرِِّض اْلُمْؤِمِننَي َعَسى الّلُه َأن َيُكفَّ بَْأَس الَِّذينَ }

 84النساء{تَنِكيالً 
 

 فبالتحريض والقتال يكف بأس الكفار
 

 :مث إين ألقول ألميت
 

إن االكتفاء بإلقاء املسؤولية على احلكام والعلماء مث القعود ال يعفيكم من املسؤولية، وإمنا هو طريق للهروب أيضاً، فأمر اهلل 
 ..واىح يف القرآن الكرمي باجلهاد يف سبيله بالنفس واملال إىل أن تتم الكفاية 

 
 

 :أميت املسلمة
اتك الشعبية وطاقاتك اهلائلة الكامنة بعيداً عن دعم احلكام، بل رغم وقوف إنك قادرة على هزمية الكيان الصهيوين بإمكاني

 الغالبية العظمى منهم يف خندق التحالف الصلييب الصهيوين
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وهنا أود أن أطمئنك أميت أنين على يقني أن األمر يسري عليك بإذن اهلل إذا اتبعنا اجلادة واعتمدنا على اهلل تعاىل وأخذنا 

 مر هبا وأعرىنا عن دنيات الطريقباألسباب اليت أ
 

 :وهنا أىع بني يديك دليلني يثبتان لك أنك قادرة على هزمية أعدائنا بقدر يسري من قدراتك
 

ما حل هبزمية كربى باالحتاد السوفييت يف أفغانستان بفضل اهلل مث جبهودك الشعبية، ودون تدخل أي جيش من : الدليل األول
 اح العامة خلف سفينة اجملاهدين يف تلك احلربجيوش حكوماتك، وإن كانت الري

 
 ومن يومها نُزِع علم االحتاد السوفييت من الدنيا ووىع يف سلة النسيان فلله احلمُد واملنة

 
فبعد سقوط االحتاد السوفييت تفرد النظام األمريكي وسعى ليفرض هيمنته وسياسته على العامل، فازداد حكام : وأما الدليل الثاين

 له استسالماً فبالغ يف طغيانه ودعمه للكيان الصهيوين ليهلك احلرث والنسل يف فلسطني منطقتنا
 

عندها أعلنت ثلة من أبنائك اجلهاد على ذلك القطب األوحد، هتلر العصر، وحيد القرن، فكسرنا قرنه، ودككنا حصنه، 
اً ليستعيد هيبة أمريكا وجيعلهم عربة ملن يعترب، وهدمنا برجه، فسار غاىباً وزعم أن سيحضر قادة اجملاهدين أحياًء أو أموات

 فكان كأيب جهل يف يوم بدر فخرج يتبخرت بعتاده مزهواً بعدده
 

ففللنا حده، وقتلنا جنده، وفرقنا صحبه، والفضل هلل وحده، فإذا محي الوطيس واعتدَي علينا فالقول قول الصوارم كي تسرتد 
 املظامل

 
ىربات اجملاهدين وتداعياهتا، فنزيف بشري، وآخر سياسي ومايل، فأىحت اليوم غارقة يف وهاهي أمريكا ترتنح اليوم حتت 

 األزمة االقتصادية، حىت أهنا تتسول دوالً صغرى فضاًل عن الكربى، فلم يعد يهاهبا أعداؤها وال حيرتمها أصدقاؤها
 

ظلم األمريكي هو الكيان الصهيوين، حيث إنه وهنا ال بد لنا من وقفة تدبر، فأنتم تعلمون أن اخلاسر األول من احنسار ال
 بذلك يفقد أحد أهم مقومات بقائه وشرايني حياته
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إن هذا االحنسار الرهيب والسريع للقوة األمريكية هو أحد الدوافع املهمة لإلسرائيليني يف هذا اهلجوم الوحشي على غزة يف 
بوش واحملافظني اجلدد، تلك الفرتة اليت توفر هلا من القوة واألموال  حماولة يائسة لالستفادة من األيام األخرية من فرتيت رئاسة

واإلرادة والتصميم واحلقد الدفني ما مل يتوفر لغريها لالعتداء على املسلمني وىرب مجيع القوى الرافضة للهيمنة األمريكية يف 
 املنطقة

 
تغرق يف مستنقعات العراق، ومن هنا فاإلسرائيليون يف فإذا بقوى البيت األبيض تتحطم على صخرة اجملاهدين يف أفغانستان، و 

عجلة من أمرهم للقضاء على خصومهم يف غزة واستبداهلم بعباس وسلطته ليحمي ظهورهم، فقاموا هبذه اجملزرة الرهيبة قبل 
وتتعاىل األصوات هناية فرتة بوش، وقبل أن يزداد الضعف األمريكي ظهوراً وينهار نظام الفيتو الذي بدأ العامل يشمئز منه 

 بإلغائه، وهو عنوان صارخ على الظلم والغطرسة
 
 

 :أميت املسلمة
 

إن احلديث عن الضعف واحنسار اهليمنة األمريكية واهنيار االقتصاد األمريكي ليس حديثاً تسوقه األماين، وإمنا هي شهادات  
 كبار القوم اليت مل يعد من املمكن أن خيفوها

 
 إن األزمة أكرب مما كنا نتوقع وإن االقتصاد األمريكي كله معرض لالهنيار: املنتخب يقول فهذا بايدون نائب الرئيس

 
 وهذا وزير املالية اإلسباين يقول إن االقتصاد العاملي كله معرض لالهنيار

 
األزمة  ويقول مسؤول البنك االحتياطي األمريكي السابق ألني غريسبان إن الكساد الكبري سيبدو كنزهة لطيفة أمام هذه

 االقتصادية
 

إن األزمة عميقة جداً وإن النظام العاملي املايل كان على وشك كارثة، : وقد وصف الرئيس الفرنسي ساركوزي األزمة قائالً 
 وأقول إنه يف خضم الكارثة بفضل اهلل بسبب ظلم هؤالء الظاملني

 
ن عليه قبل األزمة وإن الواليات املتحدة ستفقد مكانتها كقوة وقد قال وزير املالية األملاين إن العامل لن يعود أبداً إىل ما كا
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 عظمى يف النظام العاملي املايل
 

 .مث إنين أنقل إليكم تقارير االستخبارات األمريكية اليت تؤكد على تراجع النفوذ األمريكي خالل السنوات القادمة
 
 

 :أميت املسلمة
 

يف كل هذه النتائج املدمرة  -بعد فضل اهلل  -هو أحد األسباب الرئيسة إن جهاد أبنائك ىد التحالف الصلييب الصهيوين 
 ألعدائنا واليت ظهرت وتبدت بعد حرب السنوات السبع،

 
فإننا نشعر بأن اهلل قد من علينا بصرب يكفينا ملواصلة  -ومن باب التحديث بنعمة اهلل عز وجل علينا  -وإين أطمئنك أميت 

بإذن اهلل، فالصرب خري سالح، والتقوى خري زاد، فإن أدركتنا الشهادة ... ، وسبع، وسبع طريق اجلهاد لسبع سنوات أخرى
 فذلك ما كنا نبغي ، ولكن راية اجلهاد لن تقع إىل أن تقوم الساعة كما أخربنا بذلك رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 
 :هل تستطيع أمريكا أن تواصل احلرب معنا لعدة عقود قادمة؟: ولكن السؤال

 
من الشعب األمريكي سعداء برحيل الرئيس الذي ورطهم حبروب ال قبل % 75إن التقارير واملؤشرات تنبئ خبالف ذلك، وإن 

هلم هبا، وأغرقهم يف دوامات اقتصادية بلغت آذاهنم، وقد وّرث َخَلفه إرثاً ثقيالً وتركه بني أمرين أحالمها مر، كمن ابتلع خنجراً 
 ،ذا حدين كيفما حركه جرحه

 
 ومن أصعب اإلرث أن يرث املرء حرب عصابات طويلة مع خصم صبور عنيد متول بالقروض الربوية،

 
 فإن انسحب من احلرب فهي هزمية عسكرية

 
 وإن واصل فيها غرق يف األزمة االقتصادية،

 
 رى بإذن اهلل،فكيف وقد ورثه حربني ال حرباً واحدة وهو عاجز عن املواصلة فيها، وحنن يف طريقنا لفتح جبهات أخ
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فما أحراك أميت أن تضعي يدك بيد أبنائك اجملاهدين لنواصل اجلهاد ىد أعداء الدين ومواصلة استنزافهم يف هاتني اجلبهتني 
وغريها من اجلبهات املفتوحة أمامك مع التحالف الصلييب الصهيوين ووكالئه يف املنطقة يف فلسطني والعراق وأفغانستان 

 اإلسالمي والصومال،ووزيرستان واملغرب 
 

 فواجبك دعمها مجيعاً بالنفس واملال إىل أن تتم الكفاية، فقد خربت اجلهاد بفضل اهلل وأعرف تكاليفه املالية،
 

فزكاة تاجر واحد من كبار جتار املسلمني تكفي ملصاريف اجلهاد يف مجيع اجلبهات املفتوحة اليوم ىد أعدائنا، وللجهاد سهم 
 ن،يف الزكاة كما تعلمو 

 
 فالسعيد من وفقه اهلل تعاىل ليكون سبباً يف نصرة دينه والذود عن رسوله وإنقاذ أمته صلى اهلل عليه وسلم

 
وما أشبه حال عسرة اجملاهدين اليوم باحلال يف جيش العسرة يف زمن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، إىل أن جاء عثمان رىي 

 اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما ىر عثمان ما فعل بعد اليوماهلل عنه وجهز معظم اجليش، فقال رسول 
 

 فمن ذا يكون عثمان املسلمني يف هذه العسرة
 

وإين أعلم أن الكثري من جتار املسلمني ال مينعهم البخل يف أمواهلم من اإلنفاق يف سبيل اهلل، ولكن مينعهم من ذلك خشيتهم 
 :هذا ليس بعذر وإمنا أنتم يف دار ابتالء واختبار وتذكروا قول اهلل تعاىلمن أمريكا ووكالئها يف املنطقة، وإين أقول هلم 

 
 13التوبة( َأخَتَْشْونـَُهْم فَالّلُه َأَحقُّ َأن خَتَْشْوُه ِإن ُكنُتم مُُّؤِمِننيَ )
 

كون إىل أن فال بد من هجرة وال بد من حتمل تكاليف النصرة وإقامة الدين، فخري الربية صلى اهلل عليه وسلم اىطره املشر 
 يدخل الغار ويرتك األهل والعشرية والديار ويهاجر من خري البقاع مكة املكرمة،

 
فالبدار البدار واغتنموا الفرصة الثمينة وال تضيعوها، ولكم أسوة حسنة يف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف دخول الغار، أما 
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 :يست أرض اهلل واسعة لتقوموا بعبادة اجلهاد املالية، قال اهلل تعاىليستطيع الواحد منكم أن خيتفي يف بيت ما يف مكان ما، أل
 
 56العنكبوت{يَا ِعَباِدَي الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ َأْرِىي َواِسَعٌة فَِإيَّاَي فَاْعُبُدوِن }
 

 :وقال تعاىل
 
نُتْم قَاُلواْ ُكنَّا ُمْسَتْضَعِفنَي يف اأَلْرِض قَاْلَواْ َأمَلْ َتُكْن أَْرُض الّلِه َواِسَعًة ِإنَّ الَِّذيَن تـََوفَّاُهُم اْلَممآِئَكُة ظَاِلِمي أَنـُْفِسِهْم قَاُلواْ ِفيَم كُ }

ِطيُعوَن ِحيَلًة َواَل َساء َواْلِوْلَداِن اَل َيْستَ فـَتـَُهاِجُرواْ ِفيَها فَُأْولَـِئَك َمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوَساءْت َمِصرياً،  ِإالَّ اْلُمْسَتْضَعِفنَي ِمَن الرَِّجاِل َوالنِّ 
 98-97النساء{يـَْهَتُدوَن َسِبيالً 

 
 

 :أميت املسلمة
 

إن هذه احلروب واألزمات واحملن حتوي يف طياهتا منحاً، والعقالء ال يرتكوهنا متر هكذا، وإمنا يستفيدون منها، فأمامك فرصة 
بضعة عقود لتنتزعي حقك بالقوة، وإن الذين عظيمة لدفع الظلم واالستبداد الذي ميارس عليك من الداخل واخلارج منذ 

، هؤالء خيادعونك (ويضربون لك مثالً بالشعوب الغربية)يقولون لك إن الطريق ألخذ احلقوق يكون عرب صناديق االقرتاع 
 ويكذبون عليك، يفعلون ذلك إما خوفاً من احلكام أو طمعاً فيما عندهم،

 
 ذت حقها بالثورات وقوة السالح،فالشعوب الغربية اليت يشريون إليها إمنا أخ

 
فبعد حرب السنوات السبع بني بريطانيا وفرنسا لالستحواذ على أمريكا وقع الطرفان يف أزمة اقتصادية كبرية، مما دفع القادة 

لفرض الضرائب على الشعوب، فكان ذلك هو احلافز الذي أشعل فتيل الثورة الفرنسية مع ما سبقه من ظلم واستبداد امللوك 
 لى الناس،ع
 

 فقد كان امللك لويس الرابع عشر يقول أنا الدولة والدولة أنا، وهذا هو حال ملوكنا ورؤسائنا،
 

فاغتنم الفرنسيون تلك املنح من وسط تلك احملن وثاروا على امللوك الظلمة املمتصني لدمائهم وخرياهتم وخلعوا لويس الرابع 
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 بقوة السالح،عشر وقدموه إىل املقصلة وانتزعوا حقوقهم 
 

فال مكان لصناديق االقرتاع يف بالدنا حتت ظل اجلبابرة إال ملخادعتنا، ومما يؤسف له وينبغي التنبه إليه أن يسوق هلذه اخلدعة 
 الكربى كثري من العلماء والدعاة،

 
ومل يقوموا ويتبعوا الدميقراطية  ومن رحم تلك األزمة االقتصادية أيضاً قام األمريكيون أيضاً بثورهتم على بريطانيا ألخذ حقوقهم،

 اليت خيادعوننا هبا اليوم يف أفغانستان والعراق وغريها، بل انتزعوا حقوقهم باحلديد والنار فاعتربوا يا أويل األبصار
 

 -وحنن املسلمون نعتقد أن من حق األمة أن تنتخب رئيسها وحنن نؤمن بالشورى، ولكننا نعتقد أن هذه الدميقراطية الغربية 
فهي بدعة شركية، واملسلمون ال يرىى أن حيكمهم أحد إال بشرع اهلل تعاىل، ال بقوانني البشر اليت  -فوق أهنا خدعة كربى 
 يضعوهنا من عندهم،

ويف ديننا القتال يف سبيل اهلل ىد الغزاة املعتدين وىد احلكام املرتدين لتكون كلمة اهلل هي العليا وعندها ترجع األمور إىل 
 .واحلقوق إىل أصحاهبانصاهبا 

 :ويف اخلتام أقول ألهلنا يف فلسطني
 عظم اهلل أجركم

 وتقبل اهلل قتالكم يف الشهداء
 وعجل للجرحى بالشفاء

 وأسأله عز وجل أن يلهم ذوي املصابني صرباً ويعوىهم خرياً 
املسلمني متعاطفني معكم ملا أخواين يف فلسطني لقد عانيتم كثرياً كما عاىن أباؤكم من قبل خالل تسعة عقود مضت، وإن 

 يرون ويسمعون،
وحنن اجملاهدين متعاطفون معكم أيضاً وتعاطفنا أشد ألن اجملاهدين يعايشونكم حياتكم وشعورهم أكرب مبا تعانون، فُيقَصفون  

 .كما تُقَصفون بنفس الطائرات، ويفقدون فلذات األكباد كما تفقدون، فاحلمد هلل وإنا هلل وإنا إليه راجعون
يشاء اهلل يف هذه السنة أن تظهر أسارير الفجر وتباشري الفرج باحنسار املد الصلييب الصهيوين، فلم يبق إال القليل بإذن اهلل و 

وحنن معكم ولن خنذلكم بإذن اهلل، وارتبط مصرينا مبصريكم يف قتال التحالف الصلييب الصهيوين فقتال حىت النصر أو الشهادة 
 ..يف سبيل اهلل 

 واْ َوَصاِبُرواْ َورَاِبطُواْ َواتَـُّقواْ الّلَه َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ فاْصربُِ 
 .وصل اللهم وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.. وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني 
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 إعالن الجهاد 

 على األمريكان المحتلين لبالد الحرمين
 (أخرجوا المشركين من جزيرة العرب )  

 للشيخ ُأَساَمُة ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اَلِدْن 
 هـ  1430صفر  20 

  م 2009فبراير  15
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل له، ومن 
 .فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسولهيضلل 

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس }، {يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل حق تقاته وال متوتن إال وانتم مسلمون}
يا }، {ا اهلل الذي تساءلون به واألرحام إن اهلل كان عليكم رقيباواحدة وخلق منها زوجها وبّث منهما رجااًل كثرياً ونساء واتقو 

أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل وقولوا قوالً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اهلل ورسوله فقد فاز فوزاً 
 .{عظيماً 

 [.88: هود. ]{عليه توكلت وإليه أنيبإن أريد إال اإلصالح ما استطعت وما توفيقي إال باهلل }احلمد هلل القائل 

: آل عمران. ]{كنتم خري أمة أُخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر وتؤمنون باهلل}: احلمد هلل القائل
110.] 

 إن الناس إذا رأوا الظامل فلم يأخذوا على يده أوشك أن يعمهم اهلل بعقاب: ) والصالة والسالم على عبده ورسوله القائل
 [.رواه أبو داود والرتمذي والنسائي( . ]منه

- :أما بعد 

فال خيفى عليكم ما أصاب أهل اإلسالم من ظلٍم وبغٍي وعدواٍن من حتالف اليهوِد والنصارى وأعواهنم، حىت أصبحت دماء 
ق، وما زالت الصور املسلمني أرخص الدماء، وأمواهلم وثرواهتم هنباً لألعداء، فها هي دماؤهم قد ُسِفَكت فلسطني، والعرا

الفظيعة جملزرة قانا يف لبنان عالقة باألذهان، وكذلك اجملازر يف طاجكستان، وبورما، وكشمري، وآسام، والفلبني، وفطاين، 
واألوجادين، والصومال، وإريرتيا، والشيشان، ويف البوسنة واهلرسك، حيث جرت مذابح للمسلمني هناك تقشعُر هلا األبدان، 

الوجدان، وذلك على مرأى ومسمع من العامل أمجع، بل وبتآمر واىح من أمريكا وحلفائها مبنعهم السالح عن  ويهتز من هوهلا
املستضعفني هناك حتت ستار األمم املتحدة الظاملة، فانتبه أهل اإلسالم إىل أهنم اهلدف الرئيسي لعدوان التحالف اليهودي 

اإلنسان حتت الضربات واجملازر اليت ارُتِكْبت ىد املسلمني يف كل  الصلييب، وزالت كل تلك الدعايات الكاذبة عن حقوق
 .مكان

وكان آخر هذه االعتداءات أن ُأصيَب املسلمون مبصيبة من أعظم املصائب اليت ُأصيبوا هبا منذ وفاة النيب أال وهي احتالل 
وذلك من قبل  -شرفة قبلة املسلمني أمجعنيعقر دار اإلسالم، ومهبط الوحي، ومنبع الرسالة، وهبا الكعبة امل -بالد احلرمني 

 .جيوش النصارى من األمريكيني وحلفائهم، وال حول وال قوة إال باهلل 

يف ظالل هذا الواقع الذي نعيشه، ويف ظل الصحوة املباركة العارمة اليت مشلت بقاع العامل، والعامل اإلسالمي خاصة، ألتقي 
الصليبية الظاملة اليت تتزعمها أمريكا على علماء اإلسالم ودعاته خشية أن حيرىوا اليوم معكم بعد طول غياب فرىته احلملة 

وهكذا قام هذا التحالف . األمة اإلسالمية ىد أعدائها تأسياً بعلماء السلف رمحهم اهلل كابن تيمية والعز بن عبد السالم
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/ فقام بقتل الشيخ اجملاهد -وال نزكي على اهلل أحداً  - الصلييب اليهودي بقتل واعتقال رموز العلماء الصادقني والدعاة العاملني
عمر عبد الرمحن يف / يف مسرى النيب عليه الصالة والسالم، والشيخ اجملاهد. أمحد ياسني/ عبد اهلل عزام، واعتقال الشيخ اجملاهد

سلمان / د احلرمني من أبرزهم الشيخأمريكا، كما اعتقل بإيعاٍز من أمريكا عدٌد كبرٌي جداً من العلماء والدعاة والشباب يف بال
وقد أصابنا بعض ذلك الظلم مبنعنا من احلديث مع . سفر احلوايل وإخواهنم وال حول وال قوة إال باهلل/ العودة والشيخ

املسلمني، ومطاردتنا يف باكستان والسودان وأفغانستان؛ مما أدى إىل هذا الغياب الطويل، ولكن بفضل اهلل تيسر وجود قاعدة 
أكرب قوة عسكرية ملحدة يف األرض،  -بفضل اهلل  –آمنة يف ٌخرسان، فوق ذرى اهلندوكوش، تلك الذرى اليت حتطمت عليها 

واليوم من فوق نفس الذرى من أفغانستان .  -اهلل أكرب –وتالشت عليها أسطورة القوى الكربى أمام صيحات اجملاهدين 
لتحالف اليهودي الصلييب، وخاصة بعد احتالله مسرى النيب عليه الصالة نعمل على رفع الظلم الذي وقع على األمة من ا

 .والسالم واستباحته بالد احلرمني، ونرجو اهلل أن مين علينا بالنصر، إنه ويل ذلك والقادر عليه

احلرمني وها حنن اليوم نبدأ منها احلديث والعمل والتذاكر لبحث سبل اإلصالح ملا حل بالعامل اإلسالمي عامة، وببالد 
خاصة، ونريد أن نتدارس السبل اليت ميكن بسلوكها إعادة األمور إىل نصاهبا، واحلقوق إىل أصحاهبا، بعد أن أصاب الناس ما 

أصاهبم من خطب عظيم وىرر جسيم يف أمور دينهم ودنياهم، أصاب الناس جبميع فئاهتم، أصاب املدنيني كما أصاب 
 كما أصاب التجار، وأصاب الصغار والكبار، أصاب طالب املدارس واجلامعات  العسكريني ورجال األمن، أصاب املوظفني

 .كما أصاب املتخرجني من اجلامعات العاطلني عن العمل، وهم مبئات األلوف، بل أصبحوا يشكلون شرحية عريضة يف اجملتمع

بادية والوبر، والكل يشتكي أصاب أهل الصناعة كما أصاب أهل الزراعة، وأصاب أهل احلضر واملدر، كما أصاب أهل ال
من كل شيء تقريباً، وبات الوىع يف بالد احلرمني أشبه بربكان هائل يكاد أن ينفجر فيقضي على الكفر والفساد مهما كانت 

مصادره، وما انفجارا الرياض واخلرب إال نذر هلذا السيل اهلادر الذي تولد عن املعاناة والكبت املرير، والقهر، والظلم الفادح 
 .والبغي املذل والفقر

وقد ُشغل الناس بأمور معاشهم شغالً عظيماً، احلديث عن الرتدي االقتصادي وغالء األسعار وكثرة الديون وامتالء 
السجون هو حديث اجلميع فحدث عنه وال حرج، فهؤالء موظفون من ذوي الدخل احملدود حيدثونك عن ديوهنم بعشرات 

ون من التدين اهلائل واملستمر لقيمة الريال الشرائية مقابل معظم العمالت الرئيسية، بينما ومئات األلوف من الرياالت، ويشتك
حيدثك كبار التجار واملقاولني عن ديوهنم مبئات وآالف املاليني من الرياالت على الدولة، وقد بلغت الديون الداخلية 

رياالت تزداد يومياً بسبب الفوائد الربوية ناهيك عن ديوهنا للمواطنني على الدولة أكثر من ثالمثائة وأربعني ألف مليون من ال
اخلارجية، والناس يتساءلون أحقاً حنن أكرب دولة مصدرة للنفط، بل ويشعرون أن هذا عذاب من اهلل عليهم ألهنم سكتوا عن 

الشرعية، وإباحة بالد احلرمني  ظلم النظام وتصرفاته غري الشرعية ومن أبرزها عدم التحاكم إىل شرع اهلل، ومصادرة حقوق العباد
هذا املصاب العظيم قد تنبه له أهل . للمحتلني األمريكيني، وإيداع العلماء الصادقني ورثة األنبياء السجون ظلماً وعدواناً 

 الفضل واخلري من املختصني يف أمور الدين، كالدعاة والعلماء، وكذلك من املختصني يف أمور الدنيا كالتجار واالقتصاديني
واجلميع جممٌع على أن البالد تسري حنو هوة سحيقة ومصيبة . والوجهاء، فبذلت كل فئة جهدها للتحرك السريع لتدارك املوقف

. ، وال حول وال قوة إال باهلل[إن امللك يقود البالد إىل ستني داهية]فظيعة ال يعلم مداها إال اهلل، وعلى حد تعبري كبار التجار 
راء يشاركون الشعب مهومه ويعربون يف جمالسهم اخلاصة عن اعرتاىهم على ما جيري يف البالد من كما أن العديد من األم
وإن تنافس األمراء املتنفذين على املصاحل الشخصية قد دمر البالد، وأن النظام قد مزق شرعيته بيده . إرهاب وقمع وفساد
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 :بأعمال كثرية أمهها

استبداهلا بالقوانني الوىعية، مع دخوله يف مواجهة دامية مع العلماء الصادقني تعطيله ألحكام الشريعة اإلسالمية، و  - 1
 .وال نزكي على اهلل أحداً , والشباب الصاحلني

عجزه عن محاية البالد وإباحتها السنني الطوال ألعداء األمة من القوات الصليبية األمريكية اليت أصبحت السبب  - 2
وخباصة االقتصادية نتيجة اإلنفاق الثقيل عليها بغري حق، ونتيجة للسياسات اليت تفرىها الرئيسي يف نكبتنا جبميع نواحيها 

على البالد وخاصة السياسة النفطية حيث حتدد الكمية املنتجة من البرتول والسعر مبا حيقق مصاحلهم االقتصادية ويهمل 
ما :  تفرض على النظام حىت أصبح الناس يتساءلونمصاحل البالد االقتصادية، ونتيجة لصفقات األسلحة باهظة التكاليف اليت

 .فائدة وجود النظام إذاً؟

فبذلت كل فئة جهدها للتحرك السريع لتدارك املوقف، وتاليف اخلطر، فنصحوا سراً وجهراً، ونثراً وشعراً، زرافات ووحدانا، 
الً إال وجلوه وال رجاًل مؤثراً إال وأدخلوه معهم يف وأرسلوا العرائض تتلوها العرائض، واملذكرات تتبعها املذكرات، وما تركوا سبي

حتركهم اإلصالحي، وقد كانوا متوخني يف كتاباهتم أسلوب الرفق واللني باحلكمة واملوعظة احلسنة داعني إىل اإلصالح والتوبة 
 .واطنني الشرعيةمن املنكرات العظام واملفاسد اجلسام اليت مشل فيها التجاوز حُمَْكَمات الدين القطعية وحقوق امل

مل جيدوا من النظام إال الصدود واإلعراض، بل والسخرية واالستهزاء، ومل يقف األمر عند حد  -لألسف الشديد -ولكن 
فلم يعد السكوت !! تسفيههم فقط، بل تعززت املخالفات السابقة مبنكرات الحقة أكرب وأكثر، كل ذلك يف بالد احلرمني

 .مستساغاً، وال التغاىي مقبوال

وملا بلغ التجاوز ما بلغ، وتعدى حدود الكبائر واملوبقات، إىل نواقض اإلسالم اجلليات، قامت جمموعة من العلماء والدعاة 
الذين ىاقت صدورهم ذرعاً مبا أصم آذاهنم من أصوات الضالل، وغشي أبصارهم من حجب الظلم، وأزكم أنوفهم من رائحة 

 .الفساد

أصوات اإلصالح داعية لتدارك املوقف، وتاليف الوىع، وانضم إليهم يف ذلك املئات من فانبعثت نذر الرفض، وارتفعت 
املثقفني، والوجهاء، والتجار، واملسؤولني السابقني، فرفعوا إىل امللك العرائض واملذكرات املتضمنة املطالبة باإلصالح، ففي سنة 

أربعمائة شخصية من هؤالء تدعوه إلصالح أوىاع البالد،  هـ إبّان حرب اخلليج رفعت إىل امللك عريضة وقعها حوايل 1411
 .ورفع الظلم عن العباد، غري أنه جتاهل النصح، واستهزأ بالناصحني، وظلت األوىاع تزداد سوءاً على سوء 

ك وحينئٍذ أعاد هؤالء الناصحون الكرة من جديد مبذكرات وعرائض أخرى كان من أمهها مذكرة النصيحة اليت ُسِلَمْت للمل
هـ واليت َشخَّصت الداء ووصفت الدواء، يف تأصيل شرعي قومي، وعرض علمي سليم، فتناولت بذلك  1413يف حمرم 

الفجوات الكربى يف فلسفة النظام، ومواىع اخللل الرئيسية يف دعائم احلكم، فبينت ما يعانيه رموز اجملتمع وقياداته الداعية 
من هتميٍش وحتييد، بل ومن مالحقة  -ل والتجار والوجهاء وأساتذة اجلامعاتكالعلماء والدعاة وشيوخ القبائ  –لإلصالح 
 .وتضييق

 .وأوىحت حالة األنظمة واللوائح يف البالد، وما تضمنته من خمالفات مشلت التحرمي والتحليل تشريعاً من دون اهلل
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وتعرىت لوىع اإلعالم يف البالد الذي أصبح وسيلة لتقديس األشخاص والذوات، وأداة لطمس احلقائق، وتزييف الوقائع 
والتشهري بأهل احلق، والتباكي على قضايا األمة لتضليل الناس دون عمل جاد، وتنفيذ خطط األعداء إلفساد الناس وإبعادهم 

إن الذين حيبون أن تشيع الفاحشة يف الذين آمنوا هلم عذاٌب أليٌم }: ، قال تعاىلعن دينهم، وإشاعة الفاحشة يف الذين آمنوا
 [.19: النور، آية]{ يف الدنيا واآلخرة، واهلل يعلم وأنتم ال تعلمون

 .وتطرقت إىل حقوق العباد الشرعية املهدورة واملصادرة يف هذه البالد

 .من فساد وتناولت الوىع اإلداري، وما حيكمه من عجز، ويشيع فيه

وأبانت حالة الوىع املايل واالقتصادي للدولة، واملصري املخيف املرعب الذي ينتظره يف ظل الديون الربوية اليت قصمت 
مث تُفرض الضرائب والرسوم واملكوس و غري !! ظهر الدولة، والتبذير الذي يبدد أموال األمة إشباعاً للنزوات الشخصية اخلاصة 

لقد تابت توبة لو : عن املرأة اليت زنت وتابت وأقام عليها احلد -صلى اهلل عليه و سلم  -د قال وق!!! ذلك على الشعب ؟
مما يبني عَظَم ذنِب صاحب املكس، بينما ال زال بعض الناس يدعون على املنابر [. رواه أمحد( ]تاهبا صاحب مكٍس لُغِفَر له

 .كفٌر، وال حول وال قوة إال باهلللصاحب املكس، اجملاهر بكبرية الربا املشرّع هلا، وذلك  

وكشفت عن حالة املرافق االجتماعية املزرية داخل البالد، واليت استفحلت بعد املذكرة وتفاقمت، وخباصة خدمات املياه 
 .أهم مقومات احلياة

نفق عليه من وعرىت حالة اجليش وما كشفته أزمة اخلليج، من قلة أفراده، وىعف إعداده، وعجز قائد قوَّاده، رغم ما أ
 .وال ختفى؟!! أرقام فلكية ال تعقل

 .وعلى مستوى القضاء واحملاكم بينت املذكرة تعطيل العديد من األحكام الشرعية واستبداهلا بالقوانني الوىعية

وعلى صعيد سياسة الدولة اخلارجية كشفت املذكرة ما متيزت به هذه السياسة من خذالن وجتاهل قضايا املسلمني، بل 
 .والشيوعيون يف جنوب اليمن عنا ببعيد، وغريمها كثري[ أرحيا  –غزة ]مناصرة ومؤازرة األعداء ىدهم وليست ومن 

وال خيفى على أحد أن حتكيم القوانني الوىعية، ومناصرة الكافر على املسلم معدودة يف نواقض اإلسالم العشرة، كما قرر 
فال }، وقال تعاىل أيضاً [44: املائدة]{ أنزل اهلل فأولئك هم الكافرونومن مل حيكم مبا }: ذلك أهل العلم، وقد قال تعاىل

 [.65: النساء]{ وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً 

 أسلوب رقيق ومضمون صادق ومع أن املذكرة عرىت كل ذلك بلني عبارة، ولطف إشارة، مذكرة باهلل، واعظة باحلسىن، يف
ورغم أمهية النصيحة يف اإلسالم، وىرورهتا ملن توىل أمر الناس، ورغم عدد ومكانة املوقعني على هذه املذكرة، واملتعاطفني 

 .معها، فإن ذلك مل يشفع هلا، إذ قوبل مضموهنا بالصد والرد، وُموقْـُعوها واملتعاطفون معها بالتسفيه والعقاب والسجن

هر بكل وىوح حرص الدعاة واملصلحني على سلوك سبل اإلصالح السلمية حرصاً على وحدة البالد، وحقناً وهكذا ظ
وهو الباب الوحيد !!! فلماذا يوصد النظام مجيع سبل اإلصالح السلمية ويدفع الناس دفعاً حنو العمل املسلح ؟. لدماء العباد
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وملصلحة من يقحم األمري سلطان واألمري نايف البالد والعباد يف حرب . الذي بقي أمام الناس لرفع الظلم وإقامة احلق والعدل
داخلية تأكل األخضر واليابس، ويستعني ويستشري من أشعل الفنت الداخلية يف بالده، وجّيش أبناء الشعب من الشرطة 

طقة وهو التحالف إلجهاض احلركة اإلصالحية هناك، وىرب أبناء الشعب بعضهم ببعض، وبقي العدو الرئيسي يف املن
اليهودي األمريكي يف أمن وأمان، بعد أن وجد أمثال هؤالء اخلائنني ألمتهم ينفذون سياساته الستنزاف طاقات األمة البشرية 

 .واملالية داخلياً 

به وهذا الذي يستشريه وزير الداخلية األمري نايف مل يتحمله الشعب يف بلده لشدة قذارته وبغيه على شعبه، فأقيل من منص
للتعاون على اإلمث والعدوان، فمأل السجون خبرية أبناء األمة، وذرفت !!! هناك، ولكنه جاء ليجد صدراً رحباً لدى األمري نايف

لذلك العيون، عيون األمهات اللوايت ُسِجَن أبناؤهّن بغري حق ظلماً وزوراً وهبتاناً، فهل يريد النظام أن يضرب الشعب من 
ال شك أن هذه سياسة العدو التحالفي !!! ضهم ببعض كما حصل يف بعض البلدان اجملاورة ؟املدنيني والعسكريني بع

ولكن بفضل اهلل فإن الغالبية العظمى من الشعب من مدنيني وعسكريني . اإلسرائيلي األمريكي وهو املستفيد األول من ذلك
ضهم بعضاً، تنفيذاً لسياسة العدو الرئيسي التحالف متنبهون هلذا املخطط اخلبيث، ويربؤون بأنفسهم أن يكونوا أداة لضرب بع

 .األمريكي اإلسرائيلي عرب وكيله يف البالد النظام السعودي

فال بد من الرتكيز على ىرب العدو الرئيسي الذي أدخل األمة [ ال يستقيم الظل والعود أعوج]ولذا اتفق اجلميع على أنه 
ها إىل دول ودويالت، وكلما برزت حركة إصالحية يف الدول اإلسالمية يف دوامات ومتاهات منذ بضعة عقود بعد أن قسم

دفع هذا التحالف اليهودي الصلييب وكالءه يف املنطقة من احلكام الستنزاف وإجهاض هذه احلركة اإلصالحية بطرق شىت ومبا 
 .عركة فيقضي عليها يف مهدهايتناسب معها، فأحيانا جيهضها جبرها إىل الصدام املسلح حمدداً الزمان واملكان هلذه امل

وأحياناً يطلق عليها رجاله من وزارة الداخلية والذين خترجوا من كليات شرعية ليشوشوا على املسرية اإلصالحية وليشتتوا 
األمة والشعب عن هذه املسرية، وأحيانا يستزلون أقدام بعض الصاحلني للدخول يف حرب كالمية مع علماء ورموز احلركة 

ليستنزف طاقة اجلميع ويبقى الكفر األكرب مسيطراً على األمة مظلاًل هلا، وتستمر املناقشات يف الفروع بينما توحيد اإلصالحية 
اهلل بالعبادة والتحاكم إىل شريعته مغيب عن الواقع، ويف ظل هذه املناقشات والردود يلتبس احلق بالباطل وكثرياً ما تنتهي إىل 

ذا أو ذاك مما يزيد األمة انقساماً وىعفاً إىل ىعفها، وتغيب األولويات يف العمل عداوات شخصية يتحزب الناس مع ه
والصواب يف مثل هذه احلالة اليت نعيشها . اإلسالمي، فينبغي التنبه إىل هذه احليل الشيطانية وأمثاهلا اليت تنفذها وزارة الداخلية

يمية رمحه اهلل وهو تكاتف مجيع أهل اإلسالم للعمل على دفع هو كما قرره أهل العلم، ومن ذلك ما ذكره شيخ اإلسالم ابن ت
الكفر األكرب الذي يسيطر على بالد العامل اإلسالمي، مع حتمل الضرر األدىن يف سبيل دفع الضرر األكرب أال وهو الكفر 

الواجبات بعد اإلميان، وإذا تزامحت الواجبات قدم آكدها، وال خيفى أن دفع هذا العدو األمريكي احملتل هو أوجب . األكرب
وأما قتال الدفع فهو : "فال يـٌَقَدُم عليه شيء كما قرر ذلك أهل العلم، ومن ذلك ما ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية، حيث قال

أشد أنواع دفع الصائل عن احلرمة والدين، فواجب إمجاعاً، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا ال شيء أوجب بعد 
: كتاب االختيارات العلمية، ملحق بالفتاوى الكربى". ]فعه، فال ُيشرتط له شرط، بل يُدفع حبسب اإلمكاناإلميان من د

، فإذا تعذر دفع هذا العدو الصائل إال باجتماع املسلمني بقّضهم وقضيضهم وغثهم ومسينهم، كان ذلك واجباً يف [4/608
التغاىي عنها يف هذه املرحلة أقل من ىرر بقاء الكفر األكرب جامثاً حقهم مع التغاىي عن بعض القضايا اخلالفية واليت َىَرر 

على بالد املسلمني، ولذا قال شيخ اإلسالم مبيناً هذه املسألة منبهاً على أصل عظيم ينبغي مراعاته وهو العمل على دفع 
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ري الفجور، فإنه ال يعفى من ترك اجلهاد أعظم الضررين بالتزام أدنامها واصفاً حالة اجملاهدين واملسلمني وإن كان فيهم عسكر كث
 .ىد العدو الصائل

فقال رمحه اهلل بعد أن ذكر شيئاً من أحوال التتار وما هم عليه من تبديل شرائع اهلل؛ فإن اتفق من يقاتلهم على الوجه 
وإن كان فيهم من فيه  - صلى اهلل عليه و سلم -الكامل فهو الغاية يف رىوان اهلل وإعزاز كلمته وإقامة دينه وطاعة رسوله 

فجور وفساد نية بأن يكون يقاتل على الرياسة أو يتعدى عليهم يف بعض األمور وكانت مفسدة ترك قتاهلم أعظم على الدين 
من مفسدة قتاهلم على هذا الوجه، كان الواجب أيضاً قتاهلم دفعاً ألعظم املفسدتني بالتزام أدنامها، فإن هذا من أصول 

نبغي مراعاهتا، وهلذا كان من أصول أهل السنة واجلماعة الغزو مع كل بر وفاجر فإن اهلل يؤيد هذا الدين بالرجل اإلسالم اليت ي
ألنه إذا مل يتفق الغزو إال مع األمراء الفجار أو  -صلى اهلل عليه و سلم  -الفاجر وبأقوام ال خالق هلم كما اخرب بذلك النيب 

أحد أمرين إما ترك الغزو معهم فيلزم من ذلك استيالء اآلخرين الذين هم أعظم ىرراً  مع عسكر كثري الفجور فإنه ال بد من
يف الدين والدنيا، وإما الغزو مع األمري الفاجر فيحصل بذلك دفع األفجرين وإقامة أكثر شرائع اإلسالم، وإن مل ميكن إقامة 

الغزو احلاصل بعد اخللفاء الراشدين مل يقع إال على هذا مجيعها، فهذا هو الواجب يف هذه الصورة وكل ما أشبهها بل كثري من 
 [.28/506جمموع الفتاوى ". ]الوجه

وبرغم أن املفاسد العظام قد فشت، واملنكرات اجلسام قد طغت، وال ينكر وجودها أعمى أو أصم ناهيك عن أن ينكرها 
وإذ قال لقمان البنه }: تشريعه للناس، قال تعاىل مسيع بصري حىت وصلت إىل الظلم العظيم وهو الشرك باهلل ومشاركة اهلل يف

، فشرعت التشريعات الوىعية تبيح ما حرم اهلل كالربا [13: لقمان]{ وهو يعظه يا بين ال تشرك باهلل إن الشرك لظلُم عظيمٌ 
: عاندة ألمر اهلل القائلوغريه حىت يف البلد احلرام عند املسجد احلرام، حيث إن بنوك الربا تزاحم احلرمني جماهرة هلل باحلرب م

وقد توعد اهلل سبحانه وتعاىل صاحب كبرية الربا يف كتابه الكرمي بوعيد [ 275: البقرة]اآلية { …وأحل اهلل البيع وحرم الربا}
نتم يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل وذروا ما بقي من الربا إن ك}: مل يتوعده أحداً من املسلمني يف كتابه فقال سبحانه وتعاىل

هذا للمسلم املرايب، فكيف ملن جعل [. 279-278: البقرة]اآلية { …مؤمنني، فإن مل تفعلوا فأذنوا حبرب من اهلل ورسوله
من نفسه نداً هلل وشريكاً يشرع وحيلل لعباد اهلل ما حرم رهبم عليهم، برغم ذلك كله نرى الدولة تستزل أقدام بعض الصاحلني 

 .عيداً عن إنكار املنكر األعظم والكفر األكرب، وال حول وال قوة إال باهللمن العلماء والدعاة، وجترهم ب

والذي ينبغي يف مثل هذه احلالة أن يبذل اجلميع قصارى اجلهد يف حتريض وتعبئة األمة ىد العدو الصائل والكفر األكرب 
أال وهو التحالف اإلسرائيلي األمريكي  املخيم على البالد والذي يفسد الدين والدنيا وال شيء أوجب بعد اإلميان من دفعه،

احملتل لبالد احلرمني ومسرى النيب عليه الصالة والسالم، وتذكري املسلمني بتجنب الدخول يف قتال داخلي بني أبناء األمة 
 :املسلمة؛ وذلك ملا له من نتائج وخيمة، من أمهها

 .تكون من أبناء الشعب املسلماستنزاف الطاقات البشرية حيث إن معظم اإلصابات والضحايا س - 1
 .استنزاف الطاقات املالية - 2
 .تدمري البنية التحتية للدولة - 3
 .تفكك اجملتمع - 4
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تدمري الصناعات النفطية حيث إن تواجد القوات العسكرية الصليبية واألمريكية يف دول اخلليج اإلسالمي براً وجواً  - 5
وحبراً هو اخلطر األعظم والضرر األىخم الذي يهدد أكرب احتياطي برتويل يف العامل، حيث أن هذا التواجد يستفز أهل البالد 

وقد دفعهم حنو اجلهاد املسلح ىد الغزاة احملتلني وإن انتشار القتال يف تلك األماكن ويعتدي على دينهم ومشاعرهم وعزهتم 
يعرض البرتول ملخاطر االحرتاق مما يؤدي لإلىرار باملصاحل االقتصادية لدول اخلليج ولبالد احلرمني بل وأىرار جسيمة 

ن بأن حيافظوا على هذه الثروة وبأن ال يقحموها يف ونقف هنا وقفة وهنيب بإخواننا أبناء الشعب اجملاهدي. لالقتصاد العاملي
املعركة لكوهنا ثروة إسالمية عظمى وقوة اقتصادية كربى هامة لدولة اإلسالم القادمة بإذن اهلل، كما حنذر وبشدة الواليات 

وة يف أيدي أصحاهبا املتحدة األمريكية املعتدية من إحراق هذه الثروة اإلسالمية يف هناية احلرب خوفاً من سقوط هذه الثر 
الشرعيني وإىراراً منها مبنافسيها االقتصاديني يف أوروبا والشرق األقصى، وخباصة اليابان الذي يعترب املستهلك الرئيسي لبرتول 

 .املنطقة
 تقسيم بالد احلرمني واستيالء إسرائيل على اجلزء الشمايل منها، حيث إن تقسيم بالد احلرمني يعترب مطلباً ملحاً  - 6

للتحالف اليهودي الصلييب؛ ألن وجود دولة هبذا احلجم وهذه الطاقات حتت حكم إسالمي صحيح قادم بإذن اهلل ميثل 
خطورة على الكيان اليهودي يف فلسطني، حيث إن بالد احلرمني متثل رمزاً لوحدة العامل اإلسالمي نظراً لوجود الكعبة املشرفة 

احلرمني متثل قوًة اقتصاديًة هامًة يف العامل اإلسالمي؛ لوجود أكرب احتياطي برتول يف  قبلة املسلمني أمجعني، وكذلك فإن بالد
العامل فيها، كما أن أبناء احلرمني يرتبطون بسرية أجدادهم من الصحابة رىوان اهلل عليهم ويعتربوهنا قدوة هلم ومثالً يف إعادة 

د عمق اسرتاتيجي ومدد بكثافة بشرية مقاتلة يف سبيل اهلل يف اليمن جمد األمة، وإعالء كلمة اهلل من جديد، باإلىافة إىل وجو 
خيرج من عدن أبني اثنا عشر ألفا ينصرون اهلل ورسوله، هم خري من بيين : )  -صلى اهلل عليه و سلم  -السعيد، وقد قال 

 .ملنطقةمما يسبب خطورة على تواجد التحالف اليهودي الصلييب يف ا[ رواه أمحد بسنٍد صحيح(]وبينهم
 
وإن أي قتال داخلي مهما تكن مربراته مع وجود قوات االحتالل األمريكي يشكل خطأ كبرياً حيث إن هذه القوات  - 7

 .ستعمل على حسم املعركة لصاحل الكفر العاملي

 :إخواننا في القوات المسلحة والحرس الوطني واألمن حفظكم اهلل ذخراً لإلسالم والمسلمين

حراس العقيدة، يا خلف أولئك السلف الذين محلوا نور اهلداية ونشَروُه على العاملني، يا أحفاد سعد بن يا محاة التوحيد و 
لقد تسابقتم . أيب وقاص واملثىن بن حارثة لشيباين والقعقاع بن عمرو التميمي، ومن جاهد معهم من الصحابة األخيار

ولتذودوا عن حياض اإلسالم وبالد " لتكون كلمة اهلل هي العليا"لالنضمام إىل اجليش واحلرس رغبة يف اجلهاد يف سبيل اهلل 
احلرمني ىد الغزاة واحملتلني وذلك ذروة سنام الدين، إال أن النظام قلب املوازين، وعكس املفاهيم، وأذل األمة وعصى امللة، 

بعد الوعود اليت قطعها احلكام منذ ما  ففي الوقت الذي مل تسرتجع األمة بعد قبلتها األوىل، ومسرى نبيها عليه الصالة والسالم
يقرب من نصف قرن باسرتجاعها حىت ذهب ذلك اجليل، وجاء جيل جديد تبدلت معه الوعود وُسِلَم األقصى لليهود، وال 
زالت جراحات األمة تنزف دماً هناك منذ ذلك الوقت، رغم هذا كله، إذ بالنظام السعودي يفجع األمة مبا تبقى هلا من 

وال  -كة املكرمة واملسجد النبوي بأن جلب نساء جيوش النصارى للدفاع عنه، وأباح بالد احلرمني للصليبيني مقدسات م
وفتحها بطوهلا وعرىها هلم، فامتألت بقواعد جيوش أمريكا وحلفائها؛ ألنه  -عجب يف ذلك بعد أن لبس امللك الصليب
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ذا التواجد وحجمه وأهدافه وخطورته، فخان بذلك األمة، وواىل أصبح عاجزاً أن يقف بدون مساعدهتم، وأنتم أعلم الناس هب
الكّفار وناصرهم وظاهرهم على املسلمني، وال خيفى أن ذلك معدود يف نواقض اإلسالم العشرة، وقد خالف بإباحته اجلزيرة 

أخرجوا : )ش املوت حيث قالأمته وهو على فرا -صلى اهلل عليه و سلم  -العربية للصليبيني الوصية اليت أوصى هبا رسول اهلل 
لئن عشت إن شاء اهلل ألخرجن اليهود والنصارى من جزيرة : )وقد قال أيضاً [. رواه البخاري(.]املشركني من جزيرة العرب

 [.صحيح اجلامع الصغري( ]العرب

وإن االدعاء بأن تواجد القوات الصليبية على أرض احلرمني ىرورة ملحة ومسألة مؤقتة للدفاع عنها قضية قد جتاوزها 
الزمن، وخاصة بعد تدمري العراق تدمرياً وحشياً أصاب البنية العسكرية واملدنية، وأظهر مدى احلقد الصلييب اليهودي على 

م استبدال تلك القوات الصليبية بقوات إسالمية من أبناء البالد وغريهم، مث إن هذا املسلمني وأطفاهلم، وبعد اإلصرار على عد
االدعاء أُزيل من أساسه وُهِدَمت أركانه بعد التصرحيات املتتالية ألئمة الكفر يف أمريكا، وكان آخرها تصريح وزير الدفاع 

وجودهم يف بالد احلرمني إمنا هو حلماية املصاحل األمريكية،  األمريكي وليام بريي بعد انفجار اخلرب للجنود األمريكيني هناك بأن
كتاباً من سبعني صفحة، ساق فيه األدلة والرباهني على أن تواجد األمريكيني يف   -فرج اهلل عنه-وقد ألف الشيخ سفر احلوايل 

د النظام أن تنطلي على املسلمني  وإن هذا االدعاء هو خدعة أخرى يري. اجلزيرة العربية هو احتالّل عسكرّي خمطّط له من قبل
كما انطلت خدعته األوىل على اجملاهدين الفلسطينيني وكانت سبباً يف ذهاب املسجد األقصى، وذلك أنه ملا هب الشعب 

م، عجزت بريطانيا أن تقف  1936هـ املوافق لعام  1354املسلم يف فلسطني يف جهاده الكبري ىد االحتالل الربيطاين عام 
هدين أو أن توقف جهادهم، مث أوحى إليهم شيطاهنم أنه ال سبيل إىل إيقاف اجلهاد املسلح يف فلسطني إال بواسطة أمام اجملا

امللك عبد العزيز والذي يف استطاعته خداع اجملاهدين، وقد قام امللك عبد العزيز مبهمته تلك حيث أرسل ابنيه فالتقيا مع قادة 
امللك عبد العزيز بضمان وعود احلكومة الربيطانية بأهنا ستخرج إذا أوقفوا اجلهاد وستليب اجملاهدين يف فلسطني وأبلغاهم بتعهد 

مطالبهم، وهكذا تسبب امللك عبد العزيز يف ىياع القبلة األوىل للمسلمني، وواىل النصارى ىد املسلمني، وخذل اجملاهدين 
 لتحريره، واليوم حياول ابنه امللك فهد أن تنطلي اخلدعة بداًل من تبين قضية املسجد األقصى، ونصرة اجملاهدين يف سبيل اهلل

الثانية على املسلمني، ليذهب ما تبقى لنا من مقدسات، َفَكَذب على العلماء الذين أفتوا بدخول األمريكان، وكذلك على 
العامل اإلسالمي دخول  اجلمع العظيم من علماء وقيادات العامل اإلسالمي يف مؤمتر الرابطة يف مكة املكرمة بعد أن استنكر

القوات الصليبية بالد احلرمني حبجة الدفاع عنها، حيث قال هلم إن األمر يسري، وأن القوات األمريكية وقوات التحالف سوف 
خترج بعد بضعة أشهر، وها حنن اليوم ندخل يف السنة السابعة بعد جميئهم، والنظام عاجز عن إخراجهم، وال يريد أن يعرتف 

ه، فاستمر يكذب على الناس، ويدعي أن األمريكيني سيخرجون، وهيهات هيهات، فإن املؤمن ال يلدغ من جحر لشعبه بعجز 
 .مرتني، والسعيد من اتعظ بغريه

وبدالً من أن يدفع النظام اجليش واحلرس ورجال األمن ملواجهة احملتلني، جعلهم محاة هلم، إمعاناً يف اإلذالل ومبالغة يف 
وال حول وال قوة إال اهلل، ونذكر أولئك النفر القليل من اجليش والشرطة واحلرس واألمن الذين يستزهلم النظام، اإلهانة واخليانة 

( من عادى يل ولياً فقد آذنته باحلرب: )ويضغط عليهم ليعتدوا على حقوق املسلمني ودمائهم بقوله تعاىل يف احلديث القدسي
: يا رب هذا قتلين، فيقول اهلل له: جييء الرجل آخذاً بيد الرجل، فيقول: )  -سلم صلى اهلل عليه و  -، وقوله [رواه البخاري]

أي رِب إن هذا قتلين، فيقول : فإهنا يل، وجييء الرجُل آخذاً بيد الرجل، فيقول: قتلته لتكون العزة لك، فيقول: مل قتلته، فيقول
، ويف لفٍظ عن [رواه النسائي بسنٍد صحيح( ]لفالن، فيبوء بإمث إهنا ليست : لتكون العزة لفالن، فيقول: مل قتلته، فيقول: اهلل

 (.يف ملك فالن: جييء املقتول يوم القيامة متعلقاً بقاتله، فيقول اهلل،  فيَم قتلت هذا، فيقول: ) النسائي أيضاً 
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بالد احلرمني، وال شك أنكم  واليوم قد بدأ إخوانكم وأبناؤكم من أبناء احلرمني اجلهاد يف سبيل اهلل إلخراج العدو احملتل من
ترغبون يف القيام هبذه املهمة إلعادة العزة لألمة وحترير مقدساهتا احملتلة، غري أنه ال خيفى عليكم أن املرحلة تستدعي اتباع 

احلركة، أساليب قتالية مناسبة نظراً لعدم التوازن بني قواتنا النظامية املسلحة وقوات العدو، وذلك بواسطة قوات خفيفة سريعة 
وتعلمون أنه من . تعمل يف سرية تامة، وبعبارة أخرى شن حرب عصابات يشارك فيها أبناء الشعب من غري القوات املسلحة

احلكمة يف هذه املرحلة جتنيب قوات اجليش املسلحة الدخول يف قتال تقليدي مع قوات العدو الصلييب، ويستثىن من ذلك 
هبا أفراد من القوات املسلحة بصورة فردية، أي بدون حتريك قوات نظامية بتشكيالهتا العمليات القوية اجلريئة اليت يقوم 

التقليدية، حبيث ال تنعكس ردود األفعال بشكل قوي على اجليش ما مل تكن هناك مصلحة كبرية راجحة، ونكاية عظيمة 
مقهوراً، مع احلذر الشديد من أن ُتْسَفَك يف  فادحة يف العدو، حتطم أركانه وتزلزل بنيانه، وتعني على إخراجه مهزوماً مدحوراً 

 .ذلك دماء مسلمة

والذي يرجوه إخوانكم وأبناؤكم اجملاهدون منكم يف هذه املرحلة هو تقدمي كل عون ممكن من املعلومات واملواد واألسلحة 
 صفوفه، وكل ما من شأنه الالزمة لعملهم، ويرجون من رجال األمن خاصة التسرت عليهم، وختذيل العدو عنهم، واإلرجاف يف

 .إعانة اجملاهدين على العدو احملتل

وننبهكم إىل أن النظام قد يلجأ إىل افتعال أعماٍل ىد أفراد القوات املسلحة أو احلرس أو األمن، وحياول نسبتها 
 .للمجاهدين؛ للوقيعة بينهم وبينكم، فينبغي تفويت هذه الفرصة عليه

يتحمل املسؤولية كاملة يف ما أصاب البالد وأرهق العباد، إال أن أساس الداء ورأس البالء ويف الوقت الذي نعلم أن النظام 
هو العدو األمريكي احملتل، فينبغي تركيز اجلهود على قتله وقتاله وتدمريه ودحره والرتبص به والرتصد له حىت يـُْهَزَم بإذن اهلل 

ا بدوركم حبسم األمور لتكون كلمة اهلل هي العليا وكلمة الذين كفروا اليت تقومون فيه -بإذن اهلل  –وستأيت املرحلة . تعاىل
السفلى، والضرب بيد من حديد على املعتدين، وإعادة األمور إىل نصاهبا، واحلقوق إىل أصحاهبا، والقيام بواجبكم اإلسالمي 

 .الصحيح، وسوف يكون لنا حديث مستقل بإذن اهلل حول هذه القضايا

 :كان وفي جزيرة العرب خاصةأخي المسلم في كل م

وغداً يف صدور ¨ إن األموال اليت تدفعها مثناً للبضائع األمريكية تتحول إىل رصاصات يف صدور إخواننا يف فلسطني، ¨ 
 .أبناء بالد احلرمني

 .بينما نزداد حنن فقراً وىنكاً ¨ إننا بشراء بضائعهم نقوي اقتصادهم،¨ 

 :أخي المسلم في بالد الحرمين

يُعقل أن تكون بالدنا أكرب ُمشرتي للسالح يف العامل من أمريكا، كما أهنا أكرب شريك جتاري لألمريكان يف املنطقة، هل 
الذين حيتلون بالد احلرمني، ويساندون باملال والسالح والرجال إخواهنم اليهود يف احتالل فلسطني، وقتل وتشريد املسلمني 

 !!!.هناك؟
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وهو تعبرٌي ¨ إمنا هو مساعدة هامة جداً يف اجلهاد ىدهم،¨ من العوائد الضخمة لتجارهتم معنا، إن حرمان هؤالء احملتلني¨ 
¨ ونكون بذلك قد سامهنا يف تطهري مقدساتنا من اليهود والنصارى،¨ معنوٌي هام يف إظهار غضبنا عليهم وكرهنا هلم،

 .خمذولني بإذن اهلل¨ وأرغمناهم على مغادرة أراىينا مهزومني مدحورين،

 .وننتظر من النساء يف بالد احلرمني وغريها أن يقمن بدورهّن يف ذلك مبقاطعة البضائع األمريكية¨ 

وإذا تضافرت املقاطعة االقتصادية مع الضربات العسكرية للمجاهدين، فإن هزمية العدو تكون قريبة بإذن اهلل، والعكس 
يشدوا من أزرهم بقطع التعامل االقتصادي مع العدو األمريكي، فإذا مل يتعاون املسلمون مع إخواهنم اجملاهدين و .. صحيح

فإهنم بذلك يدفعون إليه باألموال اليت هي عماد احلرب وحياة اجليوش، وبذلك يطول أمد احلرب، وتشتد الوطأة على 
 .املسلمني

 .عدائهإن كل أجهزة األمن واالستخبارات يف العامل ال ميكنها أن ترغم مواطناً على شراء بضائع أ¨ 

فاملقاطعة االقتصادية لبضائع العدو األمريكي هي سالح فّعال للغاية إلىعاف العدو واإلىرار به، ومع ذلك فهو سالح 
 .ال يقع حتت طائلة أجهزة القمع

وقبل اخلتام لنا حديٌث هاٌم، وهاٌم جداً مع شباب اإلسالم، رجال املستقبل املشرق ألمة حممد عليه الصالة والسالم، 
نا مع الشباب عن واجبهم يف هذه املرحلة العصيبة من تاريخ أمتنا، هذه املرحلة اليت مل يتقدم فيها ألداء الواجبات يف حديث

مجيع االجتاهات إال الشباب حفظهم اهلل، فبعد أن تردد بعض الذين ُيشار إليهم بالبنان عن أداء الواجب للذود عن اإلسالم، 
م والبغي والقمع واإلرهاب الذي متارسه الدولة، مع استخدام اإلعالم لتغييب وعي األمة، وإلنقاذ أنفسهم وأمواهلم من الظل

يف  -تقدم الشباب حفظهم اهلل لرفع راية اجلهاد عالية خفاقة ىد التحالف األمريكي اليهودي الذي احتل مقدسات اإلسالم 
م طمعاً يف دنيا فانية، تقدموا ليضفوا الشرعية على الوقت الذي تقدم غريهم؛ نتيجة إلرهاب الدولة هلم، أو من زلت أقدامه

وال غرو وال عجب من هذا  -هذه اخليانة العظمى واملصيبة الكربى على احتالل بالد احلرمني، وال حول وال قوة إال باهلل
، وهل قتل إال شباباً، وهؤالء الشباب هم خري خلف خلري سلف -صلى اهلل عليه و سلم  -اإلقدام، وهل كان أصحاب حممد 

 .فرعون هذه األمة أبا جهل إال الشباب؟

إين لفي الصف يوم بدر، إذ التفت فإذا عن مييين وعن يساري فـََتيان حديثا  -رىي اهلل عنه  -يقول عبد الرمحن بن عوف 
ُأخربُت : قالفما تصنع به، : يا عم أرين أبا جهل، فقلت: السن، فكأين مل آمن مبكاهنما، إذ قال يل أحدمها سراً من صاحبه

والذي نفسي بيده لئن رأيته ال يفارق سوادي سواده حىت ميوت : ، قال -صلى اهلل عليه و سلم  -أنه يسب رسول اهلل 
: وغمزين اآلخر فقال يل مثلها، فلم أنشب أن نظرُت إىل أيب جهل جيول يف الناس، فقلت: األعجل مّنا، فتعجبُت لذلك، قال
 .فابتدراه بسيفيهما، فضرباه حىت قتاله: تسأالين عنه، قال أال تريان؟ هذا صاحبكما الذي

هكذا كانت مهم الفتيان رىي اهلل عنهم، وهكذا كانت مهم آبائنا، فهذان فـََتيان صغريا السن كبريا اهلمة واجلرأة .. اهلل أكرب
هذه األمة وقائد املشركني يف بدر  والعقل والغرية على دين اهلل، يسأل كل واحد منهما عن أهم مقتل للعدو أال وهو قتل فرعون

هو داللتهما على أيب جهل، وهذا هو الدور املطلوب من أهل  -رىي اهلل عنه  -أيب جهل، وكان دور عبد الرمحن بن عوف 



http://www.hassadalmojahideen.net/vb  الجهاد حصاد منتدى  

410 
 

والذي نفسي : "املعرفة واخلربة مبقاتل العدو، بأن يرشدوا أبناءهم وإخواهنم إليها، وبعد ذلك سيقول الشباب كما قال سلفهم
 ".ده لئن رأيته ال يفارق سوادي سواده حىت ميوت األعجل مّنابي

على قتل رأس الكفر، حيث  -رىي اهلل عنه  -ويف قصة عبد الرمحن بن عوف مع أمية بن خلف يظهر مدى إصرار بالل 
 ".ال جنوت إن جنا.. رأس الكفر أمية بن خلف: "قال

ع األمريكي الصلييب احملتل، قال فيه إنه تعلم درساً واحداً من انفجاري نقلت وكاالت األنباء تصرحياً لوزير الدفا .. وقبل أيام
 .الرياض واخلرب، وهذا الدرس هو عدم االنسحاب أمام اإلرهابيني اجلبناء

فنقول لوزير الدفاع إن هذا الكالم يضحك الثكلى اليت مات وحيدها، وظاهر منه حجم اخلوف الذي يعرتيكم، فأين هذه 
م واليت جعلتكم شذر مذر وقطعاً وأشالًء  1983هـ املوافق لعام  1403يف بريوت بعد حوادث التفجري عام الشجاعة الزائفة 

جندياً أغلبهم من املارينز، وأين هذه الشجاعة الزائفة يف عدن بعد حادثي انفجار جعالكم خترجون ال تلوون على  241مبقتل 
 .شيء يف أقل من أربع وعشرين ساعة

ربى كانت يف الصومال، فبعد ىجيج إعالمي عنيٍف لعدة أشهر عن قوة أمريكا بعد احلرب الباردة، ولكن فضيحتكم الك
وتزعمها للنظام العاملي اجلديد، دفعتم بعشرات األلوف من القوات الدولية منها مثانية وعشرون ألف جندي أمريكي إىل 

 .الصومال

وُسِحَل طيار أمريكي يف أحد شوارع مقديشو، خرجتم  ولكن بعد معارك صغرية، قُتل فيها بضع عشرات من جنودكم،
منها مهزومني مدحورين حتملون قتالكم، وجترون أذيال اخليبة واخلسران واهلوان، ولقد ظهر كلينتون أمام العامل يتهدد ويتوعد 

ى عجزكم وىعفكم، بأنه سينتقم، بينما كان ذلك التهديد متهيداً لالنسحاب، وقد أخزاكم اهلل وانسحبتم، وظهر جلياً مد
يدخل السرور على قلب كل [ بريوت، وعدن ومقديشو]ولقد كان منظركم وأنتم تنهزمون يف هذه املدن اإلسالمية الثالث 

 .مسلم، ويشفي صدور قوٍم مؤمنني

جياهدون اليوم لئن كان أبناء بالد احلرمني قد خرجوا لقتال الروس يف أفغانستان والصرب يف البوسنة واهلرسك، وهم : وأقول
: أقول.. يف الشيشان وقد فتح اهلل عليهم ونصرهم على الروس املتحالفني معكم، ويقاتلون بفضل اهلل أيضاً يف طاجكستان

لئن كان أبناء احلرمني عندهم شعوٌر وإمياٌن بضرورة اجلهاد ىد الكفر يف كل مكان، فهم أكثر ما يكونون عدداً وقوًة ومحاسًة "
ويعلمون أن املسلمني يف  -الكعبة املشرفة، قبلة املسلمني أمجعني -لدوا عليها للدفاع عن أعظم مقدساهتم على أرىهم اليت و 

العامل أمجع، سينصروهنم ويؤازروهنم يف قضيتهم الكربى، قضية كل املسلمني، أال وهي حترير مقدساهتم، وأن هذا هو واجُب  
 ".كل مسلم يف العامل

ء الشباب حيبون املوت كما حتبون احلياة، وقد ورثوا العزة واإلباء والشجاعة والكرم والصدق إن هؤال: "وأقول لك يا وليام
واإلقدام والتضحية كابراً عن كابر، وإهنم لصرٌب يف احلرب صدٌق عند اللقاء، وقد ورثوا هذه الصفات عن أجدادهم يف اجلاهلية 

إمنا بُعثت ألمتم صاحَل : ) -صلى اهلل عليه و سلم  -هلل ، كما قال رسول ا"وجاء اإلسالم فأقر تلك األخالق وكّملها
، وعندما أراد امللك عمرو بن هند أن يذّل عمرو بن كلثوم أخذ عمرو بن كلثوم السيف [صحيح اجلامع الصغري( ]األخالق
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 :وقطع رأس امللك، رافضاً للذل واهلوان والضيم، وأنشد قصيدة منها

ْلُك َساَم الناَس 
َ
 خسفاً إذا ما امل

  
 أبينا أن نُِقرَّ الذَل فينا

   
 بأي مشيئة عمرو بَن هندٍ 

  
 تريُد بأن نكون األرذلينا

   
 بأي مشيئة عمرو بَن هندٍ 

  
 تطيُع بنا الُوَشاَة وتزْدرينا

   
 فإن قناتنا يا عمرو أعيت

  
 على األعداء قبلك أن تلينا

   

هؤالء الشباب يؤمنون باجلنة بعد املوت، ويؤمنون بأن األجل ال يقدمه إقدامهم على القتال وال يؤخره تأخرهم، كما قال 
صلى  -، ويؤمنون حبديث رسول اهلل [145: آل عمران]اآلية{ .. وما كان لنفٍس أن متوت إال بإذن اهلل كتاباً مؤجالً }: تعاىل

أحفظ اهلل حيفظك، أحفظ اهلل جتده جتاهك، إذا سألت فاسأل اهلل، وإذا : أعلمك كلمات يا غالم إين: ) -اهلل عليه و سلم 
استعنت فاستعن باهلل، واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء مل ينفعوك إال بشيء قد كتبه اهلل لك، ولو اجتمعوا 

 [.صحيح اجلامع الصغري( ]الم وجفت الصحفعلى أن يضروك بشيء مل يضروك إال بشيء قد كتبه اهلل عليك رُفعت األق

 :ويتمثلون قول الشاعر

 إذا مل يكن من املوت بدٌ 
  

 فمن العجز أن متوت جباناً 
   

 :وقول اآلخر 

 من مل ميت بالسيف مات بغريه
  

 تعددت األسباب واملوت واحدُ 
   

عن عظيم أجر اجملاهد والشهيد، حيث يقول اهلل  -صلى اهلل عليه و سلم  -هؤالء الشباب يؤمنون مبا أخرب اهلل به ورسوله 
-4: حممد]{ والذين قُتلوا يف سبيل اهلل فلن يضل أعماهلم، سيهديهم وُيصلح باهلم، ويُدخلهم اجلنة عرفها هلم}: عز وجل

، ويقول [154: البقرة]{ ملن يُقتل يف سبيل اهلل أموات، بل أحياء ولكن ال تشعرونوال تقولوا }: ، ويقول تعاىل أيضاً [6
إن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهلل للمجاهدين يف سبيل اهلل ما بني الدرجتني كما بني : ) -صلى اهلل عليه و سلم  -رسول اهلل 

ء الذين إن يلقوا يف الصف ال يلفتون وجوههم حىت أفضل الشهدا: )، ويقول أيضاً [صحيح اجلامع الصغري( ]السماِء واألرض
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( يُقتلوا، أولئك يَتلبطون يف الغرف العال من اجلنة، ويضحك إليهم ربك، وإذا ىحك ربك إىل عبٍد يف الدنيا فال حساب عليه
ح اجلامع صحي( ]الشهيد ال جيد أمل القتل إال كما جيد أحدكم مّس القرصة: )، ويقول أيضاً [أخرجه أمحد بسنٍد صحيح]

أن يـُْغَفَر له من أول دفعة من دمه، ويُرى مقعده من اجلنة، وحُيلى حلية : إن للشهيد عند اهلل خصاالً : )، ويقول أيضاً [الصغري
اإلميان، ويُزوج من احلور العني، وجُيار من عذاب القرب، ويأمن من الفزع األكرب، ويوىع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خرٌي 

أخرجه أمحد والرتمذي بسنٍد ( ]يا وما فيها، ويُزوج اثنتني وسبعني من احلور العني، وُيشفع يف سبعني إنساناً من أقاربهمن الدن
 [.صحيح

هؤالء الشباب يعلمون أن أجرهم يف قتالكم مضاعٌف عن أجرهم يف قتاِل غريكم من غري أهل الكتاب، وال هّم هلم إال 
 .فُر وقاتُله يف الناردخول اجلنة بقتلكم، ال جيتمع الكا

{ قاتلوهم يعذهبم اهلل بأيديكم وخيزهم وينصركم عليهم ويشِف صدور قوٍم مؤمنني}: وهم يرددون ويرتلون قوله تعاىل
والذي نفُس حممٍد بيده ال يقاتلهم )وهو حيرض املسلمني يف بدر  -صلى اهلل عليه و سلم  -وقول رسول اهلل [. 14: التوبة]

قوموا إىل جنة عرىها السماوات : )، وقوله هلم بعد ذلك(صابراً حمتسباً مقبالً غري مدبر إال أدخله اهلل اجلنة اليوم رجٌل فُيقتل
 (.واألرض

وهؤالء الشباب ال حيبون [. 4: حممد]اآلية { …فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب}: وهم يرتلون أيضاً قوله تعاىل
 :احٍد منهم يقول لكمالكالم معكم، والعتاب لكم، لساُن كل و 

 ليس بيين وبينكم من عتابِ 
  

 سوى طعن الكلى وىرب الرقابِ 
   

وهم يقولون لك ما قال جدهم أمري املؤمنني هارون الرشيد جلدك نقفور عندما هتدد وتوعد املسلمني يف رسالته إىل هارون 
أمري املؤمنني إىل نقفور كلب الروم، اجلواب ما ترى ال  من هارون الرشيد"الرشيد، فرد عليه هارون الرشيد برسالته اليت جاء فيها 

 .، مث سار جبيوش اإلسالم إىل مالقاة نقفور وجيشه، فهزم اهلل نقفور هزمية منكرة"ما تسمع

ما ترى ال يـَُقْعَقُع لنا بالشِّنان وال يـَُلوَُّح لنا بالسِّنان، واجلواب : "فهؤالء الشباب الذين تقول عنهم إهنم جبناء، يقولون لك
 :فهم يتنافسون على قتلكم وقتالكم، كتنافس األوس واخلزرج يف قتال املشركني، وقد قال أحدهم" ال ما تسمع

 جيش الصليب غدا هباءً 
  

 يوم فجرنا اخلرَُب 
   

 بشباِب إسالٍم ُكَماة
  

 ال يهابون اخلطر
   

 يقول يف قتلي ظََفرْ  إن ِقيَل يقتلَك الطُغاةُ 
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 بذا املليكِ أنا ما غدرت 

  
 إذ بقبلتنا َغَدرْ 

   
 وأباَح ذا البلَد احلرام

  
 لشِر أجناِس البشر

   
 أقسمت باهلل العظيم

  
 بأن أقاتَل من َكَفر

   

وهم قد محلوا السالح على أكتافهم عشر سنوات يف أفغانستان، وهم قد عاهدوا اهلل على أن يستمروا يف محله ىدكم 
 :ما دام فيهم عرٌق ينبٌض أو عنٌي تطرف، ولسان حاهلم يقول -بإذن اهلل  -مهزومني مدحورين حىت خترجوا خائبني 

 غداً ستعلم يا وليام أي فىتً 
  

 يلقى أخاك الذي قد غرَّه العصبُ 
   

 فىًت خيوض غمار احلرب مبتسماً 
  

 وينثين وسنان الرمح خُمتضبُ 
   

 ال أبعد اهلل عن عيين غطارفةً 
  

 نزلوا جناً إذا ركبواإنسا إذا 
   

 ليوُث غاٍب لكن نيوَب هلم
  

 إال األسنة واهلندية القضبُ 
   

 واخليل تشهد يل أين أكفكفها
  

 والطعن مثل شرار النار يلتهبُ 
   

 والنقع يوم طراد اخليل يشهد يل
  

 والطعن والضرب واألقالم والكتبُ 
   

بوصفهم باجلَب، وحتديك هلم بعدم اخلروج من بالد احلرمني، فيه عدم   -رىي اهلل عنهم  –وإن َشْتَمك أحفاد الصحابة 
 :اتزان، وتظاهر باجلنون دواؤه عند شباب اإلسالم، حيث يُقال فيهم

 فدت نفسي وما ملكت مييين
  

 فوارس صدَّقوا فيهم ظنوين
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 فوارس ال ميلون املنايا
  

 وإن دارت رحى احلرب الَزبُونِ 
   

 فال يبالواوإن محي الوطيس 
  

 وداَوْوا باجلنوِن من اجلنونِ 
   

وإن إرهابنا لكم وأنتم حتملون السالح على أرىنا هو أمٌر واجٌب شرعاً ومطلوٌب عقاًل، وهو حٌق مشروٌع يف أعراف مجيع 
على أرىه البشر، بل والكائنات احلية، ومثلكم ومثلنا كمثل أفعى دخلت دار رجٍل فقتلها، وإن اجلبان من يرتككم متشون 

 .بسالحكم آمنني مطمئنني

وهؤالء الشباب خيتلفون عن جنودكم، فمشكلتكم هي كيفية إقناع جنودكم باإلقداِم إىل احلرب، أما مشكلتنا فهي كيفية 
 .إقناع شبابنا بانتظار دورهم يف العمليات والقتال

يوم أىلت الدولة كبار الناس، واستنزلتهم فلله دُر هؤالء الشباب، فهم أهٌل للمدح والثناء، حيث وقفوا لنصرة الدين 
بتسليم اليهود املسجد األقصى وإباحة  -صلى اهلل عليه و سلم  -إلصدار فتاوى ليس هلا سنٌد يف كتاب اهلل، وال يف سنة نبيه 

ويف  -دينأي يف ذم القاع -بالد احلرمني جليوش النصارى، وإن يلَّ أعناق النصوص لن يغري من هذه احلقيقة شيئاً، ففيهم 
 :مدح اجملاهدين يقول الشاعر

 كفرت بكل من عذلوا
  

 وعن درب اهلدى عدلوا
   

 ومن بَِنديِِّهْم والنار
  

 تزحف يكثر اجلدلُ 
   

 ومن بالوهم رغم الِتيه
  

 ظنوا أهنم وصلوا
   

  وأكبـرُت الذيــن مضوا
  

 وعما شقَّ ما سألوا
   

 وعن غاياهتم رغم 
  

 نكلوااعتساف الدرب ما 
   

 ومن دمهم ُأىيئت يف
  

رَِة الشَُّعلُ   دياجي احلَيـْ
   

 يف َجْنيَبَّ يعتملُ  أنا ما زال جرح القدس
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  َوَوْقَد ُمَصــاهِبـا كالنار

  
 يف األحشاء يشتعلُ 

   
 أنا ما خنُت عهد اهللِ 

  
 ملّا خانت الدولُ 

   

 

 :عندما طلب منه الكفار املفاوىة وعدم القتال -رىي اهلل عنه  -وقد قال جدهم عاصم بن ثابت 

 ما علَّيِت وأنا َجْلٌد نابلُ 
  

 والقوس فيها َوتـٌَر عنابلُ 
   

 املوت حٌق واحلياُة باطل
  

 إن مل أقاتلكم فأمي هابلُ 
   

تهاٍك حلرمات وإن الشباب يعتربونكم مسؤولني عن كل ما يقوم به إخوانكم اليهود يف فلسطني ولبنان من قتٍل وتشريٍد وان
املسلمني، حيث إنكم متدوهنم باملال والسالح جهاراً هناراً، وإن أطفال العراق والذين قد مات منهم أكثر من ستمائة ألف 

بسبب نقص الغذاء والدواء نتيجة حصاركم الظامل على العراق وشعبه هم أطفالنا، فأنتم تتحملون بذلك مع النظام السعودي 
كل ذلك جيعل كل عهد لكم معنا منقوىاً، فإن رسول اهلل عليه الصالة والسالم اعترب صلح احلديبية دماء هؤالء األبرياء،  

، فقاتل قريشاً وفتح مكة،  -صلى اهلل عليه و سلم  -الغياً بعد أن ساعدت قريٌش بين بكٍر على خزاعة حلفاء رسول اهلل 
نهم آذى امرأة يف السوق، فكيف بقتلكم مئات األلوف من املسلمني، وقد اعُتربَ العهُد مع بين قينقاع منقوىاً؛ ألن يهودياً م

 .واستباحتكم ملقدساهتم

وبذلك يظهر أن الذين يزعمون أن دماء جنود هذا العدو األمريكي احملتل لبالد املسلمني معصومة، إمنا يرددون ُمكرهني ما  
على كل قبيلة يف جزيرة العرب أن جتاهد يف سبيل اهلل وتطهر ميليه النظام عليهم خوفاً من بطشه وطمعاً يف السالمة، والواجب 

وقد قال تعاىل يف آية . أرىها من هؤالء احملتلني، وَعِلَم اهللُ أن دماءهم مهدورة وأمواهلم غنيمة، ومن قتل قتيالً فله َسَلُبه 
{ … م واقعدوا هلم كل مرصدفإذا انسلخ األشهر احلُرُم فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم وخذوهم واحصروه}: السيف
والشباب يعلمون أن هذه املهانة اليت حلقت باملسلمني باحتالل مقدساهتم ال تزول وال تدك بغري اجلهاد [. 5: التوبة]اآلية

 :واملتفجرات، وهم يرددون قول الشاعر

 ُجُدُر املذلة ال تَُدك
  

 بغري زخات الرصاصِ 
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 واحلر ال يـُْلِقى القيادَ 
  

 َكفَّاٍر وعاصيلكل  
   

  وبغيــر َنْضــِح الدم ال
  

 مُيَْحى اهلواُن من النواصي
   

والبوسنة واهلرسك بأمواهلم وأنفسهم وألسنتهم وأقالمهم، بأن , وأقول لشباب العامل اإلسالمي الذين جاهدوا يف أفغانستان
فلما انصرف رسول )بعد غزوة األحزاب  -عليه و سلم صلى اهلل  -املعركة مل تنتِه بعد، وأذكرهم حبديث جربيل مع رسول اهلل 

أوىعت السالح؟ واهلل إن : إىل املدينة مل يكن إال أن وىع سالحه، فجاءه جربيل، فقال -صلى اهلل عليه و سلم  -اهلل 
يف قلوهبم املالئكة مل تضع أسلحتها بعد، فاهنض مبن معك إىل بين قريظة، فإين سائٌر أمامك أُزلزُل هبم حصوهنم، وأقذف 

على أثره يف موكبه من املهاجرين  -صلى اهلل عليه و سلم  -الرعب، فسار جربيل يف موكبه من املالئكة ورسول اهلل 
 [.رواه البخاري( ]…واألنصار

وهؤالء الشباب يعلمون أن من مل يُقتَل ميوت، وإن أشرف ميتة عندنا هي القتل يف سبيل اهلل، ويرددون قول جدهم 
وخاصة بعد قـُْتِل األبطال األربعة الذين فجروا األمريكيني يف الرياض،  -رىي اهلل عنه  -ليل عبداهلل بن رواحة الصحايب اجل

 :أولئك الشباب الذين رفعوا رأس األمة شاخماً، وأذلوا أعداءها من األمريكيني احملتلني بعمليتهم الشجاعة تلك

 يا نفُس إال تـُْقَتلي متويت
  

 قد ُصِلْيتِ  َهذي ِحَياُض املوتِ 
   

 وما متنيت فقد أُعِطيتِ 
  

 إن تفعلي فعلهما ُهدِيتِ 
   

 : -رىي اهلل عنه  -وقول جعفر 

 يا حبذا اجلنة واقرتاهبا
  

 طيِّبٌة وبارٌد شراهبا
   

 والروُم روٌم قد دنا عذاهبا
  

 علّي إن القيتها ِىرَابـَُها
   

 -يتخذّن من الصحابيات اجلليالت رىي اهلل عنهّن قدوة هلّن بعد رسول اهلل وأما عن أمهاتنا وأخواتنا ونسائنا وبناتنا فهن 
، ويقتبسن من سريهتّن اجلرأة والتضحية واإلنفاق لنصرة دين اهلل عز وجل، ويتذكرّن جرأة وصالبة  -صلى اهلل عليه و سلم 

م، وحتديها له بعدما علم بإسالمها فاطمة بنت اخلطاب رىي اهلل عنها يف احلق أمام أخيها عمر بن اخلطاب قبل أن يسل
 ".أرأيت إن كان احلق يف غري دينك يا عمر: "بقوهلا له
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ويتذكرن موقف أمساء بنت أيب بكر يوم اهلجرة، حيث شّقت طاقها نصفني وعلقت بأحدمها السفرة اليت أخذها رسول اهلل  
يت بذلك ذات النطاقني، ويتذكرّن موقف نسيبة بنت  وأبو بكر معهما يف رحلتهما إىل املدينة، ومسُ  -صلى اهلل عليه و سلم  -

يوم ُأحد حىت أصاهبا اثنا عشر جرحاً بينها جرٌح أجوٌف يف  -صلى اهلل عليه و سلم  -كعب وهي تدافع عن رسول اهلل 
ساؤنا يف هذا عاتقها، ويتذكرّن بذل الصحابيات وإنفاقهّن حلليهّن لتجهيز جيوش املسلمني الغازية يف سبيل اهلل، وقد ىربت ن

العصر مثالً رائعاً يف اإلنفاق يف سبيل اهلل، ويف حتريض أبنائهّن وإخواهنّن وأزواجهّن على اجلهاد يف سبيل اهلل، وذلك يف 
 .وغريها… أفغانستان، ويف البوسنة واهلرسك، والشيشان

ن يزيدهّن إمياناً ويثبتهّن على هذا الطريق، فنسأل اهلل أن يتقبل منهّن ويفرج عن أبنائهّن وآبائهّن وأزواجهّن وإخواهنّن، وأ 
 .طريق التضحية والفداء لتكون كلمة اهلل هي العليا

 :وإن نساءنا ال يرثني إال الرجال املقاتلني يف سبيل اهلل، كما قيل

 وال تـَْرِثنْيَ إال لَيَث َغاب
  

 شجاعاً يف احلروب الثائراتِ 
   

 دعوين يف احلروِب أمت عزيزا
  

 خرٌي من حيايت فموت العز
   

 :وهّن حيرىن إخواهنّن على اجلهاد يف سبيل اهلل متمثالٍت قول الشاعر

 تََأهَّْب مثل أُْهبَة ذي كفاح
  

 فإن األمر َجلَّ عن الَتالحي
   

 أترتكنا وقد َكثرت علينا
  

 ذئاب الكفر تأكل من جناحي
   

 ذئاب الكفر ما فتَئت تـَُؤلِّبْ 
  

 الِبطاحبين األشرار من شىتَّ 
   

 فأين احلر من أبناء ديين
  

 يذود عن احَلرائر بالسالح
   

 وخري من حياة الذل موتٌ 
  

 وبعض العار ال ميحوه ماحِ 
   

 :إخواننا المسلمين في العالم أجمع
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إن إخوانكم يف بالد احلرمني وفلسطني يستنصرونكم، ويطلبون منكم مشاركتهم يف جهادهم ىد أعدائهم وأعدائكم من 
اإلسرائيليني واألمريكيني بالنكاية فيهم بكل ما من شأنه أن خيرجهم مهزومني مدحورين من املقدسات اإلسالمية، كٌل حبسب 

 [.72: األنفال]اآلية { …ين فعليكم النصروإن استنصروكم يف الد}: استطاعته، قال تعاىل

وهذا أوان الّشدِّ فاشتدُّوا، اعلموا أن اجتماعكم وتعاونكم من أجل حترير مقدسات اإلسالم هو خطوة .. فيا خيل اهلل اركيب
 .صحيحة حنو توحيد كلمة األمة حتت راية كلمة التوحيد

 .سائلني املوىل عز وجل أن يرزقنا السداد والتوفيق يف األمر كله وال يسعنا وحنن يف هذا املقام إال أن نرفع أكف الضراعة،

اللهم إن علماء اإلسالم الصادقني، وشباب األمة الصاحلني قد وقعوا يف األسر، اللهم فرج عنهم، اللهم ثبتهم، اللهم 
 .اخلفهم يف أهلهم خبري

ني، وإن اليهود يعيثون فساداً يف املسجد األقصى اللهم إن أهل الصليب قد جاءوا خبيلهم ورجلهم، واستباحوا بالد احلرم
اللهم شتت مشلهم، وفرق مجعهم، وامنحنا اللهم أكتافهم، اللهم زلزل األرض  -صلى اهلل عليه و سلم  -مسرى رسول اهلل 

 .من حتت أقدامهم، اللهم إنّا جنعلك يف حنورهم، ونعوذ بك من شرورهم

 .نا فيهم عجائب قدرتكاللهم أرنا فيهم يوماً أسوداً، اللهم أر 

 .اللهم منزل الكتاب، وجمري السحاب، وهازم األحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم

 .اللهم أنت عضدنا، وأنت نصرينا، بك جنول، وبك نصول، وبك نقاتل، حسبنا اهلل ونعم الوكيل

 .ربط على قلوهبماللهم هؤالء الشباب قد اجتمعوا لنصرة دينك ورفع رايتك، اللهم أمدهم مبدٍد من عندك وا

اللهم ثبت شباب اإلسالم، وسدد رميهم، اللهم ألف بني قلوب املسلمني، ووحد بني صفوفهم، ربنا أفرغ علينا صرباً وثبت 
ه، أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا وال حتمل علينا إصراً كما محلته على الذين من قبلنا، ربنا وال حتّملنا ما ال طاقة لنا ب

 .ف عّنا واغفر لنا وارمحنا أنت موالنا فانصرنا على القوم الكافرينواع

 .اللهم أبرم هلذه األمة أمر رشد يـَُعُز فيه أهل طاعتك، ويَُذُل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه باملعروف، ويُنهى فيه عن املنكر

 .وصِل اللهم على عبدك ورسولك حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً 

 عوانا أن الحمد هلل رب العالمينوأخر د

 

 



http://www.hassadalmojahideen.net/vb  الجهاد حصاد منتدى  

419 
 

 

 

 

 

 

 

 خطوات عملية لتحرير 
 فلسطين

 للشيخ ُأَساَمُة ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اَلِدنْ 
 

 هـ1430ربيع األول  5
 م2009مارس  2

 
 

 

 

 

 

 

 

 



http://www.hassadalmojahideen.net/vb  الجهاد حصاد منتدى  

420 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

من يهده اهلل فال مضل له، ومن  إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،
 :أما بعد. يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، واشهد أن حممداً عبده ورسوله

حديثي هذا إليكم عما جيب فعله نصرة ألهلنا يف األرض املباركة، فقد تأخرنا عنهم كثرياً وأىر ذلك  :أمتي المسلمة
 .بقضايانا فازدادت صعوبة وتشعباً 

فإىل مىت يبقى أهلنا يف فلسطني خائفني، وحنن آمنون أمناً زائفاً مؤقتاً؟ وإىل مىت يبقى أهل غزة حماصرين، وحنن متنعمون 
نقعد وقلوهبم حترتق على أكبادهم، الذين حرقوا بقنابل الفسفور األبيض، بتواطؤ حكام عرب، مما أبكى  إىل حني؟ وإىل مىت

 .حىت أويل بأس من الرجال، وما ذاك إال ألمر عظيم، فبكاؤهم هنا أبلغ يف التعبري من آالف اخلطب عن فداحة اخلطب

 هندوطعن ذوي القرىب أشد مضاىة      على املرء من وقع احلسام امل

وال عجب إن مات بعض أمهاتنا وأخواتنا يف غزة أو كدن، بغري شظايا وال رصاص، ال بسبب احلصار فليس بشيء 
حصار البلد، إذا بقي الولد، وإمنا احلصار يوم فُِقد، فاألم ترى امللوك وما ميلكون أصغر يف عينيها من صغريها، ولكن الطائرات 

خطف صغار احلي وبينهم صغارها، فهذا ما جيعل أمهاتنا وأخواتنا يرتعدن خوفاً، فتكاد األمريكية بيد اليهود تقصف وتعود، فت
خترج أنفسهن بعدد خروج أنفاسهن وليس اخلرب كاملعاينة فال يعرف الثكل إال من ُخِطَف كبده، وال القصف إال من يكابده، 

 .وال معتصم من الطغاة ينتقم

ية ومن اخليانة للملة واألمة ودماء الشهداء، أن يتم مدح من تواطأ على قتلهم وينبغي التنبيه إىل أن من اهلزمية النفس 
 .ووصفه بأنه أمل غزة، بينما أهلها أباة أعزاء يرفضون ذلك

 فغزة مات فتيتها لتحيا
  

 ومدح الكفر لألحرار حرق
   

 وحررت الشعوب على قناها
  

 فكيف على قناها تسرتق
   

 ويب مما رمتك به الدواهي
  

 جراحات هلا يف القلب عمق
   

 فال حيمي العقائد كالضحايا
  

 وال يدين احلقوق وال حيق
   

 ذووا السلطان قد باعوا القضايا
  

 ألهل الكفر غلمان ورق
   



http://www.hassadalmojahideen.net/vb  الجهاد حصاد منتدى  

421 
 

 سلي من حاصر األطفال فيك
  

 أبني فؤاده والصخر فرق
   

 قلوب والتنا مثل األعادي
  

 بنجد أو مبصر ال ترق
   

 بعد عهد فراعنة أتو من
  

 تذلوا بين العروبة تسرتقوا
   

 تعاونتم مع األعدا علينا
  

 فضرب رقابكم يف الدين حق
   

لقد مضى على احتالل فلسطني أكثر من تسعني سنة، ذاقت خالهلا األمرين على أيدي النصارى واليهود، : أميت املسلمة
فأريد منك أميت دقائق . املظاهرات واملهرجانات، فاالحتالل مازال مستمراً وبرغم اجلهود السابقة اليت بذلت مبا يف ذلك تكرار 

 .معدودة، ألىع أمامك خطوات عملية لتحريرها، تربأة للذمة، وإهناىاً لألمة

وهذا يستلزم قول احلق ولو كان مراً، كما أنه ال بد من إقامته على الضعيف والشريف ولو كان ثقيال، وإال فهو طريق 
إمنا أهلك الذين من قبلكم أهنم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، )وقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم . ذروهاهلالك فاح

 .متفق عليه( وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد

إن من احلق املر الذي ينبغي الصدع به، هو أنه رغم حرصنا على إنقاذ أهلنا يف غزة وفك احلصار عنها،  :أمتي المسلمة
فهناك من هم أحرص منا عليهم، وأعين بذلك إخواننا يف باقي فلسطني، مبا يف ذلك الضفة الغربية، ومع ذلك مل يستطيعوا 

وجنود الصهاينة وجنود السلطة بقيادة عباس مينعوهنم من نصرة والسبب واىح جلي، فبالدهم حمتلة، . إغاثة أهلهم وذويهم
 .إخواهنم هناك

وهذا السبب هو نفسه الذي مينعنا من نصرة أهلنا يف غزة، فاحلقيقة املرة أن بالدنا حمتلة من داخلها، وصهاينة العرب 
 .كحكام املنطقة وكالء أعدائنا، هم وجنودهم الذين مينعوننا من نصرة املستضعفني هنا

فإن مل نفقه أن بالدنا حمتلة لصاحل احلكام وموكليهم، يساندهم يف ذلك جيوش عسكرية، وأخرى مدنية، وهي األهم 
واألخطر، ويف مقدمتهم علماء السوء، ومن استأجروا من املثقفني ورجال اإلعالم، هؤالء يقومون بتضليل األمة، وبث روح 

لف احلكام، فيواصلون إغتصاب اإلدارة، ويسلبوها اإلرادة، ترغيباً وترهيباً، فتصبح اهلزمية فيها، وترويضها بشىت الطرق، للسري خ
 .أمتنا عاجزة عن أخذ زمام املبادرة، والتحرك بعيداً عن احلكام ورجاالهتم

فإن مل نع هذا األمر، ونعمل على كشف حقيقة هؤالء، والتحذير منهم وخلعهم والتحرر من سلطاهنم، فلن نستطيع أن 
 .فلسطني، ففاقد الشيء ال يعطيه، وسنبقى ندور يف دائرة مغلقة بدأ املسري هبا منذ أن احتلت األرض املباركةحنرر 
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إن الناظر إىل األوىاع يف فلسطني، يرى أن املقومات املطلوبة لكي حيقق اجلهاد غاياته ما زالت حباجة  :أمتي المسلمة
ة، وخاصة مع احلصار املفروض على أهلنا هناك، فضاًل عن اتفاقيات إىل أن تستكمل، ورغم صعوبة ذلك يف فلسطني احملتل

التهدئة اليت توقع من حني آلخر، وواقع احلال خالل العقود املاىية يؤكد ذلك، لذا جيب تكوين قوة كافية من اجملاهدين، تفك 
دها مع فلسطني حارسة هلا من احلصار عن فلسطني لتناصر أهلنا هناك، وحيث إن دول الطوق العربية مجيعها، مغلقة حلدو 

حترك اجملاهدين، بل وحىت اجلزء الذي كان يستثىن من اجلبهة الشمالية لفلسطني على حدود لبنان، قام حسن نصر اهلل وحزبه 
، القاىي بدخول آالف القوات الصليبية حلماية اليهود، وبذا يكون ليس هناك فرق يف 1701باملوافقة على قرار إغالقه رقم 

 .قضية، بني حسن وحسين وبقية طواغيت العرب الذين حاصروا أهلنا هناكهذه ال

ال بد من البحث عن دول خارج دول الطوق، يتم حترك اجملاهدين منها لتفتح احلدود بالقوة، لنصل : وبناء على ما تقدم
األقصى، هي بدعم اجملاهدين يف  إىل أهلنا يف ربوع األقصى املبارك، والفرصة الثمينة النادرة للصادقني يف رغبتهم يف ختليص

هزمية احلليف األكرب للصهاينة مث ينطلقوا : العراق بكل ما حيتاجون إليه، لكي حيرروا أرض الرافدين، وبذا يقومون بواجبني اثنني
إىل األردن، حيث إهنا أفضل وأوسع اجلبهات، فنصف سكاهنا هم من أهل فلسطني الذين هجروا منها سابقاً، ومن األردن 
تكون اإلنطالقة الثانية إىل الضفة الغربية وما جاورها، وتفتح احلدود بالقوة الستكمال النقص يف املقومات املطلوبة، لكي يتم 

فهذا هو السبيل الشرعي وهو السبيل الواقعي العملي، بعيداً عن صرف . حترير فلسطني كلها من النهر إىل البحر بإذن اهلل
 .ال تكف بأس سالح، وال تنكأ للعدوجراح اجلهود بأقوال وأفعال معظمها

فكفى قعوداً وإهداراً للوقت وهترباً من املسؤولية، فمحرقة غزة وسط هذا احلصار الطويل، هي حدث تارخيي مهم، 
وفاجعة مفصلية، تؤكد على ىرورة املفاصلة بني املسلمني واملنافقني، فال يصح أن يكون حالنا بعد غزة كحالنا قبلها، بل جيب 

لعمل اجلاد واإلعداد للجهاد، إلحقاق احلق وإبطال الباطل، وجيب أن نربأ إىل اهلل تعاىل من كل من توطأ مع األعداء على ا
أهل غزة، فالرباءة من هؤالء املتواطئن ليست من نوافل األعمال بل هي أحد ركين التوحيد، فمناصرة الكفار على املسلمني كفر 

يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنواْ اَل تـَتَِّخُذواْ اْليَـُهوَد َوالنََّصاَرى َأْولَِياء بـَْعُضُهْم أَْولَِياء بـَْعٍض َوَمن )ل اهلل تعاىل أكرب خمرج من امللة، واقرؤا قو 
ُهْم ِإنَّ الّلَه اَل يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنيَ  َفَمْن َيْكُفْر بِالطَّاُغوِت َويـُْؤِمن ) ، وقول اهلل تعاىل51سورة املائدة ( يـَتَـَوهلَُّم مِّنُكْم فَِإنَُّه ِمنـْ

يٌع َعِليمٌ  فهذا احلدث اختبار لنا مجيعاً، ينجح . 256سورة البقرة ( بِالّلِه فـََقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوثـَْقَى اَل انِفَصاَم هَلَا َوالّلُه مسَِ
 .فيه من اتبع اهلدى، ويرتدى فيه من ىل وغوى

ات صادقة، تقوم مبا يلزم حلشد ما يكفي من طاقات املسلمني يف هذا امليدان، فاألمة تعاين فنحن حباجة إىل قياد
إفالساً هائاًل يف قياداهتا، رغم أن كثرياً من أبناءها حيسبون أن لديهم قيادات تقودهم إىل شاطيء األمان، فإن مل يكن على 

ى الصف الثاين والثالث، واحلقيقة أن هذا وهم كبري وهو مستوى الصف األول من امللوك والرؤساء، فعلى األقل على مستو 
مكمن رئيسي للخلل، وبقاء فلسطني لتسعة عقود حتت االحتالل، فضاًل عن غريها، ناهيك عن انتشار الفقر واجلهل واملرض 

هلا قيادة  رغم كثرة املوارد، مؤشر واىح على ذلك، فالسفينة مهما عظمت وحسنت فلن تصل إىل شاطئ األمان، إن مل يكن
 .أمينة

فزعامات الصف األول عرفنا أمرهم وتبعيتهم ألعدائنا، لكن األدهى واألمر أهنم استطاعوا ترويض كثرياً من القيادات اليت 
وا، فلن تتقدم االمة . تليهم فقيادات الصف الثاين ومن قرب منهم، إن مل يغريوا ما بأنفسهم من ركون ومداهنة للباطل، أو يغريَّ
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حترير األقصى، ألن هؤالء قد أصبحوا عقبات وحواجز يف الطريق الذي خيرج األمة من هذا التيه، مثلهم كمثل سكة يف طريق 
حديد يف مقدمتها قطار احلكام ويليه قطار قيادات الصف الثاين ومن قرب منهم، وكال القطارين متوقفني منذ عقود يف طريق 

ة كال القطارين عن الطريق وجتاوزمها، ويصعب أن يتم ذلك قبل أن يستيقظ  حترير فلسطني، فال سبيل إىل األقصى إال بإزاح
كثري من املسلمني، فيرتكوا التعصب املذموم لألوطان والرجال، حكاماً أو علماًء أو قيادات للجماعات اإلسالمية ، ويرتكوا 

على الطريق الذي أهلك األمم قبلنا،  معارىة نصحهم وإقامة احلق عليهم، فإن مل يفعلوا فلسان حاهلم يقول، إهنم يسريون
وأمي اهلل لو أن فاطمة )ولذلك فاألمة يف تيه الظلمات منذ عقود، ويبدو أهنم مل يفقهوا قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

 .متفق عليه( بنت حممد سرقت لقطعت يدها

وسالمة احلق مقدمة على سالمة  فيجب أن تسري فينا روح النصيحة لتصحيح املسار، وأن احلق أكرب من اجلميع،
الدين )األوطان والرجال واألحزاب واجلماعات، فكل يؤخذ من قوله ويرد إال الرسول صلى اهلل عليه وسلم، والذي قال 

 (.النصيحة

حنن قوم أعزنا اهلل )نعم فإن أىعناها أىعنا الدين، وتبعاً لذلك ىياعنا، فهذا واقعنا وقد قال عمر رىي اهلل عنه 
 .فاعتربوا يا أويل األبصار( الم ومهما ابتغينا العزة بغريه أذلنا اهللباإلس

فالطريق لتحرير األقصى حيتاج إىل قيادات حقيقية صادقة مستقلة قوية أمينة، تكون على : وعوداً على موىوع القيادة
روع يف أقطار العامل اإلسالمي، مستوى هذه االحداث اجلسام، ملمة بفقه الواقع وفقه الشريعة، وينشؤون هيئة مناصحة هلا ف

تسعى لنشر البيان والبالغ، وتوعية عامة أبناء األمة شرعياً وسياسياً، وعندها تتحرر العقول من اجلهل والغفلة، والنفوس من 
 .اخلضوع واخلنوع للحكام اخلاىعني ألعدائنا

خلطوة األوىل لتشكيل قوة دافعة يف النفس، فاملعرفة خبطورة هذا الواقع الذي نعيشه، ودور احلكام وأعواهنم فيه، هي ا
وهنا ال بد من إنزال فقه الشريعة على هذا الواقع، وعندها تنضبط حتركاتنا على الطريق . لتتحرك لتغيري هذا الواقع املظلم

 .املستقيم، لتصحيح األوىاع املنكرة وإزالة العدوان عن أمتنا

كونوا يف مأمن من تدخل السالطني يف هيأهتم، متربئني منهم مجيعاً، كما ينبغي أن حيرص أعضاء هذه اهليئة، على أن ي
حذرين من اخرتاقهم هليئتهم عرب علماء السوء، كما هو حالكثري من اهليئات القائمة يف بالدنا، وإن من واجبهم نشر األحكام 

الكفاية، والتأكيد على الفتوى اليت الشرعية ذات الصلة هبذه املواىيع، كالتأكيد على أن اجلهاد متعني اليوم إىل أن تتم 
صدرت عن بعض أهل العلم يف أحداث غزة، واملتضمنة بأن من ساعد األعداء وظاهرهم على املسلمني، يكون مرتكباً ناقضاً 

 .من نواقض اإلسالم، وما يرتتب على ذلك من أحكام

بذل اجلهود الستكمال األمر وتطويره، ومن كما أىع بني يدي العلماء والدعاة بعض املقرتحات يف هذا اجملال، راجياً 
 :أهم هذه املقرتحات

القيام بعمل القوائم املتضمنة للعلماء والدعاة واملفكرين والكتاب الصادقني املناصحني ألمتهم، مع أبرز مؤلفاهتم،  :أوالً 
ملالحظة عليه والنصح فيه، وإال فلن والعمل على نشرها بني عامة األمة، وال مينع من ذلك وجود بعض الزلل غري املتعمد، فتتم ا
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 .يبقى لنا عامل فضالً عمن دونه، فينبغي العمل على إبراز القيادات الصادقة امللتزمة مبنهج اإلسالم

للشيخ عبدالرمحن ( فتح اجمليد)ومن الكتب املفيدة يف ذلك كتاب . تصحيح املفاهيم الشرعية يف فكر وحياة األمة :ثانياً 
و كتاب مهم جداً ملعرفة التوحيد والتحذير من الشرك ومنه شرك القبور وشرك القصور، وكتايب الشيخ بن حسن آل الشيخ وه

للشيخ اجملاهد ( التبيان يف كفر من أعان األمريكان)، وكتاب (هل حنن مسلمون)و( مفاهيم ينبغي أن تصحح)حممد قطب 
 .ناصر بن محد الفهد فك اهلل أسره من سجون الرياض

النظام السعودي يف )مس مفيد، يف تقييم مجيع األنظمة يف العامل اإلسالمي، وإن كان عنوانه خاصاً وهناك كتاب خا
 .(   )، وكثري من الكتب املفيدة يتيسر قراءهتا على شبكة املعلومات كموقع التوحيد واجلهاد(ميزان اإلسالم

تنبيه األمة على أن هناك حرباً لتغيري وإماتة األمساء واملصطلحات الشرعية، الرتكاب ما حرم اهلل تعاىل، فيجب  :ثالثاً 
 :تفنيد ذلك وإشاعة األمساء واأللفاظ الشرعية، ومن أمثلة ذلك

 .انتهاك حرمة الربا فسموه بالفائدة، وأطلقوا على البنوك الربوية البنوك التجارية

 .تهاك حرمة اخلمر، أطلقوا عليه املشروبات الروحية وما شاهبها من أمساءوعندما أرادو ان

 .وعندما أرادوا حماربة ذروة سنام اإلسالم اجلهاد يف سبيل اهلل، مسوه بالعنف واإلرهاب

ه وملا أرادوا إرتكاب نواقض اإلسالم، ومواالة أعداء اهلل، أماتوا حد الردة ووصفوا كل من دعا إلقامة هذا احلد بأن
 .تكفريي

ويتم احلديث عن تسمية الكافر واملرتد والزنديق واملنافق بلفظ اآلخر، وينفرون عن استخدام املصطلحات الشرعية، وكذا 
املغالطة حبوار األديان، وحرية الرأي وحرية التعبري والتعايش السلمي، والدول الصديقة وعقود تقدمي التسهيالت لدعم السفن 

لوقت الذي يقوم به اليهود والنصارى بقتل إخواننا يف فلسطني والعراق وأفغانستان ووزيرستان والصومال احلربية الصليبية، يف ا
 .فاملغالطة باألمساء واملصطلحات باب واسع فينبغي تتبعها وكشف حقيقتها وحقيقة ناشريها. وكشمري والفلبني والشيشان

القيام بعمل القوائم املتضمنة ألعدائنا من املنافقني ووسائلهم، والسيما اإلعالمية كالصحف والكتب واجملالت  :رابعاً 
 .واإلذاعات والقنوات الفضائية، وأخطرها األخريتان كهيئة اإلذاعة الربيطانية وأخواهتا وقناة احلرة وقناة العربية

أعدائنا دون أن يشعروا، كاملرجفني واملخذلني واملثبطني من وكذلك إعداد القوائم للذين تصب جهودهم يف صاحل 
املسلمني، وذلك بالضوابط الشرعية، ونشرها على األمة بالوسائل املتاحة لتحذرهم، مرفقني تلك القوائم بوثائق وبراهني من 

ِذيَن آَمُنواْ ُكونُواْ قـَوَّاِمنَي لِّلِه ُشَهَداء بِاْلِقْسِط يَا أَيُـَّها الَّ )أقواهلم وأفعاهلم، تدلل على ذلك مع تفنيدها، وأذكر هنا بقول اهلل تعاىل 
 .8املائدة ( لّلَه َخِبرٌي مبَا تـَْعَمُلونَ َوالَ جَيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قـَْوٍم َعَلى َأالَّ تـَْعِدُلواْ اْعِدُلواْ ُهَو أَقْـَرُب لِلتـَّْقَوى َواتَـُّقواْ الّلَه ِإنَّ ا

                                                           
125
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هج قرآين، كما أمجع العلماء على وجوب كشف املنافقني واملبتدعني، وقد سئل اإلمام أمحد فكشف حقيقة املنافقني من
إذا قام وصلى واعتكف، فإمنا هو )الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك، أو يتكلم يف أهل البدع؟ فقال : رمحه اهلل

 .مهانتهى كال(. هذا أفضل. لنفسه، وإذا تكلم يف أهل البدع، فإمنا هو للمسلمني

فاألمة حباجة ماسة اليوم، وخاصة بعد هذه احلرب على غزة، أن تعرف املنافقني على مجيع األصعدة، لتحذرهم 
لَّ َن كُ َوِإَذا َرأَيـْتَـُهْم تـُْعِجُبَك َأْجَساُمُهْم َوِإن يـَُقوُلوا َتْسَمْع ِلَقْوهلِِْم َكأَنَـُّهْم ُخُشٌب مَُّسنََّدٌة حَيَْسُبو )فتجاهدهم، كما يف قوله تعاىل 

 4سورة املنافقون ( َصْيَحٍة َعَلْيِهْم ُهُم اْلَعُدوُّ فَاْحَذْرُهْم قَاتـََلُهُم اللَُّه َأىنَّ يـُْؤَفُكونَ 

 73سورة التوبة  (يَا أَيُـَّها النَّيبُّ َجاِهِد اْلُكفَّاَر َواْلُمَناِفِقنَي َواْغُلْظ َعَلْيِهْم َوَمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوبِْئَس اْلَمِصريُ )وقول اهلل تعاىل 

ال بد من قادة صادقني وتوعية شرعية وسياسية وجهاد يف سبيل اهلل وكشف حلقيقة املنافقني ومتايز  :فخالصة القول
ومفاصلة معهم، مع العلم أن املفاصلة هي أمر قائم من جهة احلكام، فلديهم أجهزة أمنية يصل تعداد أفرادها إىل مئات 

، وتتجسس عليهم، وتعد هبم قوائم تسمى سوداء حملاربتهم بطرق عدة، إغراء وإغواء، وفصاًل األلوف، ترصد الناصحني ألمتهم
وسجناً، ومنعاً من السفر، ومطاردة وتشويهاً لسمعتهم، بل وقتاًل، وذلك كله للحيلولة بينهم وبني منابر التوجيه، لنصح أمتهم 

وفيما خيص قوائم أعدائنا، . إعالمهم بالدجل على األمة وتضليلهاوحتذيرها من مؤامراهتم، ويف املقابل انفردوا هم وعلماؤهم و 
ففي هذه األحداث متايز الناس، وخاصًة السادة والكرباء حكاماً . فنظراً لضيق املقام فسأكتفي بوصف كبار أئمتهم يف بالدنا

أهلنا، وهم من تسميهم أمريكا وعلماء، وقد بدا واىحاً أن بعض حكام العرب، تواطؤوا مع التحالف الصلييب الصهيوين على 
: ويف احلقيقة أن دول العامل اإلسالمي من اندونيسيا إىل موريتانيا بال استثناء، تنقسم إىل قسمني اثنني. حبكام دول االعتدال

 .دول معوجة ودول أكثر اعوجاجاً واإلسالم بريء من حكامها مجيعاً 

م، على أن يصلب عودها ويقوى عمودها، لتحمل أعباء إقامة وال خيفى أن مما ساعد اجلماعة األوىل يف صدر اإلسال
الدولة اإلسالمية، عدد من األمور كان من أمهها بعد اإلميان الصحيح والزهد، التمايز بني املؤمنني واملنافقني، فاألحداث 

افق، كما يف قوله العظام واملصائب اجلسام وال سيما احلروب والصدمات، نفضت اخلبيث عنالطيب وميزت الصادق من املن
 َوِقيَل هَلُْم تـََعاَلْواْ قَاتُِلواْ يف َسِبيِل الّلِه أَِو َوَما َأَصاَبُكْم يـَْوَم اْلتَـَقى اجلَْْمَعاِن فَِبِإْذِن الّلِه َولِيَـْعَلَم اْلُمْؤِمِننَي َوْليَـْعَلَم الَِّذيَن نَافـَُقواْ )تعاىل 

ُهْم ِلإِلميَاِن يـَُقوُلوَن بِأَفْـَواِهِهم مَّا لَْيَس يف قـُُلوهبِِ اْدفـَُعواْ قَاُلواْ َلْو نـَْعَلُم ِقَتااًل  ْم َوالّلُه أَْعَلُم مبَا الَّتَـّبَـْعَناُكْم ُهْم لِْلُكْفِر يـَْوَمِئٍذ أَقْـَرُب ِمنـْ
 167-166سورة آل عمران ( َيْكُتُمونَ 

قاد لرأس املنافقني ابن سلول، فاخنذل هبم وإن من املصائب اليت وقعت على املسلمني يوم أحد، أن ثلث اجليش خضع وان
وأمرهم أن ال يقاتلوا األعداء، وأما اليوم فجميع اجليوش الرمسية لألمة حتت قيادة املنافقني من حكام املنطقة، كما أن معظم 

م اخلروج عليهم، اجليوش غري الرمسية حتت قادة اجلماعات اإلسالمية، وكثري منهمريون أن هؤالء احلكام والة أمر شرعيني، حير 
وقد بدا ذلك واىحاً يف خذالن هذه اجلماعات لغزة وأهلها، وهم ينتظرون إذناً من املنافقني ! فكيف التتواىل علينا املصائب؟

 !حىت جياهدوا، فأي استغفال هذا للشباب املسلم

ىي اهلل عنهم بعد غزوة أحد، فالواجب أن نبعد املنافقني واملخذلني عن ميادين القيادة والتوجيه، كما فعل الصحابة ر 
فلما قام ابن سلول ليخطب باملسلمني كما كان يفعل من قبل، وكان سيداً يف قومه يريد بذلك أن حيافظ على مكانته يف 
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 ".اجلس أي عدو اهلل لست لذلك بأهل وقد صنعت ما صنعت"توجيه اجلماعة األوىل، أخذ الصحابة بثيابه من نواحيه وقالوا 

ال الذين يعتلون منابر التوجيه بصورها املختلفة، ليخادعوا األمة لتلتف حول حكام املنطقة املنافقني، فما أكثر الرج
وخيذلوها عن القتال لتحرير فلسطني، فما أحرانا أن نقول لكل واحد من هؤالء مواجهة أو عرب اهلاتف كما قيل لرئيسهم األول 

فما فعله الصحابة رىي اهلل عنه بابن سلول هو ". نعت ما صنعتاجلس أي عدو اهلل لست لذلك بأهل وقد ص"ابن سلول 
فضح وإزالة له عن منابر التوجيه يف اجلماعة املسلمة، حىت ال يعيد الكرة يف غزوة أخرى، فينثين بثلث اجليش وتتكرر املصائب، 

 .وهذا ما ينبغي علينا فعله، فاملنافقون واملخذلون يكررون علينا املصائب منذ عقود

بعض املقرتحات، أرجو أن تصب يف صاحل املشروع العام إلنقاذ األمة وفك وكسر القيود اليت كبل هبا كثري من  فهذه
أبنائها، فيتحررون منها، وينطلق منهم من يكفي مبا يلزم للقيام بأوجب الوجبات بعد اإلميان، دفع العدو الصائل، الذي يفسد 

 .ة الغليظة امللقاة على رقابنا، تعيننا على إسقاط وطرح لبقية احللقات بإذن اهللوإن فك حلقة من حلقات السلس. الدين والدنيا

فالفرصة متاحة اليوم، للقيام هبذا الواجب يف عدد من ساحات اجلهاد املفتوحة، وخاصة يف العراق وأفغانستان 
سبيله، حىت حنرر بالد املسلمني، وال  فأرجوا اهلل أن يوفقنا لنصرة الدين وللجهاد يف. وباكستانوالصومال واملغرب اإلسالمي
 .سيما العراق لننطلق منها إىل فلسطني

أن تكون : وختاماً، أذكر أميت بأمهية تعاهد قلوبنا مبقويات اإلميان، وجتنيبها مواطن الفنت والنفاق، ويعيننا على ذلك
فكر، فهو جيلي القلوب وينري العقول، ويبصرنا ألسنتنا رطبة بذكر اهلل تعاىل، وقرآءة جزء يومياً من القرآن الكرمي بتدبر وت

يَا أَيُـَّها النَّاُس َقْد َجاءْتُكم مَّْوِعظٌَة )واقرؤا قول اهلل تعاىل . بالصفات املشرتكة ألعدائنا، من املشركني واملنافقني على مر العصور
 57سورة يونس ( ِننيَ مِّن رَّبُِّكْم َوِشَفاء لَِّما يف الصُُّدوِر َوُهًدى َوَرمْحٌَة لِّْلُمْؤمِ 

وكذلك أذكر بأمهية قراءة الكتب املقرتحة، ومتابعة كتيبات القوائم واالطالع عليها ونشرها، ألهنا منارات وسط ظلمات 
 .اهلجمات الداخلية واخلارجية علينا

 :وأخرياً، أحرض نفسي وإخواين هبذه األبيات

 وتسألين عزائمنا
  

 عالم اجلَب واخلور
   

 عواملناوقد مألت 
  

 طواغيت هلا صور
   

 ليوهنوا من عقيدتنا
  

 وفيهم يكمن اخلطر
   

 سبيل اهلل غايتك أخي يا قوة عظمى
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 أأنت املوت ختشاه

  
 وأنت املوت جنتك

   
 عمود الدين ال يقوى

  
 بتصويت وختذيل

   
 فغري السيف ال جيدي

  
 مييناً فتية اجليل

   

 .وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطالً وارزقنا اجتنابهاللهم أرنا احلق حقاً 

 .اللهم أبرم هلذه األمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذلُّ فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه باملعروف وينهى فيه عن املنكر

 .اللهم ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار

 .كان وتقبل شهداءهم واشف جرحاهم وفك أسراهم إنك على كل شيء قديراللهم انصر اجملاهدين يف كل م

 .اللهم عليك بالتحالف الصلييب الصهيوين ومن ناصرهم

 .اللهم ال حول لنا وال قوة إال بك فأمدنا مبدد من عندك وانصرنا على القوم الكافرين

 .وصلي اللهم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 .دعوانا أن احلمد هلل رب العاملنيوآخر 
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 النزال النزال يا أبطال الصومال
 للشيخ ُأَساَمُة ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اَلِدنْ 

 هـ1430ربيع األول  23

 م2009مارس  20
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 سم اهلل الرحمن الرحيمب

وسيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل له، ومن إن احلمد هلل، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا 
 .يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله

 ...أما بعد

 .السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته: فإىل إخواين املسلمني الصابرين املصابرين يف الصومال اجملاهد

فوق أرىكم خالل هذه السنوات، هي حرب بني اإلسالم والصليبية العاملية، فحلف األطلسي أوكل إن احلرب الدائرة 
هذه املهمة إلثيوبيا، وهؤالء وموكلوهم ملا أرهقهم جهادكم املبارك، جلؤا إىل املكر واخلداع، وهذا دأهبم يف العامل اإلسالمي، 

 .الرئيس السابق عبد اهلل يوسف هو: فنصبوا عليكم رجاًل من بين جلدتكم ولكنه على ملتهم

وملا مل تنطل عليكم حيلة الكرزايات القدمية يف املنطقة، قاموا بتبديله وجاؤا بنسخة أخرى معدلة، كنسخة سياف ورباين 
فقد كانوا من قادة اجملاهدين األفغان، مث ارتدوا على أعقاهبم وساعد حلفهم أمريكا إلسقاط اإلمارة . وأمحد شاه مسعود

وكذلك حال شيخ شريف، فقد كان رئيساً للمحاكم اإلسالميةومع اجملاهدين، ولكنه نتيجة : مية يف أفغانستاناإلسال
إلغراءات وعروض من املبعوثة األمريكية فيكينيا، غري وبدل وارتد على عقبيه، ووافق على إشراك القوانني الوىعية الكفرية مع 

وكيف يصدق العقالء أن . وهذا اإلشراك هو الشرك األكرب املخرج من امللةالشريعة اإلسالمية إلقامة حكومة وحدة وطنية، 
: أعداء األمس على أساس ديين يصبحون أولياء اليوم، فهذا ال يكون إال بتخلي أحد الطرفني عن دينه، فانظروا من الذي ختلى

َ هَلُُم اهْلَُدى الشَّْيطَاُن ِإنَّ الَِّذيَن اْرَتدُّو }: هل هو شيخ شريف أم أمريكا؟ وتدبروا قول اهلل تعاىل ا َعَلى أَْدبَارِِهم مِّن بـَْعِد َما تـَبَـنيَّ
ِإَذا َفَكْيَف * رَاَرُهْم َذِلَك بِأَنَـُّهْم قَاُلوا لِلَِّذيَن َكرُِهوا َما نـَزََّل اللَُّه َسُنِطيُعُكْم يف بـَْعِض اأْلَْمِر َواللَُّه يـَْعَلُم ِإسْ * َسوََّل هَلُْم َوأَْمَلى هَلُْم 

ُهْم اْلَماَلِئَكُة َيْضرِبُوَن ُوُجوَهُهم َوأَْدبَاَرُهْم   {َذِلَك بِأَنَـُّهُم اتَـّبَـُعوا َما َأْسَخَط اللََّه وََكرُِهوا ِرْىَوانَُه فََأْحَبَط َأْعَماهَلُمْ * تـََوفَـّتـْ

حرص املرء على املال والشرف ما ذئبان جائعان أرسال يف غنم بأفسد هلا من )وقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
 .رواه أمحد والرتمذي( لدينه

 !فكم أفسد احلرص على املال والشرف واجلاه قياداتنا

وقد أمجع . فمثل هؤالء الرؤساء هم وكالء أعدائنا ال تنعقد هلم والية أصاًل، فشيخ شريف هذا حاله فيجب خلعه وقتاله
قال . فإذا طرأ عليه الكفر سقطت واليته، فوجب القيام عليه بالسالح علماء اإلسالم، على أن الوالية ال تنعقد لكافر،

 ".أمجع العلماء على أن اإلمامة ال تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل: "القاىي عياض رمحه اهلل

دينية، يف حني أهنا ينبغي احلذر من املبادرات اليت تلبس عباءة اإلسالم واملؤسسات ال: إخواين املسلمني يف الصومال
ختالف أحكام الشريعة اإلسالمية، كاملبادرة املنسوبة لبعض علماء الصومال بإعطاء شيخ شريف ستة أشهر لتطبيق الشريعة 

اإلسالمية، فهم يطالبونه بأمر إمنا نصب هلدمه فكيف يقيمه؟ فهؤالء إما أهنم ال يفقهون الواقع وإما أهنم يستغفلوننا، 
ومجيع العقالء يعلمون حماربة أمريكا لإلسالم، ورفضها إلقامته يف الصومال من قبل، وكذا . نة ظاهرة لألمانةفمبادرهتم هذه خيا
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 .يف العراق وأفغانستان، وهاهم حيتجون على إقامته يف إقليم سوات يف باكستان

مع شيخ شريف، متجاهلة وهناك مبادرة أخرى من اخلارج، ملطالبة اجملاهدين الصادقني منكم بإيقاف القتال للتفاوض 
فهؤالء قد ىلو ىالاًل مبيناً، فالواجب قتال احلكومة املرتدة، وليس إيقاف القتال .سيطرةأمريكا على هذا الوكيل اجلديد

ىدها، وموقفهم هذا يتماشى مع مبادرات األنظمة العربية يف املنطقة اخلاىعة ألمريكا، كمبادرة حاكم الرياض السابقة،عندما 
فاحذروا كل . ة حكومة الرئيس السابق عبد اهلل يوسف، وقد حتطمت بفضل اهلل تلك املؤامرة على صخرة اجملاهدينقام مببارك

مبادرة تناقض أحكام الدين وال تنخدعوا هبا، فال ينفعها أن ترفع اسم مؤسسة دينية، فكثري من هذه املؤسسات خمرتقة من قبل 
 .مثلة كثرية ال يتسع املقام لذكرهااألنظمة، وخاصة نظامي الرياض والقاهرة، واأل

مث إين أخاطب إخواين اجملاهدين أبناء الصومال الصادقني بأن يواصلوا خطواهتم على طريق اجلهاد، فالكفر العاملي يف 
هد مآزق وأزمات مل يسبق هلا مثيل منذ عقود بعيدة، فاصربوا واثبتوا، فإنتم جيش من اجليوش املهمة يف الفيلق األسالمي اجملا
وخط الدفاع األول عن العامل اإلسالمي يف جزءه اجلنويب الغريب، وصربكم وثباتكم دعم إلخوانكم يف فلسطني والعراق 

دعم  –أمريكا وحلفائها  –وأفغانستان واملغرب اإلسالمي وباكستان وباقي ساحات اجلهاد، وصربهم وثباهتم أمام نفس العدو
 .منا ثغره وبقتل املعتدين يشفي صدره فليحفظ كل. وتقوية لصربكم وثباتكم كذلك

كما أهيب بأبناء الشعب الصومايل املسلم، أن يلتفوا ويناصروا إخواهنم اجملاهدين الصادقني، كما أوجه ندائي إىل األمة 
املسلمة يف كل مكان مبد يد العون إىل أهلنا يف الصومال لسد حاجات من أصابتهم اجملاعة، وكذا أن يفرغوا من طاقاهتم 

وحتقيق النصر هناك ميسر مبشيئة . وأمواهلم لدعم اجلهاد، إىل أن تتحرر من الغزاة واملنافقني وتقام فيها دولة اإلسالم بإذن اهلل
اهلل، إذا قام كل طرف بواجبه، وإن مما يبشر بذلك، أن إخوانكم الصومالني هم أهل اجللد والصرب ونفوسهم أبية، املوت أحب 

سهم حلكومة احلبشة الصليبية، وقد أبلوا بالء حسناً ىد الغزاة الصليبني سابقاً بقيادة أمريكا فهزموها إليهم من أن يطأطئوا رؤ 
فسدوا حاجاهتم أيها املسلمون يف األموال لشراء السالح . بفضل اهلل، ومرغوا أنفها يف الطني، فخرجت جتر أذيال اخليبة واهلوان

 .توا من قبلكموتيسري أمور اجلهاد، فإياكم مث إياكم أن يؤ 

إن انتصار اجملاهدين يف الصومال أمر يف غاية األمهية، وترك دعمهم واألخذ بيدهم يف غاية اخلطورة، فإنه : أميت املسلمة
إذا أكلت األطراف سهل على العدو التهام قلب العامل اإلسالمي، ويف ذلك انتقال من االحتالل بالوكالة إىل االحتالل املباشر 

 .لييب الصهيوينمن التحالف الص

فأنتم أمام محلة صليبية عامة عليكم، فهذه الصومال يف الطرف الغريب اجلنويب، وقد غزاها الصليبيون براً وجواً وحبراً، ومن 
جهة الغرب زحف صلييب آخر على السودان يتقدم من دارفور، وما بني شاطئ السودان واملسجد احلرام يف مكة املكرمة إال 

ومرت، وهي أقل من مرمى صواريخ سكود، ويف الشمال يف املسجد األقصى املبارك، جيوش صهيونية منذ ستني قرابة ثالمثئة كيل
سنة، وسفن صليبية قبالة غزة ويف جنوب لبنان جيوش صليبية أخرى، ويف املشرق غزو صلييب بقيادة أمريكا على أفغانستان 

 .ة يف بالدناوغزو آخر على العراق،فضاًل عن القواعد العسكرية املنتشر 

 !فإىل مىت ختشون أمريكا وعمالءها؟
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َشْونـَُهْم فَالّلُه َأَحقُّ َأاَل تـَُقاتُِلوَن قـَْوًما نََّكثُواْ أمَْيَانـَُهْم َومَهُّواْ بِِإْخرَاِج الرَُّسوِل َوُهم بََدُؤوُكْم أَوََّل َمرٍَّة َأختَْ }: وأذكركم بقول اهلل تعاىل
 {ِمِننيَ َأن خَتَْشْوُه ِإن ُكنُتم مُّؤُ 

فتربؤا من مواالة الطواغيت أعداء اهلل وأدو أماناتكم، وهبوا للقيام بواجباتكم، فأنتم مهددون يف كل ما متلكون، يف 
 .مهددون يف دينكم: أنفسكم وأموالكم، بل يف أعظم شيء عندكم

 أصون ديين مبايل ال أبدده ال بارك اهلل بعد الدين باملال

 .حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملنيوصل اللهم وبارك على سيدنا 
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 إلى أخواننا في باكستان

( وقاتلوهم حتى ال تكون فتنة ويكون الدين كله هلل) 
 39األنفال

 للشيخ ُأَساَمُة ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اَلِدنْ 
 هـ  1430رجب  19

 

 م 2009يوليو  12
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



http://www.hassadalmojahideen.net/vb  الجهاد حصاد منتدى  

433 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا من يهده اهلل فال مضل له ومن يضلل 
 :وبعد.... فال هادي له وأشهد أن ال إاله إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن حممد عبده ورسوله 

 وبعد.......السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ... يف باكستان إخواين املسلمني 
حديثي هذا معكم حول احلرب الدائرة بني اجليش واجملاهدين يف سوات ومناطق القبائل، فقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه 

 .متفق عليه{ ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه }وسلم 
فأرجو .وأعظم ما أحب لنفسي أن أزحزح عن النار وأدخل اجلنة ، وذلك هو الفوز العظيم  وإين أحب لكم ما أحب لنفسي ،

 .اهلل أن جيعلنا من أهلها فهذا ما أحبه لكم وهو حاجيت إليكم 
- :عباد اهلل 

أن يرتكوا أن أحسب الناس ^ ﴿ امل : إننا مجيعاً يف هذه الدنيا ، يف دار اختبار و ابتالء وفتنة ، فتدبروا قول اهلل عز و جل
،  1ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن اهلل الذين صدقوا وليعلمن الكاذبني ﴾ العنكبوت اآليات ^ يقولوا آمنا وهم ال يفتنون 

، ومن االبتالء و االختبار لنا يف وقتنا احلاىر ، هذه احلروب اليت يقودها التحالف الصلييب الصهيوين وأعوانه من  3، 2
املرتدين على أمتنا ، ومنها احلرب اليت تشنها أمريكا وحكومة زرداري ، على املطالبني بإقامة الدين يف وادي سوات ومناطق 

اسبوا ، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن ، ومن حسن حظنا أن هذا االختبار سهل ال حيتاج القبائل ، فحاسبوا أنفسكم قبل أن حت
- :إىل كبري جهد وشرح ليتضح ، فهو بيسر واختصار

 هل أنت مع إقامة شريعة اهلل تعاىل؟ أم مع احملاربني هلا أمريكا و زرداري ومن معه ؟
 .ونصرته ، وواصل جهادك يف سبيله  إن كنت مع الفريق األول فامحد اهلل أن وفقك للرىا بدينه

وإن كنت مناصراً لزمرة زرداري وجنوده ، فأنت على خطر عظيم ، وإن مت على ذلك فكارثة عليك ما بعدها كارثة ، وذلك 
﴿ فال : كيف ال وقد نفى اهلل اإلميان عن من مل يرض بتحكيم شريعته ، فاستمع لقول اهلل تبارك وتعاىل. هو اخلسران املبني 

النساء وأعلم  65بك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليمًا﴾ ور 
أنه ال جيتمع يف قلب امرئ اإلميان باهلل تعاىل واملودة والوالء ألعداء شريعته ، ولو كانوا آباءنا أو أبناءنا ، فكيف بزرداري 

﴿ ال جتد قوماً يؤمنون باهلل واليوم اآلخر يوادون من حاد اهلل ورسوله ولو كانوا آباءهم أو :وتدبر قول اهلل تعاىل. وجيشه 
أبناءهم أو إخواهنم أو عشريهتم أولئك كتب يف قلوهبم اإلميان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات جتري من حتتها ألهنار 

اجملادلة و تدبر قول اهلل  22زب اهلل هم املفلحون ﴾ خالدين فيها رىي اهلل عنهم ورىوا عنه أولئك حزب اهلل أال إن ح
﴿وما كان استغفار إبراهيم ألبيه إال عن موعدة وعدها إياه فلما تبني له أنه عدو هلل تربأ منه إن إبراهيم ألواه حليم :تعاىل

واملعاداة يف اهلل واحلب يف اهلل أوثق عرى اإلميان املواالة يف اهلل : ) التوبة وتدبر قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  114﴾
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 .رواه أمحد عن ابن عباس( والبغض يف اهلل عز وجل 
 فيا عبد اهلل احتط لنفسك ودينك ، وال تغرنك احلياة الدنيا ، واحذر القرب فإن للقرب شأناً عظيماً 

 وكل امرئ مصبح يف أهله
 واملوت أقرب من شراك نعله

ونوىع غداً يف القبور ، وإن غداً لناظره قريب ، وعندها يسأل كل واحد منا يف قربه  فإمنا هي أيام مث نرحل عن هذه الدنيا ،
ما من عبد يقول حني ميسي وحني يصبح }من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ وقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
رواه { مرات إال كان حقاً على اهلل أن يرىيه ،  رىيت باهلل رباً ، وباإلسالم ديناً ، ومبحمد صلى اهلل عليه وسلم نبياً ، ثالث

 .أمحد
ومن مل يرض بشريعته فضاًل عن حماربتها ، لن يرىيه اهلل تعاىل فيندم حني ال ينفع الندم ومن رىي باإلسالم ديناً فعليه أن 

يستطع فبقلبه ، وليس وراء ينكر بيده على زرداري وجيشه ما يقومون به من حماربة لشريعة ، فإن مل يستطع فبلسانه ، فإن مل 
ما من نيب بعثه اهلل يف أمة قبلي إال كان له من أمته )ذلك من إميان حبة خردل ، وقد قال الرسول صلى اهلل عليه وسلم 

حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره مث إهنا ختلف من بعدهم خلوف يقولون ما ال يفعلون ويفعلون ما ال يؤمرون 
م بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من اإلميان ، فمن جاهده

 .رواه مسلم( حبة خردل 
- :فيا عبد اهلل 

ماذا ستقول لربك غداً إن وقفت مؤيداً يف خندق الذين يقاتلون ملنع إقامة دين اهلل تعاىل ؟ يقاتلون يف سبيل الطاغوت ، 
ك أو بلسانك،تربر فعلهم وتتهم اجملاهدين مبا يتهمهم به زعيم البيت األبيض ، بأهنم إرهابيون وخمربون ، فإذا تنصرهم بسالح

سئلت ما دينك ؟ فهل تستطيع أن تكذب ؟ ولن ينفعك الكذب ؟ إن قلت إن ديين اإلسالم وأنت مل تقف حتت لوائه ، 
 .الناس يعرفون ويتميزون بوالئهم للوائهم ، فانظر جبانب أي لواء تقف وإمنا وقفت حتت لواء أوباما وزرداري حملاربة الدين ، و 

وال خيفى عليك أن زرداري حيارب شريعة اهلل تعاىل يف سبيل الطاغوت األمريكي ، وقد بني اهلل تعاىل حال من يقاتلون يف 
 دبر قول اهلل تعاىلفت. سبيل الطاغوت بأهنم كفار والكفار ال يصلى عليهم وال يدفنون يف مقابر املسلمني 

﴿الذين آمنوا يقاتلون يف سبيل اهلل والذين كفروا يقاتلون يف سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان 
 .النساء76ىعيفًا﴾ 

ين؟ فزرداري و جيشه هم من أولياء الشيطان ويف هذا رد على من يتساءل مستنكراً ، كيف يقاتل اجملاهدون اجليش الباكستا
قائلني إنه جيش مسلم ، أىف إىل ذلك أن اجليش الباكستاين ، هو الذي جاء ملنطقة القبائل ليقاتلهم ، مناصرة ألمريكا 

وال خيفى أن املسلم إذا توىل الكافرين وناصرهم على املسلمني ينتقض إميانه ، ويصبح بذلك كافراً مرتداً ، . واستجابة ملطالبها 
فكذلك لإلميان نواقض وهذا منهاويبني ذلك قول اهلل تعاىل﴿ يا أيها الذين امنوا ال تتخذوا اليهود فكما أن للوىوء نواقض ، 
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املائدة هذا هو حكم شرعي ومن يتوهلم منكم فإنه 51والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوهلم منكم فإنه منهم ﴾ 
 .منهم أي أصبح كافراً مثلهم 

فالذي يتوىل ! ية وناصرها ؟ أليس هو زرداري وحكومته وجيشه؟ فمالكم كيف حتكمون ؟فمن الذي توىل أمريكا النصران
 .الكافرين فهو منهم ، فيجب قتاله وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم 

وأذكركم بأن روسيا كانت تستعني باجليش األفغاين لقتال اجملاهدين ، واليوم تستعني به أمريكا للقيام بنفس الدور ، فاجليوش 
وى العسكرية يف مجيع عواصم العامل اإلسالمي ، قد أصبحت أدوات يف يد أعداء األمة ، من داخلها أو من خارجها أو والق

من كليهما معاً فيحرم الدخول فيها ، وقد بدا ذلك واىحا أيضاً يف حرب غزة األخرية ، حيث شاركت قوى عسكرية عربية ، 
لليهود ، بينما تقوم جيوش دول اجلوار األخرى ، مبنع اجملاهدين من نصرة يف حماصرة أهلنا يف غزة من جانب رفح مناصرة 

 .إخواهنم يف فلسطني 
وقد كان اجملاهدون يقاتلون الروس واجليش األفغاين معاً ، فحكمه حكمهم ، وكان علماء باكستان وغريها من بالد اإلسالم ، 

فاعتربوا يا أويل األبصار وكذا اليوم . م يقاتلون يف خندق الكفار يفتون بقتاهلم ، وإن صلوا وصاموا وزعموا أهنم مسلمون ألهن
حال اجليش الباكستاين ، فهو وأمريكا يف خندق واحد ىد اإلسالم فيجب على أهل اإلسالم الصادقني قتاهلم ، ومن يدعي 

ثرياً من املسلمني حىت بلغ األمر اإلكراه على قتل املسلمني ، فهذا اإلكراه غري معترب شرعا وبدعوى اإلكراه هذه يتم خمادعة ك
أن رجال زرداري يروجون هلذه الدعوى بأهنم مكرهون على قتال أبناء باكستان يف إقليم احلدود الغربية وإال فإن أمريكا ستدفع 
اهلند لشن حرب على باكستان ومما يؤسف له أن بعض املسلمني يردد هذه الدعوى بدون وعي وتدبر فمثال ذلك كرجل ظامل 

دك بالقتل أن مل تقتل أبناءك وإخوانك فهل ستقتله أم تقاتله ؟ مث لو افرتىنا أنك يف حالة عجز عن قتاله فهذه مصيبة قد هد
فهذا هو احلكم الشرعي وأما الرتويج .وقعت عليك أنت فال جيوز لك إلنقاذ نفسك من القتل أن تقتل نفساً زكية بغري حق 

صلتها أن نسمح للحاكم املرتد أن يهدم دين اهلل تعاىل ويستبدله بدين من هواه وهوى لدعوى اإلكراه هذه واالخنداع هبا فمح
 .موكله وهذا معاندلرساالت اهلل و رسله ومناقض ألمر اهلل تعاىل القاىي بأن يكون الدين كله هلل 

- :عباد اهلل 
إذا أوذي يف اهلل جعل فتنة الناس كعذاب اهلل ﴿ومن الناس من يقول أمنا باهلل ف: احذروا أن تكونوا ممن قال اهلل تعاىل فيهم 

وليعلمن اهلل الذين آمنوا وليعلمن ^ ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس اهلل بأعلم مبا يف صدور العاملني 
وسلم ، العنكبوت ، واحذروا الرىا بزرداري ويوسف رىا ، فكالمها خارج عن ملة حممد صلى اهلل عليه 11،10املنافقني ﴾

وحمارب هلا ، وجيب عليكم أن تتربؤا من كل من يناصرهم ولو بلسانه ، وخاصة علماء السوء ، وإعالمي السوء الذين هم 
باألمس القريب وفروا غطاًء للعميل السابق ، عندما قام بفعله املنكر باهلجوم على املسجد األمحر ، فقتل الطالب والطالبات 

دون إقامة شريعة اهلل تعاىل ، فسالت تلك الدماء الطاهرة الزكية حنسبهم واهلل حسيبهم ، على وما نقموا منهم إال أهنم يري
واليوم يقوم بعض العلماء  -فعليه من اهلل ما يستحق -مواىع الركوع والسجود ، إرىاًء ألمريكا اليت أثنت حينئذ على برويز
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يشك املسلم يف نفاقهم وكفرهم ، فهم يضحون باإلسالم و  السوء بنفس الدور اخلبيث ، نصرة للعميل اجلديد ، فهؤالء ال
- :باجملاهدين ، لتسلم هلم أنفسهم وأمواهلم فأمثال هؤالء جيب ردعهم بالقوة عن تويل املرتدين وخالصة القول

ه ، إن آصف زرداري وإشفاق كياين ، قد استمرا يف حتويل اجليش عن مهامه الرئيسة ، وهي محاية اإلسالم وأتباعه وأرى
ودفعوه بداًل عن ذلك حملاربة اإلسالم واملطالبني به ، ووجهوه لقتل وقتال قبائل البشتون والبلوش ، ومعظم الشعب الباكستاين 
يرفض هذه احلرب الظاملة ، وإمنا قام زرداري بذلك استجابة للذين يدفعون له يف البيت األبيض ، ليس عشرة باملئة ، وإمنا 

ظيمة لألمانة ، فقد خان امللة واألمة ، وال أقول إنه يعرض حبربه هذه االقتصاد الباكستاين أىعاف ذلك وتلك خيانة ع
لالهنيار فحسب ، بل هناك ما هو أهم من ذلك وأخطر ، إنه حبربه هذه يعرض دين وأمن ووحدة أهل باكستان للخطر ، 

باكستان املفككة ، واحداً بعد اآلخر لنفوذها شبيهاً  تنفيذاً ملؤامرة أمريكية يهودية هندية ، فيسهل على اهلند إخضاع أقاليم
 .حبال باكستان الشرقية سابقاً أو أسوأ من ذلك 

 .وبذا يزول قلق أمريكا من السالح النووي الباكستاين ، فضالً عن مشاركة اهلند هلا يف حماربة اجملاهدين
زرداري و جيشه ، الذي يهدد دينهم وأمنهم ووحدهتم  فيجب على املسلمني يف كل باكستان ، أن يتعاونوا مجيعاً يف مواجهة

واقتصادهم ، ويواصلوا العمل لعزله ومقاىاته ، فإنه برغم ما أصاب باكستان من ىرر عظيم ، على يد برويز ، فإن الضرر 
ه وفتنة جيشه هو املرتتب على ما ينفذه زرداري من مطالب ألمريكا يف باكستان ، هلو أشد وأنكى بكثري ، والسبيل إلهناء فتنت

 األنفال39﴿وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله هلل ﴾ : باجلهاد يف سبيل اهلل ، ويوىح ذلك قول اهلل تعاىل
وينبغي أن تعلموا أن اجليش الذي جترأ للقتال ملنع إقامة الشريعة اإلسالمية جيش مرتد ال خري فيه فإذا هانت عليه شريعتنا 

م شيء عندنا فما دوهنا أهون يف عينيه كدمائنا وأعراىنا وأرىنا وأموالنا فال يعول عليه إال جاهل أو منافق اإلسالمية وهي أعظ
- :فلم يسرتدد كشمري و هومؤهل للتفريط بباكستان نفسها وإمنا سيحمي باكستان أبناؤها اجملاهدون بإذن اهلل وقبل اخلتام

قام أوجز بعضها على عجل فيما يتصل مبوىوعنا و أأجل البعض اآلخر لدي كلمات أريد أن أوجهها ألمريكا ، و لضيق امل
يف رسالة أخرى بإذن اهلل ، فقد يستدل مبا أقول بعض العقالء واملنصفون هناك ، يف مراكز األحباث والدراسات وغريها ، على 

ول بااًل وكالء الشركات الكربى يف البيت األسباب اليت تدفع الناس دفعاً لقتال أمريكا واالنتقام منها ، بينما ال يلقي ملا نق
- :األبيض فأقول 

إن األحرار الذين قاموا بأحداث احلادي عشر مل يذوقوا مرارة القهر والطرد من بيوهتم و أراىيهم ، لتأويهم اخليام ويتكففون 
لحة أمريكية وبأيد صهيونية ، الطعام ، وإمنا أولئك التسعة عشر مسعوا أن ذلك الضيم قد وقع على إخواهنم يف فلسطني ، بأس

فرتكوا مدارسهم وجامعاهتم ، مع ظهور أول فرصة أمامهم لنصرة املظلومني هناك ، مبعاقبة الظاملني يف أمر يكا ، فكيف لو 
 !ذاقوا تلك املآسي والويالت؟

،أدى ذلك إىل هجرة قرابة فأوباما بأمره لزرداري وجيشه منع أهل سوات من تطبيق الشريعة بالقتل والقتال،والقصف والتدمري
مليون مسلم، شيوخاً ونساًء وأطفااًل من قراهم وبيوهتم ، وصاروا مشردين الجئني يف اخليام ، بعد أن كانوا يف بيوهتم أعزة كراماً 
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بعدد  وهذا يعين ببساطة أن أوباما وإدارته قد بذروا بذوراً جديدة لزيادة الكراهية واالنتقام من أمريكا ، تعدادهذه البذور
املتضررين واملشردين من وادي سوات ومناطق القبائل يف مشال و جنوب وزيرستان، وبعدد املتعاطفني معهم ، وبذا يكون أوباما 
قد سار على خطا سلفه يف زيادة االستعداء للمسلمني واالستكثار من األعداء املقاتلني ، ومؤسساً حلروب طويلة األمد ، 

- : اصل جين ما يزرعه زعماء البيت األبيض خالل السنني والعقود القادمة ، ويف اخلتام فليتهيأ الشعب األمريكي ليو 
هذه أبيات حتريضية أحرض هبا نفسي و إخواين للشاعر يوسف أيب هاللة ، أهديها لكل جماهد فرداً فرداً من أميت املسلمة 

اهدة من البشتون وعلى رأسهم أمري املؤمنني املال عامة ، وللمجاهدين يف أفغانستان وباكستان خاصة، وال سيما القبائل اجمل
حممد عمر نصره اهلل ، فهؤالء هم الذين حتملوا الثقل الرئيسي للحرب يف أفغانستان وباكستان ، نيابة عن األمة يف مواجهة 

هم ، وأن ميدهم الكفر العاملي ، فأسأل اهلل تعاىل أن يثبت أقدامهم ، و يسدد سهامهم ، ويتقبل شهداءهم ، ويشفي جرحا
 .مبدد من عنده وأن يهزم أعداءهم وأن يعوىهم خرياً يف الدنيا واآلخرة إنه ويل ذلك والقادر عليه

 :وإين أوصي نفسي وإخواين بتقوى اهلل يف السر والعلن وأقول هلم 
ا يرمحكم اهلل ، ووطنوا اصربوا و صابروا فإنكم على احلق ، فإما أن نعيش يف ظل اإلسالم ، أو منوت موت الكرام ، فاثبتو 

أنفسكم على حرب طويلة ىد الكفر العاملي ووكالئه ، رغم صعوبة الطريق و قلة الناصر، وإياكم أن يؤتى املسلمون من 
 :قبلكم فأنتم 

 رفعتم لدين اهلل أرفع راية
 ختوىون حبر املوت ال ترهبونه
 سبيلكم وعر وصعب سلوكه

 سبيل إلحدى احلسنيني سبيلكم
 ون الدين والعرض واحلمىأو املوت د

 شعاركم التوحيد واهلل أكرب
 ومن ال خياف املوت ال شيء حيذر
 و فيه الضحايا والعقابيل تكثر
 سبيلكم فتح ونصر مؤزر

 ومن مات يسعى للمكارم يعذر
 
 

لكفر مث إين أحرض أميت املسلمة قاطبة ، على أن تقف جبانب اجملاهدين وتنصرهم يف كل مكان ، مع مالحظة أن رأس ا
العاملي قد أعلن أن امليدان الرئيسي حلرهبم على أمتنا ، قد انتقل إىل أفغانستان وباكستان ، فينبغي أن يكون سهم اجلهاد يف 
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هذه املنطقة من زكاتكم و دعمكم يتناسب مع ىخامة وخطورة احلملة الصليبية عليها ، وأخرياً إليكم أبيات شاعر الدعوة أيب 
 :هاللة 
 

 عذلواأنكرت كل من 
 ومن مل يصبهم يف العيش
 ومن بنديهم والنار
 ومن بالوهم رغم التيه

 وعن غاياهتم رغم اعتساف
 ومن دمهم أىيئت
 أيا مهراً جييد العدو
 وزورق عزة رغم

 وسيفاً مثل ىوء الربق
 واعصارا إذا ما هب
 مضيت جماهداً مع من
 بين األفغان ال ميل إذا
 على نار األسى شبوا
 موكان احلزن يلبسه
 فتلك ربوعهم

 وحتت صواعق الغارات
 وتلك مجاجم األطفال
 فما ذل اإلباء هبم
 ورأس الشعب مرتفع
 خوالف أميت مهالً 
 وليس سوى عزميتكم
 أيا من فكرهم قد زاغ
 ويف أحكامهم جنفوا
 هليب الشرك ال يطفيه
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 وقد سندت خطا التوحيد
 وعن درب اهلدى عدلوا
 إال النوم والكسل
 تزحف يكثر اجلدل

 ا أهنم وصلواظنو 
 الدرب ما نـكلوا

 يف دياجي احلرية الشعل
 مل يشمت به الكلل
 اشتداد املوج ينتقل
 يسطع حني ينتضل
 ريع احلادث اجللل
 هبم يتشرف املثل
 احتدمت وال عزل

 وفوق جحيمها اكتهلوا
 وعنهم ليس ينفصل
 بالدافق املوار تغتسل
 بالنريان تشتعل

 تسحق وهي تبتهل
 وما هبم احتفى الفشل
 وموج البذل متصل
 بصريتكم هبا حول
 سرى بكياهنا الشلل
 عما بني الرسل

 عن التقوى وما اعتدلوا
 إال األمحر اهلطل
 خري البيض واألسل

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
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  بيان للشعب األمريكي

 للشيخ ُأَساَمُة ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اَلِدنْ 
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 احلمد هلل الذي َخَلَق اخلَْلقَ 

 .لعبادته وأمرهم بالعدل ، وأذن للمظلوم أن يقتّص من ظامله باملثل  
 

 . .أمـا بعــد 

 
أيها الشعب األمريكي ، حديثي هذا إليكم تذكرياً بأسباب احلادي عشر وما تبعها من حروٍب وتداعيات والسبيل حلسمها من 

أصلها ، وأخصُّ بالذكر ذوي املصابني يف تلك األحداث والذين طالبوا مؤخراً بفتِح حتقيق ملعرفة أسباهبا وهي اخلطوة األوىل 
 .املهمة يف االجتاه الصحيح من بني خطوات كثرية أخطأت الطريق عن عمد خالل مثاين سنني عجاف مرت عليكم 

إّن تأخُّر معرفتكم بتلك األسباب كلفكم باهظاً بدون طائل يُذكر ، فإن  وحري بالشعب األمريكي كله أن ينحو حنوهم حيث 
كانت إدارة البيت األبيض وهي أحد طريف النزاع قد أظهرت لكم فيما مضى من سنني أّن احلرب ىرورية حلفِظ أمنكم ، فإن 

 . عكم مما حيرص عليه العقالء أن يستمعوا إىل طريف النزاع ليعرفوا احلقيقة ، فأعريوين أمسا

 
إننا قد أظهرنا وصرحنا ملراٍت عديدة منذ أكثر من عقدين ونّيف أن سبب خالفنا معكم هو دعمكم حللفائكم : فابتداًء أقول 

اإلسرائيليني احملتلني ألرىنا فلسطني ، فموقفكم هذا مع بعض املظامل األخرى هو الذي دفعنا للقيام بأحداث احلادي عشر ، 
من ظُلم اليهود لنا بدعٍم من إداراتكم هلم لعلمتم أن كال أُمََّتينا ىحايا سياسات البيت األبيض ، ولو عرفتم حجم معاناتنا 

 .والذي هو يف احلقيقة رهينة يف أيدي جماميع الضغط والسيما الشركات الكربى واللويب اإلسرائيلي 
السابق يف السي آي ايه والذي  وإن من أفضل من يوىح لكم أسباب احلادي عشر هو أحد مواطنيكم العميل املخضرم

استيقظ ىمريه يف عقده الثامن وقرر أن يقول احلقيقة رغم التهديدات ، ويشرح لكم رسالة احلادي عشر فقام ببعض األعمال 
 ( .اعتذار قاتٍل باألجرة: )هلذا الغرض خاصة منها كتابه املعنون 

 
ّر أوباما مؤخراً يف خطابه من القاهرة مبعاناة أهلنا هناك الواقعني وأما فيما خيص توىيح ما يعانيه أهلنا يف فلسطني ، فقد أق

حتت االحتالل واحلصار ، ويزداد األمر وىوحاً إذا قرأمت ما كتبه رئيسكم األسبق كارتر عن عنصرية اإلسرائيليني ىّد أهلنا يف 
إن سكان غزة يُتعاَمل : "حملاصرة والذي قال فيه فلسطني وكذلك إن استمعتم إىل تصرحيه قبل أسابيع وأثناء زيارته لغزة املدمرة ا

 .، وحسبنا اهلل ونعم الوكيل " معهم كحيوانات أكثر من كوهنم بشراً 
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وهنا ينبغي التوقف طويالً ، فإن َمن حيمل يف بني جنبيه مثقال ذرٍة من رمحة ، ال ميلك إال أن يتعاطف مع أولئك املستضعفني 
قعني حتت احلصار القاتل ، وفوق ذلك يصب عليهم الصهاينة قنابل الفسفور األبيض احلارقة من الشيوخ والنساء واألطفال الوا

إىل درجة أّن األطفال ميوتون بني أيدي اآلباء واألطباء لنقص الغذاء , فاحلياة هناك مأساوية ألبعد احلدود , األمريكية الصنع 
سة العامل الراىون بذلك ومن واالهم من الناس ، وعن علٍم والدواء وانقطاع الكهرباء ، إهنا حبق وصمة عار يف جبني سا

يُوىح تفاصيل ذلك اثنان من مواطنيكم مها جون مريشامير وستيفن , وسابق إصرار ، وبتأثري من اللويب اإلسرائيلي يف أمريكا 
لعون على احلقيقة وستصابون ، وبعد قرائتكم للكتب املقرتحة ستط( اللويب اإلسرائيلي يف الواليات املتحدة ) والت يف كتاب 

بصدمٍة بالغة حلجم التضليل الذي مورس عليكم وستعلمون أيضاً أن الذين يصرحون اليوم من داخل البيت األبيض ويزعمون 
أن حروبكم ىدنا ىرورية ألمنكم إمنا هم يعملون على منوال تشيين وبوش ويروجون لسياسات التخويف السابقة تسويقاً 

فهؤالء هم يف احلقيقة الذين يفرىون عليكم احلروب , كربى ذات الصلة على حساب دمائكم واقتصادكم ملصاحل الشركات ال
 .فنحن إمنا ندافع عن حقنا لتحرير أرىنا , وليس اجملاهدون 

 
قتال ولو تدبرمت يف حالكم جيداً لعلمتم أن البيت األبيض حمتل من جماميع الضغط وكان ينبغي العمل على حتريره بداًل من ال

لتحرير العراق كما زعم بوش ، فَمَثُل زعيم البيت األبيض يف هذه األجواء بغض النظر عن امسه كسائق قطار ال ميلك إال أن 
يسري على القضبان اليت وىعتها جماميع الضغط تلك وإال ُعرقل مساره وخشي أن يكون مصريه كمصري الرئيس األسبق كندي 

 .وأخيه 
ن أن تتحرروا من اخلوف واإلرهاب الفكري الذي ميارسه عليكم احملافظون اجلدد واللويب اإلسرائيلي ، آن األوا: وخالصة القول 

لتضعوا ملف حلفكم مع اإلسرائيليني على طاولة النقاش ولتسألوا أنفسكم لتحددوا موقفكم هل أمنكم ودماؤكم وأبناؤكم 
أم أمن اإلسرائيليني وأبناؤهم واقتصادهم ، فإن اخرتمت أمنكم , وأموالكم ووظائفكم وبيوتكم واقتصادكم ومسعتكم أحب إليكم 

فهذا يقتضي منكم العمل لألخذ على أيدي العابثني بأمننا من  -وهذا ما أظهرته استطالعات الرأي  -وإيقاف احلروب 
 .وحنن مستعدون للتجاوب مع هذا اخليار على أسس سليمة وعادلة سبق ذكرها , طرفكم 

 
نبغي االنتباه إليها خبصوص احلرب وإيقافها وهي أنه عندما استلم بوش السلطة ونّصب وزيراً للدفاع أكرب من وهنا نقطة مهمة ي

ساهم يف قتل مليونني من القرويني املستضعفني يف فيتنام ، يومها توقع العقالء أن بوش يهيء جملازر جديدٍة يف عهده وهذا ما  
أوباما وأبقى على رجال تشيين وبوش من القيادات العليا يف وزارة الدفاع كغيتس كان يف العراق وأفغانستان ، مث ملا استلم 

ومولن وبوتريوس علم العقالء أن أوباما رجٌل مستضعف لن يستطيع أن يوقف احلرب كما وعد بل سيماطل إىل أقصى درجٍة 



http://www.hassadalmojahideen.net/vb  الجهاد حصاد منتدى  

443 
 

ب العبثية كقائد القوات يف العراق سابقاً ممكنة ، ولو كان له من األمر شيء لسلَّم القيادة للجنراالت املعارىني هلذه احلر 
اجلنرال سانشيز وكقائد القيادة الوسطى الذي أجربه بوش على االستقالة قبل مغادرته للبيت األبيض بفرتة يسرية بسبب 

 .معارىته للحرب ونصَّب بداًل منه من يسعرها من بعده 

 
مرر عليكم خدعًة كربى حيث أبقى على أهم وأخطر وزيٍر من  مثَّ إن أوباما حتت غطاء استعداده للتعاون مع اجلمهوريني ،

رجال تشيين ملواصلة احلرب ، وسيتبني لكم مع األيام أنكم مل تغريوا يف البيت األبيض سوى الوجوه إال أن احلقيقَة املرّة هي أن 
 . احملافظني اجلدد ما زالوا يلقون بظالهلم الثقيلة عليكم 

 
وأما إن كانت األخرى فليس أمامنا بُد من مواصلة حرب االستنزاف لكم على , وقفتم احلرب فبها و َعوداً على ذي بدء فإن أ

مجيع احملاور املمكنة كما استنزفنا االحتاد السوفيييت عشَر سنني إىل أن تفكك بفضل اهلل تعاىل وأصبح أثراً بعد عني ، فطاولوا 
 .لصاحل غريكم ال تبدو هلا هنايٌة يف األفق  يف احلرب ما شئتم فأنتم ختوىون حرباً يائسًة خاسرةً 

, ولقد بشركم جنراالت الروس الذين عركتهم املعارك يف أفغانستان بنتيجة احلرب قبل أن تبدؤوها، ولكنكم ال حتبون الناصحني 
راً منها ، فهي حرٌب فحرٌب أمواهلا يتم اقرتاىها بالربا املتغول للصرف عليها ، وجنودها منهارون معنوياً ينتحرون يومياً فرا

 . خاسرٌة بإذن اهلل تعاىل
وهذه احلرب وصفها لكم الطبيبان تشيين وبوش دواًء ألحداث احلادي عشر ، فكانت مرارهتا وخسارهتا أشّد من مرارة 

 .وأهون من بعض الدواء الداء : األحداث نفسها ، حىت أن ديوهنا املركبة لتكاد تودي باقتصاد أمريكا كله ، وقد قيل 

 
وحنن بفضل اهلل تعاىل حنمل سالحنا على عواتقنا ، نقاتل ُقطيَب الشر يف الشرق والغرب منذ ثالثني سنة ، ومل ُتسجَّل عندنا 

حالة انتحار واحدة رغم املطاردة الدولية لنا فلله احلمد واملّنة ، وهذا ينبؤكم عن سالمة عقيدتنا وعدالة قضيتنا ، وحنن بإذن اهلل 
سالحنا الصرب ومن اهلل نبتغي النصر ، ولن نتخلـى عن األقصـى فتمسكنا بفلسطني أعظم , ا لتحرير أرىنا ماىون يف طريقن

 .من متسكنا بأرواحنا 

 
 

 ..فطـاولــوا فـي احلـرب ما شئـتــم ، فواهلل لـن نسـاوم عليـهــا أبـداً 
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 ما تنقم احلرب العوان مين
 بازل عاميـن حديـث سنـي

 نــي أمــيملثـل هـذا ولـدتـ

 .والسالم على من اتبع اهلدى  
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 رسالة إلى الشعوب األوروبية
 للشيخ ُأَساَمُة ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اَلِدنْ 

 

  هـ 1430شوال  6
  م 2009سبتمبر  25
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 .احلمُد هلل الذي حرَّم الظلَم على نفسه وجعله بيننا حُمرماً 
 

 :أما بعد 
 

 :فإىل الشعوِب األوروبية 
 

 ..السالُم على َمن اتبع اهلدى 
 

 :وبعد 
 

وهذا ما متارسه حكوماُتكم , وإن من أعظم الظلم قتُل الناس بغري حق , والظلم مرتعه وخيم , تعلمون أن البغي يصرع أهله 
, جرميتهم أن بوش قد غضَب عليهم , خ يقتلون األطفاَل والنساَء والشيو , وجنودُكم حتت مظلِة حلِف الناتو يف أفغانستان 

فعالَم تنتهكون ما تتحدثون عن تعظيمه  , رغم علمكم أهنم مل يقوموا بأي عدواِن على أوروبا وال صلة هلم بأحداث أمريكا 
 كالعدل وحقوِق اإلنسان ؟ فهال تدبرمت يف األمر وسألتم أويل األلباِب والنهى ؟ فلن ميضي طويُل وقٍت حىت ينجلي غبارُ 

ونبقى حنن وأنتم , وإمنا سيغربون هناك بعيداً وراء األطلسي بإذن اهلل تعاىل , احلرب يف أفغانستان ولن جتدوا فيها أثراً ألمريكي 
 .فيقتصُّ املظلوُم من ظامله

 
ما انُتزِع منهم فلم فأهلها ُقِصفوا وأُِذلوا فطََلبوا النصرة من أمريكا الستعادة السيادة على , ولكم يف حال أختكم جورجيا عربٌة 

وملا أحلُّوا يف الطلب جاءهتم البارجات األمريكية ولكن ليس الستعادة أوسيتيا وأخبازيا وإمنا لتقدمي , تقدم هلم سوى كالماً فارغاً 
نائه فالعاقُل ال يفرط بأب, فتدبروا يف ذلك جيداً ! قليالً من اخليام والطعام ومسحوق غسيل املالبس , ما ال حيتاجون إليه 

يقصُف , فإن من العاِر على املرِء أن يكون يف حلٍف قائده األكرب ال يبايل بدماِء البشر , وأمواله من أجل عصابٍة يف واشنطن 
فتأيت عربات اهلمر فإذا تبني هلا أن القتلى أطفال عندها ينهمر , القرويني بالطائرات عن عمد وأنا على ذلكم من الشاهدين

فهل جنُد يف أوروبا كبشاً مبئة , هذه هي احلقيقُة املؤملة ! ن ذوي الضحايا مئة دوالر عن كل طفٍل قتلوهالكرم األمريكي ويعطو 
 دوالر ؟

فكيف تتوقعون رد فعلنا ؟ ولو رأيتم ما فعل حليفكم األمريكي , هذه هي قيمُة حياة أطفالنا األبرياء عند واشنطن وحلفائها 
لمآالف من الطالبان يف احلاويات التجارية كما حُيشر الساردين وإغالقها عليهم إىل أن  مع أعوانه يف مشاِل أفغانستان من حشرٍ 

وعندما بدأت األمم , وكل ما ذكرتُه ُموثق , ميوتوا أو يقذفوهم يف النهر لَتَـَفهَّمتم أسباَب األحداِث الداميِة يف مدريَد ولندن 
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 .هذه هي العدالة األمريكية, بوش وأوقفت التحقيق  املتحدُة بالتحقيق يف جرائم الشمال ىغطت عليها إدارةُ 
 

ومن العقل أن ال , وإمنا من العدِل أن ترفعوا ظُلمكم وتسحبوا جنودكم , حنن ال نطلب باطالً وال شططاً : وخالصُة القول 
ع عن املركز األول للصادرات وإن كان قلبها قد تراج, وإذا كانت أوروبا تعاين من األزمة االقتصادية اليوم , تسيئوا إىل جريانكم 

فكيف سيكون حالكم بعد أن تنسحَب أمريكا بإذن اهلل , وإن كانت أمريكا ترتنح بداِء نزيِف احلرب االقتصادي , يف العامل 
والرجوُع إىل احلق خرٌي من , ودرهُم وقاية خرٌي من قنطار عالج , لنقتص للمظلوِم من الظامل ؟ فالسعيُد من ُوِعظ بغريه 

 .ادي يف الباطل التم

 
 .والسالُم على من اتبع اهلدى
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ومن ُيضلل , َمن يهده اهلل فال ُمضل له, أنفسنا وسيئات أعمالناونعوُذ باهلل من شرور , إّن احلمَد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره
 :أما بعد, وأشهد أّن حممًدا عبده ورسوله, وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له, فال هادي له

 
 :وبعد, السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته, أميت املسلمة

, فلنجتهد يف العبادة, شهر الصدقة واجلهاد, الصيام وإطالة القيامشهر , شهر القرآن, أهنئِك بقدوم شهر رمضان املبارك
 .ولنجتنب ما يلهينا عن ذِكر اهلل سبحانه وتعاىل

 
إّن ما متر به أمتنا من آثار التغريات املناخية اهلائلة وما ختلِّفه من كوارث ومصائب ِعظام عّمت كثريًا من , إخواين املسلمني

فوصول اخليام والغذاء والدواء , افًيا معها التعامل مبا تعارف عليه الناس يف العمل اإلغاثي سابًقاأرجاء بالد اإلسالم مل يعد ك
فنحتاج إىل نقلٍة كبريٍة هائلٍة يف أُسلوب , أمٌر مطلوب؛ إال أّن املصائب أكرب وأىخم بكثرٍي مما يُقدَّم كمرا وكيًفا ونوًعا وتوقيًتا

فهي , فضاًل عن الزيادة املتوقعة حسب الدراسات, التغريات املناخية احلالية كبرٌي جدراحيث إّن عدد ىحايا , العمل اإلغاثي
أكرب بكثرٍي من ىحايا احلروب اليت جتنُِّد هلا الدول يف جيوشها األشّداء من رجاهلا وتدخلهم أفضل برامج التدريب وتقتطع هلا 

 .قدرًا كبريًا من ميزانياهتا
بينما , يوشها أكثر من مئة ألف مليون يورو سنويرا دون أن يظهر لذلك أثٌر يف قضية فلسطنيفما تصرفه دول املنطقة على ج

ا , فما ُيصرف عليها ال يقارن البتة مبا ُيصرف على تلك اجليوش, يتم التعامل مع األعمال اإلغاثية على أهنا أموٌر ثانويٌة جدر
, ٍة وخربٍة خالل عقٍد مضى لتغرّي وجه األرض اليت يعيش عليها الفقراءولو ُصِرف واحٌد يف املئة فقط من تلك امليزانيات بأمان

 .ولتحّسنت أحواهلم تبًعا لذلك
واليت خّلفت , وإن ما نتعرض له اليوم من حترٍك واسٍع للجفاف يف مناطق والسيما يف إفريقيا وفيضاناٍت يف مناطق أخرى

فهذا يستدعي من , قتلى ناهيك عن ماليني املتضررين واملهّجرينوراءها يف باكستان وحدها خالل أياٍم بضعَة آالٍف من ال
حيث إّن , أصحاب القلوب الرحيمة وأويل العزم من الرجال أن يتحركوا حترًكا جادرا سريًعا إلغاثة إخواهنم املسلمني يف باكستان

ا يعجز اللسان عن وصفها وحتتاج إىل إمكانياٍت هائلة بعضكم لرتوا حجم املأساة على أرض فانتدبوا , املصيبة كبريٌة جدر
ولقد رأيتم أحد إخوانكم املسلمني يف باكستان واملاء يكاد يغمره إىل صدره وهو يرفع ِطفليه بكلتا يديه وهم يف سن . الواقع

 فهاّل تساءلتم عّما جرى لبقية أطفاله؟, اخلامسة أو السادسة من عمرهم
  سبحانه وتعاىل أن تُغيثوهن؟مث أما مسعتم النساء الاليت يناشدنكم حبق اهلل

فماليني األطفال يف العراء , فيجب على كل من يستطيع إغاثة املسلمني يف باكستان أن يستشِعر ِعظم شأن أرواح املسلمني
ئل وما يصيبهم من فقد السوا, يفتقدون األجواء املهيأة للحياة مبا يف ذلك املياه الصاحلة للشرب؛ مما يعرِّىهم لألمراض اخلطرية

ا, من أجسامهم فيؤدي إىل جفافها أسأل اهلل تعاىل أن خيفِّف عنهم , وذلك بدوره جيعل نسبة الوفيات بني األطفال مرتفعٌة جدر
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 .ويرحم ىعفهم
 

وإمنا , مث ونظرًا لتسارع الكوارث الناجتة عن التغرّيات املناخية فيجب أن ال يكون التحرك فقط لتقدمي مساعداٍت عاجلٍة عابرة
ن هيئة إغاثٍة متميزة لديها من املعرفة واخلربة والطاقات ما ميكِّنها من التعامل بكفاءة مع اآلثار اجلسيمة للتغرّيات املناخية لتكوي

فمن مهامها , فعلى عاتق هذه اهليئة مسؤولياٌت كثرية وواجباٌت عظيمة حتتاج إىل تضافر جهود املخلصني, املتسارعة واملختلفة
 :احلصرعلى سبيل املثال ال 

والنظر فيما قد ينشأ من الكوارث نتيجة , القيام بدراساٍت للتجمعات السكنية على األهنار واألودية يف العامل اإلسالمي: أواًل 
فما حّل مبدينة جدة من كوارث السيول يف الفرتة املاىية كان متوقًعا لسبٍب بسيٍط جدرا وهو أّن مدينة جدة , التغرّيات املناخية

 ليست قائمًة على ىفاف األودية فقط بل إّن كثريًا من املنشآت واملباين السكنية أُقيمت على كامل مساحة وغريها كثري
وأنا هنا لست بصدد حتديد املسؤول عن هذه الكارثة فلهذا جماٌل آخر وإمنا أصف واقع احلال لتجنب تكرار  , جماري األودية

كما ينبغي إعادة النظر والبحث يف قواعد األمن . هتدد حياة الناس كوارث السيول وإلجياد حلوٍل جذريٍة للمخاطر اليت
 .والسالمة يف مجيع السدود واجلسور

 
حيث إّن اجملاعات غالًبا ما , القيام مبا يلزم جتاه الدول اليت تصاب باجملاعات الناجتة عن احلروب أو التغرّيات املناخية: ثانًيا

فالتأخر يف تقدمي العون املطلوب يؤدي إىل وفاة أعداٍد كبريٍة وخاصة من , أو أكثرتعطي إنذاًرا مبكرًا قبل وقوعها بعاٍم 
 .ومن جنا من املوت منهم ال يسلم من ىعف جسمه وىعف قدراته الذهنية نتيجًة لسوء التغذية, األطفال

 
وهي يف جمملها حتتاج , ا للقيام بتلك املشاريعفهناك فرٌص كبريٌة جدر , القيام باملشاريع التنموية يف املناطق املنكوبة والفقرية: ثالثًا

إنشاء نواظم وتِرع يف الدول اليت جتري فيها أهناٌر أو أوديٌة مومسية كالسودان وتشاد : فعلى سبيل املثال, إىل مصاريف حمدودة
ات اآلالف من وبناًء على عمٍل ميداين يف السودان من قبل فإن الناظم الواحد يستطيع أن يروي عشر , والصومال واليمن

( مئتني ومخسني ألف) 250000وتكلفته مع الرتع الرئيسة والفرعية قرابة , األفدنة مما يعين إعانة عشرات اآلالف من الناس
 .تزيد أو تنقص حبسب قرب أو بعد مواد البناء املطلوبة, يورو
 

رة فالتقارير تتحدث عن أّن العامل لو , العمل على توفري األمن الغذائي: رابًعا تعّرىت فيه دولٌة أخرى من الدول الرئيسة املصدِّ
للقمح ملصيبٍة تؤدي إىل توقف التصدير؛ فإن كثريًا من شعوب العامل وخاصًة يف منطقتنا سيدخلون يف جماعٍة قاتلٍة بكل ما 

, مفقود -ء األساسي هلمالغذا-وعندئٍذ فإن األموال لن تدفع اجلوع القاتل عن الناس طاملا أّن اخلبز , حتمله الكلمة من معىن
 .يف حني أّن السودان فيها أراٍض زراعية مطرية تقّدر مساحتها مبائيت مليون فّدان مل يُزرع منها إال القليل
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فالتجار اليوم , فينبغي توعية الناس هلذه املخاطر وتشجيع التجار واألسر التجارية على أن تفرِّغ بعض أبنائها لإلغاثة والزراعة
فيجب الرتكيز على هذا اجلانب والبعد عن االستثمارات غري , امليدان إلنقاذ أمتهم من جماعاٍت رهيبٍة متوقعة هم فرسان هذا

فال يصح النظر إىل االستثمار الزراعي يف هذه الظروف على أنه حيتاج إىل ُجهٍد كبري بينما أرباحه قليلة , املنتجة وغري احلقيقية
 .ية اليوم ليست قضية أرباٍح أو خسائر وإمنا هي قضية حياٍة أو موتفالقض, إذا قورنت باستثماراٍت أخرى

مع مراعاة أّن الدخول يف ميدان االستثمارات الزراعية حيتاج إىل بصرية وعقد اتفاقياٍت تضمن حقوق املستثمر وال تعرقل 
, ثمر فيها مشاركٌة يف إدارتهمع العلم أّن من أهم دعائم العمل االستثماري أن يكون مستقالر ليس للدولة املست, عمله

واألمر مرتبٌط مبعرفة طبيعة الشعوب اليت نستثمر , فاالستثمار يف أفريقيا كانت منه جتارب مشجعة وأخرى على خالف ذلك
وهم , فبعض تلك الشعوب متميزون يف أعماهلم خارج بالدهم ألسباٍب منها دخوهلم ىمن طاقاٍت أخرى يف العمل, فيها

خل بالدهم عند مشاركة عناصر أخرى هلم يف العمل على أن تكون هذه العناصر الوافدة بيدها اإلدارات متميزون أيًضا دا
 .العليا وأهم مفاصل العمل

 
وإمنا ينبغي إنشاء شبكة أنابيب تصل اآلبار الزراعية , توعية املسلمني خبطر استنزاف املياه اجلوفية غري املتجددة للزراعة: خامًسا

 .ب األساسية الستخدامها عند احلاجةبشبكة مياه الشر 
 

فمن فرّج , وبذل مجيع ما يستطيعون إلنقاذ املستضعفني وتفريج ُكرباهتم, أحث إخواين املسلمني على فعل اخلريات, ويف اخلتام
:  سبحانه وتعاىلفلنعمل لذلك اليوم ولنتدبّر قول اهلل, عن مؤمٍن كربًة من ُكرب الدنيا فرّج اهلل عنه ُكربًة من ُكرب يوم القيامة

ُموا أِلَنُفِسُكم مِّْن َخرْيٍ جتَُِدوُه ِعنَد اللَِّه ُهَو َخرْياً َوَأْعَظَم َأْجراً َواْستَـْغِفُروا اللََّه إِ )  (.نَّ اللََّه َغُفوٌر رَِّحيمٌ َوَما تـَُقدِّ
 

ومن مات غرقًا , جهاًدا يف سبيل اهلل أسأل اهلل العظيم رب العرش الكرمي أن يرحم شهداء املسلمني؛ من قُِتل منهم يف احلروب
وأن يعوِّض ذويهم خريًا إنه ويل , وأن خُيلفهم يف أهلهم, وأن يوسع هلم يف قبورهم ويدخلهم جنته, يف خضمِّ تلك الفيضانات

 .ذلك والقادر عليه
 .اللهم إين أعوذ بك من زوال نعمتك وحتول عافيتك وفجاءة نقمتك ومجيع سخطك

 .الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا يف
 .وصلِّ اللهم على نبينا حممٍد وعلى آله وصحبه أمجعني
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  بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
 . احلمد هلل الذي خلق اخللق لعبادته وحده وأمرهم بإتباع اخلري واجتناب الشر وهناهم عن الفساد يف الرب والبحر 

 : أما بعد

إن احلديث عن . هذه رسالة إىل العامل أمجع عن املتسببني يف التغري املناخّي وأخطاره بقصد أو بغري قصد وما جيب علينا فعله
. فكرياً، وإمنا حقيقة واقعة ال يضريها أن يشوش عليها بعض اجلشعني من أصحاب الشركات الكربى التغري املناخي ليس ترفاً 

فالقحط والتصحر والرمال تزحف من جهة، ومن جهة أخرى . فآثار االحتباس احلراري قد عمت مجيع قارات الدنيا
كل بضعة عقود مرة أصبحت تتكرر كل بضع الفيضانات والسيول اجلارفة واألعاصري الكبرية واليت كانت ال تُرى إال يف  

وقد أفادت تقارير اهليئات اخلاصة . والوترية تتسارع. فضالً عن اجلزر اليت تغرق يف صمت وهدوء حتت مياه احمليطات. سنوات
 .بشؤون املهجرين عن تقديرات تبلغ مليار مشرد خالل العقود األربعة القادمة نتيجًة لذلك

 . اجلزئية للتقليل من أىرار االحتباس احلراري، وإمنا حديثي للبحث عن حل لألزمة من جذورها وحديثي هنا ليس عن احللول

ففي العام الذي . فبني يدي العامل سجالت ألعداد هائلة من ىحايا التغري املناخي، فمنهم من ماتوا جوعاً وآخرون ماتوا غرقاً 
 140000س احلراري مات يف الفيضانات يف بنجالدش وحدها خطورة االحتبا( ناسا)كبري خرباء وكالة ( هانسن)أكد فيه 
 .ومن يومها قوافل ىحايا التغري املناخي مستمرة، فال بد من حتديد املتسببني فيها وكيفية التعامل معهم. مليونا 24وشرد 

ا قد تداعت إىل تتحمل مسؤولية أزمة االحتباس احلراري، إال أن معظمه -وال سيما الكربى  -إن مجيع الدول الصناعية 
ولكن بوش االبن ومن قبله الكوجنرس رفضوا هذه االتفاقية إرىاًء . اتفاقية كيوتو ووافقت على احلد من انبعاث الغازات الضارة

فهؤالء أنفسهم  . فهؤالء هم اجلنات احلقيقيون على املناخ العاملي، وليست هذه أول جرائهم حبق البشرية. للشركات الكربى
وهم أيضا وراء . زمة املالية العاملية الراهنة، وهم أنفسهم وراء املضاربة واالحتكار وارتفاع األسعار يف أرزاق العبادكانوا وراء األ

مث عندما يقع اجلُناة يف شر . العوملة وتبعاهتا املأساوية، فقد أىافت عشرات املاليني إىل قوائم الفقراء والعاطلني عن العمل
مرة باحتيال الشركات : وبذا تُؤخذ أموال الناس مرتني بغري حق. ل إلنقاذهم من مال العامةأعماهلم، ُيسارع رؤساء الدو 

فالكبار من أصحاب رؤوس األموال يغلب على الكثري منهم الفجور وقسوة . واحتكارها، وأخرى باحتيال احلكومات وسلطاهنا
. ء ال جيدي معهم الكالم أو املؤمترات أو املظاهراتفهؤال. القلب، فال يبالون مبصائب البشرية بسبب نشاطاهتم االقتصادية

وأما املؤمترات، فقد كان . فلم يستجيبوا لذلك 88وحذر األمريكيني من خطورة االحتباس احلراري عام ( هانسن)فقد تكلم 
 .  مؤمتر كيوتو يف هناية القرن املاىي ومل يستجيبوا لذلك
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وقبل غزو  2003ففي عام .  إيقافهم عن جشعهم وظلمهم فضالً عن الصغرىوأما املظاهرات، فلم جتد الكربى منها نفعاً يف
ال لسفك الدم األمحر من أجل النفط : )العراق، خرج الناس يف قارات الدنيا كلها يف مظاهرات مليونية يرددون قوالً واحداً 

حشي على األبرياء يف العراق، وكان ذنبهم ، فكانت النتيجة أن استهزأ هبم كبري العصابة وأعطى أوامره ببدء اهلجوم الو (األسود
ماليني عراقي ومازالوا  10فقتلوا وجرحوا ويتموا ورملوا وشردوا أكثر من . الوحيد عنده وجود الذهب األسود يف بالدهم

ت وبعد هذه السنوا. يسفكون وينهبون، ناهيك عن جرائم أبو غريب وغونتنامو، تلك اجلرائم البشعة اليت هزت ىمري البشرية
للسالم واستلمها ( نوبل)وبعد هذا كله، فإن وكيلهم اجلديد قد ُمنح جائزة . العجاف، مل يتغري من األمور املهمة شيء يذكر

 (. شر البلية ما يضحك: )وقد قيل. إمعاناً يف خمادعة البشر وإذالهلم

فسياسات العامل اليوم .  به حنو اهلاويةوبذا تتضح احلقيقة املرة، وهي أن العامل خمتطف من قبل أصحاب الشركات الكربى تسري
. ال تسري بقوة العقول الراجحة حنو مصلحة العباد، وإمنا بقوة دفع وطمع لصوص النفط وجتار احلروب وحوش الرأمسالية املفرتسة

هم  عندما أشار إىل وجود شبه بني السياسات األمريكية وسياسات عصابات املافيا، فهؤالء( نعوم تشومسكي)وقد أصاب 
وإين أىع بني . تردعهم عن غيهم وتقمع وحشيتهم: اإلرهابيون حقاً والبد هلم من حلول صارمة حامسة تردعهم وتقمعهم

 :أيديكم عددا من احللول وهي

إن فساد املناخ فرع عن فساد القلوب واألعمال، وهناك ارتباط وثيق بني الفسادين، ومعلوم أن اهلل تعاىل قد عاقب أقواماً : أوالً 
ظهر الفساد يف الرب :)قال اهلل تعاىل . بالطوفان على فساد قلوهبم وأعماهلم ومعصيتهم هلل تعاىل، كان منهم فرعون وقومه

فالسعيد من اعترب واستغفر وأخلص العبادة هلل ( والبحر مبا كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون
 . البشر وحده ال شريك له برسالته اخلامتة جلميع

 . أن نقتصد يف كل أمورنا  وجنتنب الرتف والسرف وال سيما يف األكل واملشرب واللباس والسكن والطاقة: ثانياً 

فعجلة االقتصاد االمريكي كعجلة الدراجة . إن عوادم املصانع تتوقف بتوقفها، والسبيل إىل ذلك سهل ميسور بأيديكم: ثالثاً 
املواد اخلام : وإن من حلقات عجلة االقتصاد األمريكي. اهلوائية، فإن فقدت حلقًة من حلقات جنزيرها تعطلت عن السري

ننا التأثري على هذه احللقات بنسب متفاوتة، إال أن األخرية أكثرها ىعفاً وقدراتنا للتأثري وبإمكا. ورأس املال وحلقة املستهلكني
فإذا توقفت شعوب العامل عن استهالك البضائع األمريكية، ازدادت هذه احللقة ىعفاً مما يؤدي إىل ختفيض . عليها أكرب

 . الغازات الضارة

ربى ووكالئهم من السياسيني، ليكفوا عن البشرية أىرارهم وهذا أمر ميسر جيب حماسبة ومعاقبة أصحاب الشركات الك: رابعاً 
للشعب األمريكي وخاصة املتضررين من إعصار كرتينا والعاطلني عن العمل بسبب األزمة االقتصادية، حيث أن اجلناة يعيشون 
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مراوغتهم وعدم جديتهم يف التحرك وهاهو موقفهم يف مؤمتر الدمنارك يظهر . بينهم وال سيما يف واشنطن ونيويورك وتكساس
فهم مازالوا . املطلوب ملعاجلة التغري املناخي، فضاًل عن إنكارهم للمسؤولية عن الكوارث السابقة ورفضهم تعويض أصحاهبا

 . على إصرارهم يف العبث باملناخ العاملي جلين املال ولو كان على حساب أرواح أطفالنا

وإين أعلم أن هلذا الفعل تداعيات عظاما . التعامل بالدوالر والتخلص منه بأسرع ما ميكنينبغي علينا االمتناع عن : خامساً 
ومهما يقال عن تداعيات هذا القرار، . وتبعات جساما، إال أنه سبيل مهم لتحرير البشرية من الرق والتبعية ألمريكا وشركاهتا

الفرصة لألفراد أوال للتخلص من الدوالر والعمالت املرتبطة به، وينبغي أن تعطى . فإن البقاء يف الرق هلم تداعياته أكرب وأخطر
. تستطيع أن تتحمل الكثري من تلك التداعيات  -وال سيما يف شرق آسيا  -حيث أن الدول ذات االحتياطات الضخمة منه 

كما أن الذهب . طة بهمن قيمته أمام اليورو منذ صدوره، وكذا العمالت املرتب% 80وال خيفى أن الدوالر قد فقد أكثر من 
والدوالر مستمر يف االحندار بفضل اهلل، وأحسب أنه . منذ أحداث احلادي عشر% 400ارتفع أمام الدوالر بأكثر من 

وال خيفى على العارفني بالعلوم العسكرية والسياسية واالقتصادية . بكثري% 100ستكون خسارته أمام اليورو أكثر من 
 . ىل أفول واقتصادها إىل ذبول وسفينة الدوالر تغرق، والسعيد من وعظ بغريهواالجتماعية أن جنم أمريكا إ

غارقًة يف : أمام العامل فرصة تارخيية نادرة ليتحرر من التبعية ألمريكا، حيث أهنا يف مأزق حرج بفضل اهلل تعاىل: ويف اخلتام
اخلسائر الفادحة مادياً ومعنوياً، وهم يرومون الفرار  مستنقعات العراق، تائهًة يف شعاب أفغانستان، يكبدهم اجملاهدون األبطال

وال يستطيعونه، وينظرون بعني احلسرة واألسى إىل منافسيهم يف الشرق والغرب، وقد حسن حاهلم وكثر ماهلم بعد استنزاف 
 . فلله احلمد واملنة. أمريكا وانشغاهلا يف حماربة اجملاهدين

من اإلنصاف والعدل وال من احلكمة والعقل أن يرتك العبُء على اجملاهدين وحدهم  ليس: فيا أيها الناس، أهل األرض مجيعاً 
فاملطلوب منكم يسري، وهو أن حتكموا عليهم احلصار، فجدوا وبادروا يف مقاطعتهم، لتنقذوا . يف قضية يعم ىررها العامل أمجع

بعيداً عن أعتاب املؤمترات وتوسل احلياة، فال خري يف حياة أنفسكم وأموالكم وأطفالكم من التغري املناخي، وتعيشوا أعزًة أحراراً 
 . تريق ماَء احملىّي 

وجيب على الدول الغنية أن تتوقف عن إقراض أمريكا، ألن يف ذلك متويالً حلروهبا الظاملة على املستضعفني، وال سيما جريانكم 
 . يف أفغانستان

للظاملني يف العراق وأفغانستان، إحقاقاً للحق وإبطااًل للباطل ونصرًة للمسلمني وال أما اجملاهدون، فسيواصلون بإذن اهلل قتاهلم 
 .سيما يف فلسطني، ودفاعاً عن املستضعفني واملنكوبني يف أسيا وأفريقيا وأمريكا اجلنوبية، الذين ال حول هلم وال قوة

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
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من يهدِه اهلل فال مضل له ومن , ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره
 .وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله, شريك لهوأشهد أال إله إال اهلل وحده ال , ُيضلل فال هادي له

 (.ُهْم َوَأْكثـَُرُهْم فَاِسُقونَ َكْيَف َوِإن َيْظَهُروا َعَلْيُكْم اَل يـَْرقـُُبواْ ِفيُكْم ِإالر َواَل ِذمًَّة يـُْرُىوَنُكم بِأَفْـَواِهِهْم َوتَْأىَب قـُُلوبُـ : )احلمد هلل القائل
وظهر عليهم , ظهر عليهم اليهود وظهر عليهم النصارى, ويف كثرٍي من بقاع األرضإي واهلل قد ظهروا على إخواننا يف فلسطني 

ال يرقبون فينا عهًدا وال , وقد فعلوا هبم األفاعيل كما قال سبحانه وتعاىل ال يرقبون يف املؤمنني إالر وال ذمة, املشركون وامللحدون
 .ذمة وال يرقبون فينا اهلل سبحانه وتعاىل الذي خلقنا وخلقهم

يف أرض فلسطني يف مسرى نبينا عليه  -اهلجرة اليهودية-واليوم ما هو واجبنا حنو إخواننا يف فلسطني بعد أن ازدادت اهلجرة 
وقد تكالبت قوى الكفر مجيًعا يف الشرق والغرب تكالبت معسكرات الكفر على أن ينالوا من املسلمني يف , الصالة والسالم

 .فلسطني
ما حُياك إلخواننا يف فلسطني بعد أن اتفقت أمريكا وروسيا على أن يهجِّروا من يهود العامل ومن يهود فها أنتم تسمعون اليوم 

ومع هذا التآمر الرهيب على , روسيا على وجه اخلصوص ما يقارب أكثر من مليون يهودي حىت حيلوا حمل إخواننا يف فلسطني
ألمة والذل واخلنوع الذي خييم على أبناء املسلمني فال حنرك مرأى ومسمع من الناس جند الصمت الرهيب الذي خييم على ا

 .ساكًنا لنصرة إخواننا هنالك يف فلسطني وال حول وال قوة إال باهلل
فماذا نفعل جتاه هذه القضية العظيمة اليت ما يربح األمريكان أخزاهم اهلل يف الصباح وال يف املساء يقفون مواقف تأييد على 

 أمجع ويف هيئة األمم تقف أمريكا لوحدها مع إسرائيل ىد قرارات األمم بأمجعها مؤيدة هلذا اإلجرام مسمع ومرأى من العامل
بل األمر ازداد ! الذي ُتسفك فيه دماء املسلمني يف فلسطني وهُتّشم فيه عظام األطفال من أبنائنا وال حول وال قوة إال باهلل

مليون دوالر منحة حىت  2400ل أيام عن مشروٍع إلعطاء إسرائيل ما يقارب وطفح الكيل وبلغ السيل الُزىب فهاهم يُعلنون قب
 !يسكنوا اليهود الروس الذين بدؤوا يتوافدون على إسرائيل

 
وأشد من ذلك قبل ثالثة أيام يعلن جيمس بيكر أخزاه اهلل املتحدث األمريكي بأهنم يؤيدون اهلجرة اليهودية بدون قيد وال 

بل ويندد بالنداءات والتحذيرات اليت صدرت من بعض اجلهات يف لبنان وغريها تتوعد كل خطوط , شرط إىل فلسطني احملتلة
وهم يف احلقيقة هم أكرب , هذا التهديد, يهددون هذا الفعل ويشجبونه ويستنكرونه على هؤالء الناس, تنقل اليهود إىل فلسطني

املسلمني حتت احلمالت اإلعالمية مبا يسمى من مؤمتر للسالم اجملرمني يف هذا العصر ويف هذا الزمن ولكنهم خيدرون مشاعر 
هم يذحبون إخواننا صباح مساء , وماذا فعلنا حىت يأتوا هبذه الرتهات, الدويل ومن مفاوىات للسالم يف منطقة الشرق األوسط

فإىل مىت هذا السكوت , اهلليف كل مكان مث يأتون يطلبون من املسلمني أن يكونوا كالنعاج وكالدجاج وال حول وال قوة إال ب
وحنن نسمع ونرى وسنسأل يوم القيامة عن إخوان لنا يُذحّبون جتمعنا عقيدة واحدة عقيدة التوحيد وراية أن ال إله إال اهلل وأن 

شرتك وخاصة اليهود والنصارى, حممًدا رسول اهلل
ُ
لى تبيني نرجو اهلل أن يعيننا ع, فماذا ينبغي علينا أن نفعل جتاه هذا العدو امل
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 .واجبنا يف هذه القضية
وهنا حيسن ذكر شيء من السرية املطهرة وفعل صحابة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عندما قابلتهم اجلاهلية يف قريش 

ال خيفاكم ما فعلوا ببالل , بكربيائها تعذب املستضعفني من املؤمنني بدون ذنب اقرتفوه كما هو حال أمريكا واليهود اليوم
وكذا سُيفعل بنا  , هلل عنه وبسمية رىي اهلل عنها قتلوها دون إمث ودون ذنب ألهنا تقول ريب اهلل وهي مل حتمل السالحرىي ا

بل األمر مل يعد خمفي فمع هذه , كما يُفعل بإخواننا اليوم إن مل حنمل السالح سيذحبوننا كما ذحبوا إخواننا يف صربا وشاتيال
آن األوان لتكوين إسرائيل الكربى اليت ال تنتهي : حكومة العدو مع هذه اهلجرة الكربى يقولاهلجرة الضخمة يصرِّح مسؤول يف 

 .إال بعد أخذ تبوك وخيرب وتيما وبين قريظة يف مدينة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
كانت قريش تعذب , فنذكر كيف فعل صحابة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أمام اإلجرام وغطرسة اجلاهلية يف ذلك احلني

املؤمنني واملؤمنات من غري ذنٍب اقرتفوه مث فرىوا على املسلمني يف صلح احلديبية شرطًا أن ال يقبل املسلمون َمن أسلم من 
فذهب أبو بصري رىي اهلل عنه إىل مدينة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بعد هذا , وهذا قمة يف الظلم, قريش وذهب إليهم
فسّلمه رسول , من قريش يأتيان ليأخذا هذا املسلم حىت يعيدوه إىل التعذيب يف مكة وإىل األغالل والقيود الصلح وإذ برجلني

واعتربوا يا أويل -وذهب أبو بصري , اهلل صلى اهلل عليه وسلم للمشركني إيفاء بالعهد وقال له اصرب فسيجعل اهلل لك خمرًجا
ر يف الطريق هذه العصبة املسلمة قد ردته إىل قريش وقريش ستفتنه يف ذهب وهو يفك -األبصار كيف ينبغي علينا أن نفعل

فما , كال, فما رىي أن يرجع إىل ديار الكفر وما برر قعوده يف ديار الكفر بأن املسلمني مل يرىوه, دينه رغم أن فيهم أهله
ية ال تفهم باحلوار كما حياولوا أن أن وصل إىل ذي احلليفة حىت أخذ سيًفا من سيفهما وقتل أحدمها وفر اآلخر ألن اجلاهل

وأنتم تعلمون أن املسلمني يف فلسطني منذ أكثر من عشرين سنة وهم يف ! يفهموننا أنه ال جمال للقتال والدماء ال بد من احلوار
حىت يتفاوىوا  حوار يطالبوهنم يف كل مرة أن يعرتفوا بقرارات األمم املتحدة وكلما اعرتفوا بقرار طالبوهم باآلخر وهكذا دواليك

معهم ويف النهاية تكون هذه اهلجرة العظيمة اخلبيثة ردرا على التنازل وعلى ترك اجلهاد يف سبيل اهلل وصدق رسول اهلل صلى اهلل 
 إذا ىن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا اجلهاد سلط اهلل عليهم ذالر : "عليه وسلم حيث يقول

 ".ال يرفعه عنهم حىت يرجعوا إىل دينهم
هنا على ساحل البحر , قـََتَل أبو بصري رىي اهلل عنه هذا الذي جاء يريد أن يفتنه يف دينه وذهب حىت نزل إىل العيص.. نعم

واحًدا تلو  أىب أن يرجع إىل الكفار وأعلن اجلهاد يف ذلك اليوم فتسامع به املستضعفون يف مكة فبدؤوا, األمحر بني جدة وينبع
 .اآلخر يلتحقوا بأيب بصري رىي اهلل عنه حىت شكلوا رهطًا

وما قال رىي اهلل عنه ماذا , هل يربرون للقعود ما حصل هلم وقلة إمكانياهتم وىعفهم ؟ كال وألف كال , وهل يقعدون؟ كال
, ر وحنن أمم وال حول وال قوة إال باهللأفعل جتاه الكفر وأنا رجٌل واحد كما يقول اليوم كثري من الناس ماذا نفعل جتاه الكف
قوا ما دعائم وجود اليهود والنصارى إال تربيراتنا للقعود عن اجلهاد  يف سبيل اهلل  .فصدِّ

وبعد أن أصبح له رهط بدأ رىي اهلل عنه يشن الغارات على جتارة قريش وعلى اقتصاد قريش حىت أرهقهم وأدخل الرعب يف 
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حتت الضربات , غطرسة اليت أبت أن تسمح هلذا املؤمن أن يفر بدينه وأصرت على تلك العهودوهذه اجلاهلية املت, قلوهبم
االقتصادية ذهبت راغمة ذليلة تستنجد برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن يلغي ذلك الشرط ويأخذ أبو بصري رىي اهلل عنه 

 .ومن معه من الصحابة ىمن اهلدنة حىت ال يقتلوا املشركني
وهكذا أمريكا لن تفهم , ال يفهمون إال بالضربات املوجعة على أم رؤوسهم يف اقتصادهم ويف أنفسهم, الكفار وهذا مبدأ

وأي , هذه أمم مستضعفة أكثر من مخسني إىل ستني سنة وهم يرزحون حتت احلكم اإلجنليزي املستعمر مث ُسلم لليهود, حوار
شرق يف فيتنام تبعد عنها آالف األميال تقصفهم بالطائرات تذحبهم حرية تذكر أمريكا وهي جبربوهتا ذهبت إىل أمم يف ال

فُقِتل منهم أكثر من ستني ألف , وتقتلهم أي حرية هذه وما خرج األمريكان من فيتنام إال بعد أن أُوِجعوا ىربًا هؤالء األخباث
اهرات يطالب احلكومة اجملرمة جندي أمريكي وذهبت أمواهلم وإمكانياهتم حىت ىج الشعب األمريكي يف أمريكا وخرج مظ

وهكذا احلال اليوم لن يوقف األمريكان دعمهم لليهود يف فلسطني الذين يقتلون , املستبدة أن تسحب أبناءه من فيتنام
فال ينتهون حىت جناهدهم وال يكف بأس الكفار إال باجلهاد وال حُيق احلق , املسلمني حىت نوجعهم ىربًا وحىت نرفع راية اجلهاد

 .باجلهاد وال يُقطع دابر الكافرين إال باجلهاد وال يُبطل الباطل إال باجلهادإال 
وذلك واىح بنّي فنحن أمة لنا تاريخ جميد أكثر من أربعة عشر قرنًا مل يدعنا سبحانه وتعاىل مهاًل بل قد أكمل لنا الدين 

حوال وبعث بعده اخللفاء الراشدين رىي اهلل وبعث لنا الرسول عليه الصالة والسالم يبني لنا كيف نتصرف يف مثل هذه األ
 .عنهم أمجعني

َر َذاِت الشَّوَْكِة َتُكوُن َلُكْم َويُرِيُد الّلُه َأن حيُِقَّ احَلقَّ : )يقول سبحانه وتعاىل مبيًنا هلذا األمر يف سورة األنفال َوتـََودُّوَن َأنَّ َغيـْ
فإحقاق احلق بكلماته أي بأمره إياكم باجلهاد يف ( ِحقَّ احلَْقَّ َويـُْبِطَل اْلَباِطَل َوَلْو َكرَِه اْلُمْجرُِمونَ لِيُ *ِبَكِلَماتِِه َويـَْقَطَع َداِبَر اْلَكاِفرِينَ 

 .سبيل اهلل
فـََقاِتْل يف َسِبيِل الّلِه اَل : )يقول سبحانه, ويقول سبحانه وتعاىل للرسول عليه الصالة والسالم مبيًنا كيف يُكف بأس الكفار

 (. تَنِكيالً ِإالَّ نـَْفَسَك َوَحرِِّض اْلُمْؤِمِننَي َعَسى الّلُه َأن َيُكفَّ بَْأَس الَِّذيَن َكَفُرواْ َوالّلُه َأَشدُّ بَْأساً َوَأَشدُّ ُتَكلَُّف 
وينبغي أن نتدرب على السالح وهذا اجملال مفتوح بفضل اهلل , فهذا هو السبيل يا إخوة اإلسالم ينبغي أن نعد أنفسنا للجهاد

 .أفغانستان حىت نكون صادقني يف نصرة املسلمني هناك يف فلسطني يف
 .ستني سنة ومل نفعل شيًئا يُذكر إلخواننا, أما إن تركنا األمر للكالم وللحوار فلن نصل أبًدا

صر إخواننا ولكن إذا تعلمنا اجلهاد ومحلنا السالح فسُنطالب وسُتطالب األمم اإلسالمية وسيكون أمرًا طبيعًيا وبديهًيا حىت نن
 .هذا جانب, هناك

وهو , سهل على الرجال وعلى النساء وسهل على األطفال أيًضا, وهو سهٌل ميسور علينا يف هذه البالد: وأما اجلانب اآلخر
مثل الذي فعله أبو بصري رىي اهلل عنه فهؤالء ال يفهمون إال إذا ىربنا اقتصادهم فاملطلوب هو شن احلرب االقتصادية على 

ومقاطعتها كما يُهددون املسلمني اليوم بقطع املساعدات االقتصادية يهددون باكستان إن مل تتخل عن اجملاهدين بقطع أمريكا 
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وهاهم قبل أسبوعني يقطعون املساعدات االقتصادية عن دولة إسالمية هنا جبوارنا يف السودان ويأمرون , املساعدات االقتصادية
لسودان ألهنم فتية أرادوا أن يطبقوا شريعة اهلل فأىب الكفر ذلك وذهب رئيسهم األسبق  البنك الدويل أن يقطع مساعداته عن ا

 !يدبر املؤامرات يف جنوب السودان وما أدراك ما اخلطر القادم علينا إن مكثنا هكذا ال حنمل سالح -أخزاه اهلل-كارتر 
بلغ عشر أىعاف إمكانيات الدولة يف السودان وهو ُدِعم دعًما عظيًما ي -أخزاه اهلل-يف هذه البلد يف هذا السودان قرنق 

فكأن كثريًا منا عندما يسمع السودان وما , وانتبهوا جيًدا هلذا احلدث, حياول يف الشرق ويف الغرب ومن اجلنوب أن ميتد نفوذه
ي خلفه أمريكا واليهود فيها من مترد يف اجلنوب يظن أن األمر بعيد جًدا واألمر وال حول وال قوة إال باهلل هو ىمن خمطط عامل

إلشغال املسلمني يف أعز ما ميلكون كما تذكر الصحافة الغربية اليوم أن املسلمني قد أصابتهم نشوة وغرور بسبب انتصار 
هنا ويف اجلزائر ويف , إخواهنم يف أفغانستان وهم يرقبون هذه الصحوة اإلسالمية املباركة يف مجيع مشارق العامل اإلسالمي

اليمن ويف السودان ويف األردن ويف معظم بالد العامل اإلسالمي جيدون أن الشباب عائدون إىل اهلل ويرون أن  فلسطني ويف
بغطرستهم وكربيائهم يقولون ال بد من عمل  -أخزاهم اهلل-لذا يصرحون بنواياهم , منحىن تصاعد الصحوة يف ارتفاع مستمر

والعمل هذا إذا ذكرت لكم ما خيططون لكم , يرجعوا إىل وىعهم السابقأن نعمله هلؤالء املسلمني حىت يصابوا باإلحباط و 
كيلو   280ما بني الشاطئ السوداين ومكة املكرمة حفظها اهلل أقل من  -نرجو اهلل أن ُيسلِّم-ستعلمون لو سقطت السودان 

كيلو   280كة املكرمة أقل من منه إىل م( رأس أبو شجرة)هنا قبالة جدة بالشاطئ السوداين رأس بارز يف البحر يسمى , مرت
أو أن  -ال قّدر اهلل-فسيكون بإمكانه أن يضرب مكة , أي أنه إذا سقطت السودان يف يد هذا الصلييب املتعصب قرنق, مرت

 .كيلو مرت  280ذات املدى ( سكود)يهددها بالصواريخ البسيطة املدى وهي ما تسمى بصواريخ 
سينسى الناس فلسطني وسينسى الناس  -ىغوط علينا من اجلهة الشرقية أيًضاوهناك -حتت هذا الضغط الذي سيكون علينا 

إخواهنم هناك وستكون الفرصة املواتية للتوسع اليهودي اإلسرائيلي على حساب ما تبقى من بالد املسلمني وهي بالد احلرمني 
 .وال حول وال قوة إال باهلل

يغرّنكم كثرة القاعدين عن اجلهاد فما ُعِرف التخلف والقعود عن اجلهاد يف فال بد من اجلهاد وال , فاألمر يا إخويت خطرٌي جًدا
وأبرز صفة متيزهم , هذا احلجم إال يف العصور املتأخرة وأما زمن صحابة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فما ُعرِفوا إال جماهدين

 (.بدري شهد بدًرا واحلديبية), ( عليه وسلمشهد املشاهد كلها مع رسول اهلل صلى اهلل)أول صفة تُذكر , رىي اهلل عنهم
وخاصة ما أكثرها يف , فال بد أن حنرض األمة على اجلهاد وال بد من مقاطعة مجيع البضائع األمريكية وحتريض األمة على ذلك

ال أن , الرباءة منهم فما مر عفا اهلل عما سلف وأما اليوم إذا قاطعنا هذه البضائع سيزداد عداؤنا هلؤالء الكفار وستزداد, بالدنا
فهم يأخذون أموالنا اليت نشرتي هبا البضائع ويعطوهنا اليهود , يكون احلال كما هو اليوم جند األمريكي وال كأنه فعل لنا شيًئا

 .ويقتلون إخواننا وال حول وال قوة إال باهلل
هل ترىون من إخوانكم يف السودان أو من , كيف لو أن اليهود اليوم قد دخلوا بالدنا, فيا إخوة اإلسالم قيسوا على أنفسكم

إخوانكم يف فلسطني أن يتعاملوا مع األمريكان يف التعامل التجاري هبذا الشكل وقد قال ابن حزم رمحه اهلل أنه ال جيوز التعامل 
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 .الكافر احملارب بالبيع وغريه إذا كان هذا مما يتقوون هبا على قتال املسلمني
وسيتكلمون هم أمام حكومتهم وأمام جملس الشيوخ يتحججون كيف تعرىون مصاحلنا , الة عندهموإن قاطعناهم ستزداد البط

فهذا الذي أحببت أن أذكر نفسي وإخواين فيما جيب علينا أن نعمل جتاه , إىل التدهور بسبب دعمكم لليهود يف فلسطني
وقد خرجت بريطانيا العظمى اليت كما , جب عليكموال تنظروا إىل أن األمر يسري وال تفوتوا األمور فهذا وا, إخواننا هناك

وهي اهلند عندما بدأ , خرجت راغمة رغم أنفها من إحدى املستعمرات الكربى هلا, يقولون ال تغيب الشمس عن أراىيها
د العداء يف فبدأ يزدا, اهلندوسي غاندي مبقاطعة البضائع إلجنليزية فبدأ اهلنود ال يلبسون أي ثوب من الثياب اإلجنليزية الصنع

قلوهبم جتاه اإلجنليز وأصبح اإلجنليزي إذا أراد أن ميشي يف الشارع ال يستطيع من نظرات اهلندوس له يكادون أن يأكلوه حىت 
 .ازداد العداء مث ُأخرِجوا بفضل اهلل وذهبوا خاسئني خاسرين

نا وكرهنا إلجرامهم هذا يف فلسطني وأهنم هم وكذا ينبغي علينا اليوم وأي أمريكي نراه ينبغي علينا أن نبلغه تذمرنا وتضجر 
أسباب هذا اإلجرام وينبغي علينا أيًضا أن نكتب إىل السفارات األمريكية والقنصليات األمريكية بأننا نتأذى من هذه األفعال 

 .اإلجرامية جتاه هؤالء األطفال وجتاه هؤالء النساء املساكني الذين جيمعنا وإياهم دين واحد وعقيدة واحدة
 

نعم يا إخوة اإلسالم فقد بلغ ما بلغ كما تعلمون وواهلل مل يعد يُؤبه لنا وال يُنظر لنا إال كالِنعاج وإال كسقط املتاع وخيمت 
وإن مل ننهض اليوم مبا ينبغي علينا من اجلهاد فسننسى فلسطني وال تستغربوا هذا فما هذا التخدير إال لذلك كما , الذلة علينا

تركها املسلمون ويستنكرون الناس اليوم لو قمنا نتكلم أن هلموا , مسرقند وليس هلا إال ستني سنة أو ما يقارهباقد نسينا خبارى و 
 .لنجاهد يف خبارى ومسرقند

ومن ذلك قول قطري بن الفجاءة الذي يقول لنفسه عندما كان يف أرض , وهذا الذل مربوح حىت ممن تلتبس عليهم األفهام
 :القتال

 
 من األبطال وحيِك لن تُراعِ *** طارت شعاًعا  أقول هلا وقد

 فما نيل اخللود مبستطاعِ *** فصربًا يف جمال املوت صربا 
 على األجل الذي لِك مل ُتطاعِ *** وإنِك لو طلــــبِت بقاء يوٍم 
 إذا ما ُعّد من سقط املتاعِ *** وما للمــــرء خرٌي يف حيــــاٍة 

 
فهذا الذي أحببت أن , واهلل ال خري لنا يف احلياة إن مل نعبد اهلل سبحانه وتعاىل كما أمر باجلهاد يف سبيل اهلل, وهذا حالنا اليوم

أذكر نفسي وإخواين وأحب أن أنبه اإلخوة إىل أن كثرة القاعدين وكره اجلهاد هذا أمر فطري أصاب خري الناس صحابة رسول 
وعاتبهم اهلل سبحانه وتعاىل عتابًا كثريًا يف القرآن الكرمي ألن بعضهم كره القتال وألن بعضهم قعد , ماهلل صلى اهلل عليه وسل
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وإىل بعض مشائخهم , عن القتال فمن باب أوىل أن يكون اليوم كثري منا قاعدون ألن بعض اإلخوة ينظرون إىل بعض آبائهم
اجلهاد أوىل من القعود لذهب هؤالء األفاىل وما هكذا يُنظر إىل وإىل بعض طالب العلم فريوهنم قد قعدوا فيقولون لو أن 
فاهلل سبحانه وتعاىل يقول ُمبيًنا ومعاتًبا يف بعض اآليات لصحابة , احلق وال تعرف احلق بالرجال ولكن اعرف الرجال باحلق

َوُهَو ُكْرٌه لَُّكْم َوَعَسى َأن َتْكَرُهواْ َشْيئاً َوُهَو  ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتالُ : )رسوله صلى اهلل عليه وسلم ومن ذلك قوله سبحانه وتعاىل
ٌر لَُّكْم َوَعَسى َأن حتُِبُّواْ َشْيئاً َوُهَو َشرٌّ لَُّكْم َوالّلُه يـَْعَلُم َوأَنُتْم اَل تـَْعَلُمونَ   (.َخيـْ

َكَما َأْخَرَجَك َربَُّك ِمن بـَْيِتَك : )لمويقول سبحانه وتعاىل أيًضا مبيًنا الكره الذي حصل لصحابة رسول اهلل صلى اهلل عليه وس
َا ُيَساُقوَن ِإىَل اْلَمْوِت َوُهْم يَنظُُرونَ *بِاحلَْقِّ َوِإنَّ َفرِيقاً مَِّن اْلُمْؤِمِننَي َلَكارُِهونَ  َ َكَأمنَّ هذا خطاب ( جُيَاِدُلوَنَك يف احلَْقِّ بـَْعَد َما تـَبَـنيَّ
نزلت يوم : يقول ابن كثري يف هذه اآلية, فال تقولوا قعد فالن إذن ال جهاد علينا ,لصحابة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 .كان بعض صحابة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كارًها لقتال العدو, بدر
 .فال عزة هلذه األمة إال باجلهاد, فال يغركم كالٌم وتأويل يقعدكم عن اجلهاد
ًا لبعض الصحابة رىي اهلل عنهويقول سبحانه وتعاىل حاىرا وكما يقول ا فاخلوف يا , كيف خيشون الكفار, لقرطيب موخبِّ

إخواين يصيب الرب والفاجر ويصيب العامل واجلاهل وقد أصاب بعض صحابة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فال تنظروا لألمور 
 .هبذا املنظار

أمَْيَانـَُهْم َومَهُّواْ بِِإْخرَاِج الرَُّسوِل َوُهم بََدُؤوُكْم أَوََّل َمرٍَّة َأخَتَْشْونـَُهْم فَالّلُه َأَحقُّ َأن َأالَ تـَُقاتُِلوَن قـَْوماً نََّكثُواْ : )يقول سبحانه وتعاىل
فالذي يقعد قد يكون ذا عذر وقد يكون خائًفا من الكفار وقد يكون خائًفا على مصاحله فانُج سعد ( خَتَْشْوُه ِإن ُكنُتم مُُّؤِمِننيَ 

فاتقوا اهلل يا عباد اهلل واذهبوا وهذه إجازة عندكم اليوم اذهبوا وتدربوا يف أفغانستان وبثوا العداء هلؤالء , دفقد هلك سعي
األمريكان يزداد حس اإلميان يف قلوبكم وتزدادون قوة وتكاتًفا وينزل نصر اهلل سبحانه وتعاىل علينا وعليكم إنه ويل ذلك 

 .والقادر عليه
 .يدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيوصلى اللهم وبارك على س

 
 إجابة على األسئلة

 
 ما هو دور الشباب بالتوىيح؟ -
أقول بالنسبة لنا دورنا حتريض األمة على اجلهاد والذهاب لإلعداد ودورنا بث احلرب االقتصادية على االقتصاد األمريكي  -

 .قاتلهم اهلل
 
 .سلمةنرجو منكم أن تذكروا قضية كشمري امل: يقول األخ -
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كم بقيت كشمري املسلمة حتت االحتالل اهلندي ؟ لكن ملا بدأ الشباب اجملاهدون باجلهاد , كشمري هي تأكيد هلذا املعىن  -
يف سبيل اهلل وقد كانوا يتدربون هناك يف أفغانستان عند إخوانكم مّن اهلل عليهم واآلن أكرب مشكلة تواجه اهلند هي اجلهاد 

 .اإلسالمي يف كشمري
 .علينا نصرهتم أيًضا مبا استطعنا وواجب

 
 .اختلف العلماء يف اجلهاد هل هو فرض عني أم فرض كفاية: يقول -
ألن كثري من اإلخوة إذا قيل له , أقول يا إخوة اإلسالم حىت الذي يقول فرض كفاية ففرض الكفاية أفضل من املستحبات -

 .ل وال قوة إال باهللإن اجلهاد فرض كفاية توقف عن الذهاب وكأنه مكروه وال حو 
لكن شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل الذي عاصر عهًدا مثل عهدنا وكان فيه دول ودويالت لإلسالم مل يقم باجلهاد يف ذلك 

فما , الزمن األمراء ومل يقم به العلماء ومل يقم به العامة وقعد الناس يؤولون األمور وألهنم شّبوا على عدم اجلهاد فشابوا عليه
ا وإمنا قام رمحه اهلل حيرض األمة على اجلهاد حىت نفع اهلل به وهّبت األمة ونصر اهلل بها

ً
 نتظر ابن تيمية رمحه اهلل أمريًا وال عامل

دولة اإلسالم على دولة الترت يف عدة مواقع رمحه اهلل وقد بنّي رمحه اهلل وهو املتمكن العامل الفقيه العالمة الذي ال خيفى عليكم 
عن التعريف إال أنه مجع مع العلم اجلهاد وفاق وبذ كثريًا من علماء عصره وعلماء اخللف الذين مل يأخذوا باجلهاد  وهو غين
 :فيقول

فإن عجزوا أو قصروا أو تكاسلوا فعلى , إذا دخل العدو بلدة من بالد اإلسالم وجب على أهل تلك البلدة وتعني عليهم قتاله"
 ".أو تكاسلوا فعلى من يليهم ومث ومث حىت يعم احلكم مجيع بالد اإلسالمفإن عجزوا أو قصروا , من يليهم

نرجو اهلل أن يعيننا حىت نُكفِّر ما , وعلى هذه الفتوى يكون احلكم قد وصلنا منذ عشرات السنني وال حول وال قوة إال باهلل
 .تفرط منا إنه ويل ذلك والقادر عليه

 ".الصائل الذي يُفسد الدين والدنيا ال شيء أو جب بعد اإلميان من دفعهإن دفع العدو : "ويقول أيًضا رمحه اهلل
إن دفع العدو الصائل الذي يُفسد , انتبهوا إىل هذا النص ذكره رمحه اهلل يف الفتاوى الكربى يف اجمللد الرابع يف كتاب اجلهاد

 .الدين والدنيا ال شيء أوجب بعد اإلميان من دفعه
بأن اجلهاد فرض عني الشيخ أكرمه اهلل حممد ناصر الدين األلباين أفىت بأن اجلهاد اليوم فرض عني فلَم  وأيًضا ممن أفىت مبثل هذا

ال خترج للجهاد يف سبيل اهلل وتأخذ بفتوى الشيخ حممد ناصر الدين األلباين فتكون قد وصلت بإذن اهلل وأزلت عنك حرًجا 
 .نفع ماٌل وال بنون إال من أتى اهلل بقلٍب سليمعظيًما وغنمت أجرًا كبريًا وأعددت جوابًا يوم ال ي

 
 .إن كثريًا من الناس يقولون لو أن الطريق للجهاد ميسر إىل فلسطني لذهبنا إليها: يقول األخ -
وقد كان صحابة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يتمنون مثل هذا فامتحنهم اهلل سبحانه وتعاىل , أقول يا أخي هذه أمنية -
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لو نعلم ما العمل الذي إن عملناه أحبنا اهلل سبحانه وتعاىل : كانوا جمتمعني وقالوا, من ثبت وقعد منهم من قعد فثبت منهم
ن فمنهم من جاهد ومنهم م( ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ الَِّذيَن يـَُقاتُِلوَن يف َسِبيِلِه َصّفاً َكأَنَـُّهم بُنَياٌن مَّْرُصوصٌ : )فأنزل اهلل سبحانه وتعاىل قوله
 .قعد رىي اهلل عنهم أمجعني

وأقول هذه أفغانستان مفتوحة ودماء املسلمني تتكافأ فاذهب وجاهد فيها حىت ينتشر هذا احلس اجلهادي وعندها بإذن اهلل 
نسري جحافاًل من هنا إىل فلسطني بإذن اهلل وتكون قد أعددت ما أمر اهلل به فإنك لو أردت أن تدخل اجلامعة تُِعد لذلك 

فقال , واهلل سبحانه وتعاىل أمرنا باإلعداد ووبخ املنافقني عندما قعدوا عن اإلعداد, دراسة أكثر من اثين عشرة سنة ُعدة من
ًة َولَـِكن َكرَِه الّلُه انِبَعاثـَُهْم فـَثَبََّطُهْم َوِقيَل اقْـُعُدواْ مَ : )سبحانه فاخرجوا يرمحكم اهلل ( ينَ َع اْلَقاِعدِ َوَلْو أَرَاُدواْ اخْلُُروَج أَلَعدُّواْ َلُه ُعدَّ

 .إىل أفغانستان تتدربون يسهل علينا األمر إن شاء اهلل يف فلسطني
, وأحوال إخوانكم يف داخل األرض يف فلسطني, وللعلم أن اجلهاد واجب اليوم باملال والنفس ال فرق بينهما على املستطيع

انه وتعاىل من حيمل راية إسالمية يف داخل فلسطني ولكن كان الناس يتحججون بأن الراية علمانية اليوم قد يسر اهلل سبح
فاتقوا اهلل يف , لألسف املساعدات اليت تصلهم منا تكاد ال تُذكر إن كانوا يف داخل فلسطني وإن كانوا يف املخيمات يف األردن

اإلسالمية العاملية وتوصله  وهنا يوجد من يستلم ذلك يف هيئة اإلغاثة, أنفسكم وترفعوا عن الكماليات وابذلوا ما زاد عنكم
 .بإذن اهلل إىل املسلمني يف فلسطني احملتلة

 
أال ختشى قصورًا من ذلك وىغوطًا سياسية حىت يتوقف هذا األمر أو , دوًما تنبهون إىل التدريب يف أفغانستان: يقول األخ -

 مُينع السفر إىل باكستان ؟
توح إن سِئلنا مل مل تُِعدوا أنفسكم يوم القيامة نقول قد ذهبنا وأعددنا أنفسنا أخي إن ذهبنا أدينا الذي علينا وأمامنا جمال مف -

 .أما أن جنلس دون إعداد ويبقى الباب مفتوًحا فما فائدة أن يبقى مفتوًحا إذا ال نذهب لإلعداد والتدريب
 
 ما حكم اجلهاد يف أفغانستان؟: يقول األخ -
 .خ حممد ناصر الدين األلباينفتوى شيخ اإلسالم وفتوى الشي, ذكرنا هذا -
 
 .ويقول بعض الشباب أمهاهتم وآباؤهم ال يأذنون هلم -
أقول إذا مل يأذن األب أو األم ومل يضيعان إذا ذهب الشاب فعلى فتوى شيخ اإلسالم ابن تيمية أنه ال إذن هلما على فتوى  -

ه ابن حزم إن خاف أن يضيعا وال يوجد غريه عندمها فيبقى الشيخ حممد ناصر الدين األلباين أيًضا أنه ال إذن هلما إال ما ذكر 
 .واهلل أعلم, عندمها
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 .نرجو منك كلمة لمآباء حنو اجلهاد -
أقول يا إخوة اإلسالم ال أريد أن أكرر الكالم فقد كنا بعض احملاىرات املاىية من واقعنا املعاصر وذكرنا فيه اآليات وفضل  -

 .اجلهاد وخماطر وآمال
ال خري يف ابنك إن مل يكن رجاًل مبعىن الكلمة مؤديًا ملا بايع عليه الصحابة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : لألبلكن أقول 

مث بيعة أخرى للنساء وبيعة للعبيد هي بيعة , بايعنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على اإلسالم واجلهاد: حيث يقول الصحابة
 .ن على اجلهادال يبايعو , اإلسالم وبيعة األطفال

خرج يفتدي , وإن مل جتاهد كما جاهد خري الناس حممد صلى اهلل عليه وسلم, فأقول يا أخي إن مل تغرب قدماك يف سبيل اهلل
فإن أصابك ُجٌَب أو خوف أو التبس , وخرج يف الضح واحلرور إىل تبوك لنصرة هذا الدين, هذا الدين بوجهه الشريف يوم أحد

إن بقي فهو فخٌر وُذخر لك عند اهلل وإن ذهب , ن أن يكون ولٌد من ذريتك يكون رُجاًل مؤمًنا جماهًداعليك األمر فال أقل م
ينتظرك إن شاء اهلل يف اجلنة ويشفع لك ولسبعني من أهل بيته فاتقوا اهلل يف أنفسكم وال متنعوا الناس عن هذا السبيل العظيم 

 .وهو اجلهاد يف سبيل اهلل
 
 ومُتسك من بضعة حدود لفلسطني ؟, جهاد يف فلسطني ودول الطوق العربية متنع ذلككيف نذهب لل: يقول -
أمرين فقط نقوم هبم والباقي  -األمر واىح من اهلل سبحانه وتعاىل-أقول يا إخواننا األمر سهل ميسور إن أعددنا أنفسنا  -

فـََقاِتْل يف َسِبيِل الّلِه الَ ُتَكلَُّف ِإالَّ : )انهلقوله سبح, قتال يف سبيل اهلل وحتريض: أمرين, سهل ال يهمك من يوجد أمامك
فإن حنن بدأنا حنرض األمة على , (يالً نـَْفَسَك َوَحرِِّض اْلُمْؤِمِننَي َعَسى الّلُه َأن َيُكفَّ بَْأَس الَِّذيَن َكَفُرواْ َوالّلُه َأَشدُّ بَْأساً َوَأَشدُّ تَنكِ 

بطبيعة احلال سريتفع احلس , وعلى املقاطعة االقتصادية لألمريكان, اجلهاد باملال وعلى, اجلهاد املتيسر اليوم وهو اإلعداد
اجلهادي عند الناس وُيصبح الراغبون يف اجلهاد ُكثر فتتجاوب معهم الدول ألن الدول من مصلحتها وال بد عليها يف األخري 

فدعوا , عيد مسرى نبينا صلى اهلل عليه وسلمأن تليب رغبات الشعب وحنن ال نطلب ظلًما وال جورًا وال شفقة نطلب أن ن
 .األقوال واجتهوا إىل األفعال ينصرنا اهلل وإياكم بإذنه سبحانه

 
 .وبعض الكرامات, اذكر لنا بعض الغزوات يف أفغانستان: يقول األخ -
 .حادثة باختصارلكن ال بأس لو ذكرنا , أقول هذا كثري وقد ذكرناه يف حماىرات سابقة خشية اإلطالة على إخوانكم -

هذا اجملرم برجيينيف وخلفه جمرمني حىت جاء جورباتشوف ووجد البالد على حافة اهنيار اقتصادي ...( انقطاع يف التسجيل)...
 .ىخم حىت أن األساسيات بدأت تُفقد من السوق الروسي داخل االحتاد السوفييت

فقال لوزارة الدفاع الروسية ال بد أن خنرج من , للمنطقة فهذا األمر مذكور يف الصحف ومذكور يف الدراسات االسرتاتيجية
قالوا له ال ميكن إنه إذا خرجنا فهذه أكرب وصمة عار وبداية االهنيار للشيوعية العاملية ووصمة , أفغانستان وخيرج العسكر منها



http://www.hassadalmojahideen.net/vb  الجهاد حصاد منتدى  

466 
 

وال حىت منولكم يف استمرار القتال قال لكن ال يوجد لدينا أم, عار يف وجه االحتاد السوفييت ويف وجه وزارة الدفاع السوفييت
فتعاهدوا وذكرت الصحف , وأنتم قد قضيتم بضع سنوات ومل حتققوا شيًئا يُذكر إال الدمار القتصادنا والقتل ألبنائنا الروس

ومنها الشرق األوسط يف ذلك التاريخ أن ىابط سوفييت كبري تعهد جلورباتشوف أن ينهي القتال وحيسم املعركة يف فرتة 
فإذا , فكان هذا الضابط طلب من جورباتشوف مهلة إىل هناية الصيف حىت يقطع احلدود الباكستانية األفغانية, يفالص

وكان ذلك وقامت معركة , قطعها انقطع املدد مث يأخذ فرتة أخرى لضرب اجملاهدين يف الداخل والذين سيذبلون بدون إمدادات
ة سجلها التاريخ نرجو اهلل سبحانه وتعاىل أن يكتبها يف ميزان اجملاهدين عظيمة بني معسكري الكفر واإلميان ومعركة حامس

الذين قاموا بذلك اجلهاد وردوا هؤالء الكفار على أعقاهبم وكان إلخوانكم وأبنائكم طالب الثانويات وطالب األول جامعة 
كان , هندس قلب الدين حكمتيارالدور األول بشهادة اجملاهدين األفغان وعلى رأسهم الشيخ عبد رب الرسول سياف وامل

وكانوا يومها سبعني رجل كأهل بيعة العقبة وكأصحاب موسى عليه السالم وكأصحاب أيب بصري رىي اهلل -هلؤالء العرب 
فقامت املعركة واستماتوا ملدة أربعة عشر يوم وقد بلغنا من األسرى أن مدة املعركة والتجهيزات ملدة أربعة عشر يوم فبعد  -عنه
فما زلنا نصرب إخواننا وال نأذن ألحد بالذهاب إىل , ضى عشرة أيام بلغ باإلخوة التعب مبلًغا عظيًما وشق عليهم األمرأن م

واستمر األمر كذلك وإذ قبل انتهاء األسبوعني تأيت فرقة بعد أن اتصل جنيب , بيشاور حىت يفتح اهلل بيننا وبني هؤالء الكفار
فعند ذلك قال ال , أننا نريد أن نرجع ألن معظم قواتنا نفذت وُجرِح عدد كبري وقُِتل عدد آخر بالضباط وقالوا له -أخزاه اهلل-

 .ترجعوا ولكن سأرسل إليكم فرقة أخرى
وكانت مدافعهم , قصف متواصل, وأرسل فرقة أخرى ويشهد اهلل الذي ال إله إال هو أن الطائرات كانت تقصفنا بالليل والنهار

نا وقد أحضروا معهم مخس كتائب روسية حىت يستحلوا معسكر العرب حيث أنه هو مفتاح املنطقة تقصفنا ورامجاهتم تقصف
فاستمر القتال طوياًل وبعد أن ظنوا أهنم قد دمرونا تدمريًا وشفى اهلل سبحانه , وكان إخوانكم هم أول مركز يف اجتاه العدو

قراءة يف القرآن الكرمي إال يف ذلك اليوم حيث يقول سبحانه  وتعاىل يومها صدورنا وما كنا نذوق طعم الشفاء وال نعرفه إال
يومها يوم أن رأينا القذائف تنزل على دبابات العدو وعلى شاحناهتم ويُقتلون وتفر سيارات ( َوَيْشِف ُصُدوَر قـَْوٍم مُّْؤِمِننيَ )

 .اإلسعاف مولية الدبر أصابنا شفاء عظيم يف صدورنا واحلمد هلل رب العاملني
وحصل يف هذه املعركة من الكرامات ما ال حُيصى من التثبيت والسكينة اليت نزلت على إخواننا ومن , احلال كذلك استمر

القذائف اليت كانت واهلل تنزل على بعد مخسة أمتار منا مع إخواننا وحصل مع أخيكم بالذات أن انفجرت علي يف جبل قباء 
ة ستة عشر كيلو على بعد مخسة أمتار واهلل وإذ هبا تأيت وال تنفجر بفضل وهو جبل ُمطل على املأسدة قذيفتني حجم القذيف

ويوم أن تقدم الروس وواهلل إين أراهم رأي العني ليس بيين وبينهم إال سبعني مرت وحنن كما ذكرت سبعني , اهلل سبحانه وتعاىل
دمني وإذ يف ذلك الوقت والطائرات متهد لتقصف إذا قصفوا نزلنا يف خنادقنا وإذا توقف القصف تأهبنا لرد املشاة القا, رجاًل 

وسط املعسكر حىت يتقدم هؤالء وحنن يف هذا الكرب العظيم أنتظر يف كل حلظة أن يطلع الروس علينا فيتقدموا بعد أن 
ا وحصل صددناهم وإذ تأخذين سنة من النوم ومل أشعر باملعركة وال بالقتال وكما ذكرت ليس بيننا وبينهم وقتها إال سبعني مرتً 
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من ذلك أن تأيت أربع قذائف على مركز بدر لإلخوة الذين كانوا معنا يف املأسدة أربع قذائف طائرات وزن , ذلك إلخواننا كثري
 .رطل تأيت جبوار املركز وال تنفجر األربعة بفضل اهلل سبحانه وتعاىل 250القذيفة 

ا أكثر من أن حُتصى وأما موىوع أخونا خالد كردي وموىوع رائحة املسك فهي كثرية وأما خالد رمحه اهلل فهو من , جدرا جدر
ليس عنده كثري ِعلم وال كثري جدل مسلم جيمعهم ديٌن واحد وعقيدة , أبناء املدينة شاب عِلم أن نصرة إخوانه واجب عليه

وهو يقول أشهد أن ال إله فمن أثر انفجار ذهبت قدمه وبُِقرت بطنه وطار فوق الثالثة أمتار مث سقط , نفر لنصرهتم, واحدة
قُِتل قريًبا يف جالل آباد وخرجت -إال اهلل وأشهد أن حممًدا رسول اهلل ثالث مرات فلما جاء إليه الدكتور صاحل عليه رمحة اهلل 

ا وأخونا خالد عليه رمحة اهلل مستلقٍ  -منه رائحة املسك رمحه اهلل على  جاء إليه ورأى حالته فعلم أنه سيفارقه فبكى عليه جدر
ظهره ال يعلم ما الذي حصل وجاء الدكتور صاحل بشرشف وأعاد أمعاء أخونا إىل داخله وهو ال يعلم واستغرب لبكاء الدكتور 

يا دكتور صاحل ما يُبكيك األمر بسيط جًدا شظايا بسيطة يف يدي فقط كبسوا يل يدي وبقي معهم ثالث : صاحل فقال له
ال جيد الشهيد : "كما جاء يف احلديث الصحيح عنه صلى اهلل عليه وسلم! بطنه مبقورةساعات وهو ال يعلم أن رجله مبتورة و 

ومثل هذا كثري أرجو اهلل سبحانه , صدق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" من أمل القتل إال كما جيد أحدكم من مس القرصة
واعلموا أنه صح يف احلديث الصحيح الذي يقول فيه  وتعاىل أن مين علينا وعليكم بالرباط يف سبيل اهلل وباجلهاد يف سبيل اهلل

وهنا بفضل اهلل األمر ميسر " لئن أرابط ليلة يف سبيل اهلل أحب إيل من أن أوافق ليلة القدر عند احلجر األسود: "أبو هريرة
باط ليلة وال رباط يوم فهناك ختفيض يف اخلطوط يبلغ مخسة وسبعني يف املئة من قيمة التذكرة فاغتنموا الفرصة وال تستنقصوا ر 

فاغتنموا " قيام ساعة يف الصف أفضل عند اهلل من عبادة ستني سنة: "فقد جاء يف احلديث الصحيح عنه صلى اهلل عليه وسلم
الفرصة واذهبوا فأنتم اآلن يف إجازة وهي فرصة أرجو اهلل أن ينصر اجملاهدين يف فلسطني ويف إريرتيا ويف الفلبني ويف كشمري ويف 

 .نستان ويف كل مكان إنه ويل ذلك والقادر عليهأفغا
 

 .وصلى اللهم وبارك على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
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 من الشيخ أسامة بن الدن إلى أوباما
 للشيخ ُأَساَمُة ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اَلِدنْ 

 

 هـ 1431ربيع األول  3
 م 2010فبراير  16
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 اهلل الرمحن الرحيمبسم 
 

 من أسامة إىل أوباما
 ..سالٌم على من اتبع اهلدى

 :أما بعد
راد إبالغها لكم عرَب طائرِة البطِل اجملاهِد , ملا محلناها إليكم بالطائرات, لو أّن رسائلنا إليكم حتملها الكلمات

ُ
وإن الرسالَة امل

 :وهي, بّلغها لكم أبطال احلادي عشر وُكرِّرت ِمن قبل وِمن بعدهو تأكيٌد على رسالة سابقة  -فرّج اهلل عنه-عمر الفاروق 
 
 "لن حتلم أمريكا باألمن حىت نعيشه واقًعا يف فلسطني"
 

 !وليس من اإلنصاف أن هتنؤوا بالعيش وإخواننا يف غزة يف أنكد عيش
 .فبإذن اهلل غاراتنا عليكم ستتواصل ما دام دعمكم لإلسرائيليني متواصاًل , وعليه

 
 .الُم على من اتبع اهلدىوالس
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 من أسامة بن الدن إلى الشعب الفرنسي
 

 للشيخ ُأَساَمُة ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اَلِدنْ 
  هـ 1431ذو الحجة  1

 م 2010يوليو  11
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 :أّما بعد, اتّبع الهدىسالٌم على َمن , ِمن أسامَة بِن الدن إلى الشعِب الفرنسيّ 

 

 .موضوُع حديثي عن األسباِب وراَء تهديِد أمِنكم وأسِر أبنائكم

والذين كانوا في ِحمى وأماِن وكيلكم هناك، هو رّد فعل  لما , إّن ما وقَع من أسر  لخبرائكم في النيجر: وابتداًء أقولُ 
 .تمارسونه من ظُلم  تجاَه أمتنا المسلمةِ 

اركوا في احتالِل بالدنا وتناصُروا األمريكيين في قتِل أطفالنا ونسائنا ثم تريدون العيَش بأمن  فكيَف يستقيُم أن تش
؟  !وسالم 

وتأخذوا كثيًرا , كيَف يستقيُم أن تتدّخلوا في شؤوِن المسلميَن في شماِل وغرِب أفريقيا خاصًة وتناصروا وكالءكم علينا
 !اَك يقاسوَن ألوانًا من البؤِس والفقر؟بينما أهُلنا هن, من ثرواتنا بصفقات  مشبوهة  

أليَس ِمن حقِّنا أن ُنخِرج رجاَلكم , وإْن كنُتم قد تعّسفتم ورأيتم أّن ِمن حقكم منَع النساِء الحرائِر من وضِع الحجابِ 
 .الغزاَة بضرِب الرقاِب؟ بال

 !والبادئ أظلم, وكما تُهدرون أمننا نُهدُر أمنكمكما تَقُتلون تُقَتلون، وكما تَأِسرون تُؤَسرون، : فالمعادلُة يسيرٌة واضحةٌ 

فالسبيُل لحفِظ أمِنكم هو برفِع جميِع مظالمكم وآثارِها عن أمتنا، وِمن أهمها انسحابكم من حرِب بوَش المشؤومِة في 
ل إليه حاُل أمريكا أفغانستاَن، وقد آَن لما ُيسمى باالستعماِر المباشِر وغيِر المباشِر أن ينتهي، ولكم أن تتدبروا في ما آ

نتيجَة هذِه الحرِب الظالمِة حتى شارفت على اإلفالِس في جميِع المحاوِر المهمِة، وغًدا سترجُع إلى ما وراَء األطلسّي 
 .والسعيُد َمن ُوِعَظ بغيره, بإذِن اهللِ 

 .والسالُم على َمِن اتّبع الهدى



http://www.hassadalmojahideen.net/vb  الجهاد حصاد منتدى  

472 
 

 

 

 

 

 

 

 من أسامة بن محمد بن الدن إلى الشعب الفرنسي
 

 للشيخ ُأَساَمُة ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اَلِدنْ 
 
 

 هـ 1432صفر  16

 م 2011يناير  21
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 .سالٌم على من اتّبع اهلدى, ِمن أسامَة بن حممٍد بن الدن إىل الشعِب الفرنسيّ 
 :أّما بعد

فهل , "أسراكم من أيدي إخواننا مرهوٌن خبروج عساكركم ِمن بالدناأّن خروَج : "وهي, إّن رسالتنا لكم باألمس واليوم واحدة
وإخراجكم لعساكر هتلر من بالدكم بطوالٌت وإرهاٌب حممود؟ فمالكم تكيلون مبكاييل , هذا إمالٌء سياسيٌّ وإرهاٌب مذموم

 !مزدوجة؟
 

وهذا الرفض إشارٌة خضراء لقتل , ألمريكاإّن رفض رئيسكم اخلروَج من أفغانستان هو نتيجٌة لتبعّيته , أيها الشعب الفرنسي
 .ولكّننا لن نفعل ذلك يف الوقت الذي هو حيدده, كي يتخلص من تداعيات قضّيتهم, أسراكم فورًا

وال خيفى عليكم أّن حجم ديونكم وَىعف , وموقفه هذا سيكلِّفه ويكلِّفكم غالًيا على حماور شىّت داخل فرنسا وخارجها
 .تح جبهاٍت جديدةميزانياتكم يف ِغىن عن ف

 
 .وسالٌم على من اتّبع اهلدى
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 كلمة شهيد اإلسالم كما نحسبه ألّمته المسلمة

 
 

 للشيخ ُأَساَمُة ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اَلِدنْ 
 

 هـ 1432جمادي اآلخر  16
 م 2011مايو  19
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ونستغِفرُُه، ونُعوُذ بالّله ِمن ُشُروِر أنُفِسَنا َوسّيئاِت أعَمالَِنا، َمن يَهِدِه الّله َفال ُمِضلَّ لُه، َوَمن ِإّن احلمَد لِّله حنَمُدُه، ونسَتِعيُنه، 
 .ُيضِلل فاَل َهاِدي َله

 .َوَأشَهُد َأن ال ِإَله ِإاّل اهللَ َوحدُه ال َشريَك لُه، َوَأشَهُد َأّن حُمَّمًدا عبُدُه َورُسولُه
 

 :أَّما بعد
 

سِلَمة، نراقُب معِك هذا احلدث التارخيّي العظيم، ونشارُكِك الفرحَة والسروَر والبهجَة واحلبور، نفرُح لِفرحِك َونرتُح أُّميت
ُ
 امل

 .لِتَـَرحِك، فَهِنيًئا لِك انتَصارَاُتك، وَرِحَم اهللُ شهداَءِك، وَعاىَف جرَحاِك، وفرَّج عن أسرَاكِ 
 

 :َوبَعدُ 
 

 َواختَـَفى َعن ِباَلِد الُعرِب ُحّكامُ * * * الِم أَيّاُم َهّلت مبَجِد َبيِن اإِلس
 ِفيِه خَمَاِيُل لِلُبشَرى َوأَعاَلمُ * * * َطوت ُعروٌش َحىّت َجاَءنَا َخبَـٌر 

 
َىاءت الّثورُة طَاملا مَيَّمت األُّمُة وجهَها ترُقُب الّنصَر الذي الَحت بَشائرُه مَن املشرِق، فِإَذا بشمِس الّثورَِة تطلُع من املغِرب، أ

ِط ِمن تُوُنس، فأِنَست هبَا األُّمة، وأشرَقت وُجوه الّشعوِب، وَشرَقت حناِجُر احلّكام، وارتَاَعت يُهود لُِقرِب الوُعود، فِبِإسَقا
أِة واإِلقَدام، فـََهّبت رِياُح الّتغيرِي َرغَبًة الطّاِغيِة َسَقَطت َمعاين الّذلَِّة واخلُنوِع واخلَوِف واإِلحَجام، ونـََهَضت َمَعاين احلُرّيّة َوالِعزِّة واجلُر 

ميَداِن الّتحرِير، فانطَلَقت يف الّتحرِير، وَكاَن لُتوُنَس َقَصُب السَّبِق، وبسرَعِة الرَبِق َأخَذ فُرَساُن الكَنانَِة قـََبًسا ِمن َأحرَاِر تُوُنَس ِإىَل 
 !ثَورٌة عظيمٌة، َوَأيُّ ثَورَة

َا ثَورَ ثَورٌَة َمِصريِيٌّة ملِ  ا، ومل َتُكن هِذه الّثورَة ثَورََة َطَعاٍم وِكَساء، وِإمنَّ ُة ِعزٍّ َوِإبَاء، ثَورَُة صَر كلِّها َولألُّمة بِأسرِها ِإن اعتَصَمت حِبَبِل َرهبِّ
ِم َأجَماُدُهم، َوَحّنت نـُُفوُسهم لَِعهِد بَذٍل َوعطَاء، أَىاَءت َحواِىَر الّنيِل َوقـُرَاه ِمن أَدنَاه ِإىَل أَعاَله، فـَرَتاَءت لِفتَياِن اإِلساَل 

يف َوجِه الَباِطِل َوَرفـَُعوا قَبَضاهتم َأجَداِدهم، فَاقَتَبُسوا ِمن َميَداِن الّتحرِيِر يف الَقاِهرَِة ُشَعالً لَِيقهُروا هِبَا األَنِظَمَة اجلَائِرَة، َوَوقـَُفوا 
َعاَهَدة، فَاهِلَمُم َصاِمَدٌة، َوالّسواِعُد ُمَساِعَدٌة، والّثورَُة َواِعَدةِىّده، ومل يـََهابُوا ُجنَده، َوتـََعاَهُدوا َفو 

ُ
 .ثـُّقوا امل

 
يِع األَقطَار  :فِإىَل أُولِئك الّثواِر اأَلحرَاِر يف مجَِ

َحاَورََة؛ َفاَل الِتَقاَء يف ُمنَتَصِف الّسِبيِل َبنَي أَ 
ُ
َباَدرَِة، َواحَذُروا امل

ُ
 .هِل احَلقِّ َوَأهِل الّتضِليل، َحاَشا، وََكاّل مَتَّسُكوا ِبزَماِم امل

يادهتا، اّدَخَرتُكم األُّمُة هِلََذا احَلَدث وَتذكَُّروا أّن اهللَ قد َمّن َعَليُكم بِأَيّاٍم هلَا َما بَعَدَها، أَنُتم فُرَساهُنا َوقَاَدهتُا، َوبِأيِديُكم جِلَاُمها َورِ 
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 .ابُوا الَعِسريَ اجلََلل، فأمتّوا املِسرَي َواَل تـَهَ 
 

َسرُي ِإىَل اهلََدف 
َ
 َواحلُرُّ يف َعزٍم َزَحفْ * * * بََدأَ امل

ِسرَي 
َ
 فـََلن َيِكّل َوَلن يَِقفْ * * * َواحلُرُّ ِإن بََدأَ امل

 
فـََثوَرُتُكم ِهَي ُقطُب الرََّحى، َوَموِىُع آَماِل  -بِِإذِن اهلِل تـََعاىَل -فـََلن يَِقَف َحىّت تـََتَحقََّق اأَلهَداُف املنُشوَدُة، َواآلَماُل املعُقوَدُة 

َكُلوِمنَي َواجَلرَحى، فـََقد فـَّرجُتم َعن األُّمِة ُكَربًا َعِظيَمًة 
- حّقَق اهللُ آَماَلَكم-َوحُتَّقُقوَن آَمااًل َكِبريًَة  -فرّج اهللُ ُكَرَبُكم-امل
 

 َخلٌف َوالرََّجاُء أََمامُ  الَيأسُ * * * َوَقَف الّسِبيُل ِبُكم َكوقَفِة طَارٍِق 
 َومَيُوُت ُدوَن َعرِيِنِه الّضرَغامُ * * * َوتـَُردُّ بِالّدِم ِعزٌّة ُأِخَذت بِِه 
 َدفًعا لَِباِطِلِهم َفَكيَف ُياَلمُ * * * َمن يَبِذل الرُّوَح الَكرمَِي ِلربِّه 

 
سِلَمة

ُ
 ,فـََيا أَبَناَء أُّميِت امل

َوالَقَواِنني  ِطري، َوفُرَصٌة تَارخيّيٌة َعِظيَمٌة نَاِدرٌَة لِلنـُُهوِض بِاألُّمِة، َوالّتَحرُّر ِمَن الُعُبوِديَِّة أِلَهَواِء احُلّكاِم،أََماَمُكم ُمفتَـَرُق طُُرٍق خَ 
 .الَوىِعّيِة، َواهلَيَمَنِة الَغربِّيةِ 

يِت تَنَتِظرَُها األُّمُة ُمنذ ُعُقوٍد بَِعيَدٍة، فَاغَتِنُموَها َوَحّطُموا اأَلصَناَم َفِمَن اإِلمِث الَعِظيِم َواجَلهِل الَكبرِي َأن َتِضيَع َهِذِه الُفرَصُة الّ 
 .َواأَلوثَاَن، َوأَِقيُموا الَعدَل َواإِلميَان

سِلَمةِ 
ُ
َقام أُذَّكُر الّصاِدِقنَي بَِأّن تَأِسيَس جَمِلٍس لَِتقِدمِي الرّأِي َواملُشورَِة لِلشُُّعوِب امل

َ
ِهّمِة َواِجٌب  َويف َهَذا امل

ُ
َحاِوِر امل

َ
يف مَجيِع امل
الظَّاِلَمة، َوهَلُم ثَِقٌة َواِسَعٌة  َشرِعّي، َوآَكُد َما َيُكوُن َعَلى بَعِض الغُيورِيَن اّلِذيَن َقد َنَصُحوا ُمَبكرًا ِبَضُرورَِة اسِتئَصاِل َهِذِه األَنِظَمةِ 

ُسِلِمنَي، فـََعَليِهم البدُء هبَِ 
سَتِبّديَن، َوِإنَشاُء ُغرَفِة َعَمِلّياٍت َبنَي مَجَاِهري امل

ُ
َذا املشُروِع َواإِلعاَلُن َعنُه َسرِيًعا بَِعيًدا َعن َهيَمَنِة احُلّكاِم امل
يَع َحاَجاِت األُّمِة َمَع ااِلسِتَفاَدِة ِمن ُمقتَـَرحَ  ويل النـَُّهى يف َهِذِه األُمَّة، اِت أُ ُمَواِكَبٍة ِلأَلحَداِث لِلَعَمِل خِبُطُوٍط ُمتَـَوازِيٍَة َتشَمُل مجَِ

َلة، َوأُويل األَلَباِب ِمن أَهِل املعرَِفِة إِلنَقاِذ الشُُّعوِب اّليِت ُتكَ  َُؤهَّ
اِفُح إِلسَقاِط طَُغاهِتا، َويـَتَـَعّرُض أَبَناُؤَها َوااِلسِتَعانَة مبَرَاِكِز اأَلحَباِث امل

 .َطت احلَاِكَم وبَعَض أَرَكانِِه بِاخلُطواِت املطُلوبَِة حلَِِمايَِة الّثورَِة َوحَتِقيِق َأهَداِفَهالِلَقتِل، َوتوِجيِه الشُُّعوِب اّليِت َأسقَ 
رَصة لِلّضَياِع، ، فَالّتَأخُُّر يـَُعرُِّض الفُ وََكَذِلَك التّـَعاُوُن َمَع الشُُّعوِب اّليِت مل تَنطَِلق ثَورَاهتا بَعُد، لَِتحِديِد َساَعِة الصِّفِر َوَما يَلَزُم قَبَلَها

ُم قَبَل أََوانِِه يَزِيُد ِمن َعَدِد الّضَحايَا، َوَأحسُب َأنَّ رِيَاَح الّتغيرِي َستَـُعمُّ الَعامِلَ اإِلساَلمِ  فَينَبِغي َعَلى  -بِِإذِن اهللِ -ّي بَِأسرِِه َوالتـََّقدُّ
بَتِعِديَن َعن أَنَصاِف احلُُلوِل َوُمَداَهَنِة الّشَباِب أن يُِعدُّوا ِلأَلمِر َما يَلَزُم، َوَأن اَل يَقَطُعوا أَم

ُ
رًا قَبَل َمُشورَِة َأهِل اخِلربَِة الّصاِدِقنَي امل

 :الظّاِلِمني، َوَقد ِقيلَ 
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َحلُّ الثّاين * * * الرَأُي قَبَل َشَجاَعِة الُشجَعاِن 
 ُهَو أَّوٌل َوِهَي امل

 
سِلَمة

ُ
 ,أُّميِت امل

هِتا الَيوَم ِمَن ُقوِد ثَورَاٍت َعِديَدة، َفرَِح الّناُس هِبَا مُثّ َما لَِبثُوا أّن َذاُقوا َوياَلهتا، فَالّسِبيُل حِلِفِظ األُمَِّة َوثَورَاَلَقد َشِهْدِت قَبَل ِبضَعِة عُ 
َجااَلِت َواَل 

َ
َفاِهيِم يف َشىّت امل

َ
َوَأمَهَّها رُكُن اإِلساَلِم , ِسّيَما اأَلَساِسّيةِ  الّضاَلِل َوالظُّلِم ُهَو بِااِلنِطاَلِق يف ثَورَِة الَوعِي َوَتصِحيح امل

 ".حُمَّمد ُقطب: "لِلَشيخِ " َمَفاِهيُم يَنَبِغي َأن ُتَصحَّح: "اأَلّول، َوِمن َخرِي َما ُكِتَب يف َذِلَك ِكَتابُ 
ِصيَبُة الُكربَى، َوَما َفَضعُف الَوعِي ِعنَد َكِثرٍي ِمن أَبَناِء األُّمِة الَناِتُج َعن الثـَّقاَفِة اخلَاِطَئِة 

ُ
اّليِت يـَُبثـَّها احُلّكاُم ُمنُذ ُعُقوٍد بَِعيَدٍة ُهَو امل

ُرّة، فـَثـََقاَفُة الذُّلِّ َواهلََواِن َواخلُُنوع، َوَتكرِيسِ 
طَلَقِة لِلُحّكاِم  َمَصاِئُب األُّمِة اأُلخَرى ِإالَّ مَثَرٌَة ِمن مَثَرَاهِتَا امل

ُ
اَدٌة هَلُم َوتِلَك ِعبَ -الطَّاَعِة امل

َباِدِئ َواأَلشَخاِص َتُدوُر يف  -ِمن ُدوِن اهلل
َ
يِنّيِة َوالّدنَيِويِّة هَلُم، َوَجعِل الِقَيِم َوامل  فـََلِكِهم، فـَُتفِقُد َوالتّـَناُزل َعن َأَهمِّ احلُُقوِق الدِّ

ِإدرَاٍك أَو تـََبّصر فُيصِبح ِإّمَعة؛ ِإن َأحَسَن الّناُس َأحَسن، َوِإن َأَساُؤوا  اإِلنَساَن ِإنَسانِّيته، َوجَتَعلُه يركُض َورَاَء احلَاِكِم َوِإرَاَدتِه، ُدونَ 
سِتبَداِد يف ِباَلِدنَا، اّلِذيَن َأَساء، ممّا جَيَعلُه َكِسلَعٍة ِمن َسقِط املَتاِع، يَفَعُل هِبَا احلَاِكُم َما َيَشاء، َوَهُؤالِء ُهم َىَحايَا الظّلِم َواالِ 

ّليِت آتَاُهم اهللُ ِإيّاَها، احُلكَّاُم لَِيهِتُفوا بِامِسهِم، َويَِقُفوا يف َخنَدِقِهم، َوَقد َسَعى احُلكاُم لَِيَتَخّلى النَّاُس َعن َأَهّم ُحُقوِقهم اَأخَرَجُهم 
ِهّمِة َعرَب َتَضافُِر جُ 

ُ
ُهوِد ُمَؤّسَساِت الّدوَلِة الّديِنّيِة ّواإِلعاَلِمّيِة إِلصَباِغ فـََعطُّلوا ُعُقوَل األُّمِة، َومهَُّشوا َدوَرَها يف الّشُؤوِن الَعاّمِة امل

هَلَا ُزورًا َوهُبَتانًا بِاسِم الّدين، وََكَذِلَك الشَّرِعّيِة َعَليِهم، َفَسَحُروا َأعنُيَ النَّاِس وِإرَاَداهِتم َوُعُقوهَلُم، َوَرّوُجوا ِلَصَنِمّيِة احلَاِكِم، َوَأّسُسوا 
أََمانٌَة يف أَْعَناِقَنا، َوَقد  ن، لَِيحرَتَِمَها الّناُس َولَِيغرُِسوَها يف النّـُفوس، لِيُـَقدِّسَها الِكَباُر، ومََل َيسَلم ِمنَها الصَِّغاُر، اّلِذيَن ُهمبِاسِم الَوطَ 

َك الَكِبرُي، َوَشّب َعِليِه الّصِغرُي، فَازَداَد الطَُّغاُة طُغَيانًا، ُوِلُدوا َعَلى الِفطرَِة فَاغَتاُلوا ِفطَرتـَُهم ِباَل َىِمرٍي َواَل َرمَحة، فـََهرَِم َعَلى َذلِ 
سَتضَعفون اسِتضَعافًا، َفَماَذا تَنَتِظُرون؟

ُ
 !َوامل

َورَصاَص الطَُّغاِة  ابـََها،فَأَنِقُذوا أَنُفَسُكم َوَأطَفاَلُكم فَالُفرَصُة َساحِنٌَة، َخاّصة بَعَد َأن حَتّمل ِفتَياُن األُمَِّة ِعبَء الّثورَاِت َومصَ 
طَّلُقوا ُدنَيا الّذّل َوالَقهِر، َوَخطَُبوا الِعزََّة َوَعَذاهَبا، َفَمهَُّدوا الطّرِيَق بَِتضِحَياهِتِم، َوأَقَاُموا ِجسَر احلُريِّة ِبِدَمائِِهم، ِفتَيٌة يف ُمقَتَبِل الُعمِر، 

 .َج َوَلن يـَُعوَد َحىّت حُيَقَِّق الُوُعوَد بِِإذِن اهلِل تـََعاىَل أَو الَقرب، َفهل يَِعي احُلّكاُم ّأنَّ الشَّعَب َقد َخرَ 
 

َوَمن ملَ  -َنَصرَُه اهللُ -ريِه، َفَمن بََدأَ فَلُيِتمَّ َوِخَتاًما؛ ِإنَّ الظُّلَم الَعِظيَم يف ِباَلِدنَا َقد بـََلَغ َمبَلًغا َكِبريًا، َوتََأّخرنَا َكِثريًا يف ِإنَكارِه َوتَغيِ 
تَه، َوَتَدبَـُّروا احَلِديَث الّصِحيِح َعن َرُسوِل اهلِل َصلَّى اهللُ َعِليِه َوَسلََّم َحيُث قَالَ يَبدَ  َما ِمن نيبٍّ بعثُه اهللُ يف أّمٍة : )أ فـَْلُيِعّد ِلأَلمِر ُعدَّ

مُثَّ ِإنـَّها خَتُلُف من بعِدِهم ُخُلوٌف يـَُقوُلوَن َما اَل , َن بِأمرِهِ قبِلي إاّل َكاَن َلُه ِمن أّمِتِه َحَوارِيُّوَن َوأصَحاٌب يأُخُذوَن ِبُسّنِتِه ويـَتَـَقّيُدو 
َوَمن َجاَهَدُهم بِِلَسانِه فـَُهو ُمؤِمٌن، َوَمن َجاَهَدُهم بَِقلِبِه فـَُهَو , يَفَعُلوَن، ويَفَعُلوَن َما اَل يُؤَمُروَن، َفَمن َجاَهَدُهم بَِيِدِه فـُُهَو ُمؤِمنٌ 

 (.اَء َذِلَك ِمَن اإِلميَاِن َحّبُة َخرَدلٍ ُمؤِمٌن، َولَيَس َورَ 
طِّلبِ : )َوقَاَل أَيًضا

ُ
 (.َوَرُجٌل قَاَم ِإىَل ِإَماٍم َجائٍِر فََأَمرَُه َونـََهاُه فـََقتَـَلهُ , سّيُد الّشهَداِء مَحزَُة بُن َعبِد امل
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 .الشَُّهَداِء، َوِإن َعاَش فَِبِعزِّ َوِإبَاء، فَانُصُروا احَلقَّ َواَل تـَُباُلوافـََهِنيًئا ِلَمن َخرََج هِبَِذِه النّيِة الَعِظيَمِة، فَِإن قُِتَل َفَسّيُد 
 

 ُهَو الِعزُّ ُهَو الُبشَرى* * * فـََقوُل احَلّق لِلطَّاِغي 
نَيا   ُهَو الدَّرُب ِإىَل اأُلخَرى* * * ُهَو الدَّرُب ِإىَل الدُّ
 ُحرراَوِإن ِشئَت َفُمت * * * ِفِإن ِشئَت َفُمت َعبًدا 

 
 .الّلُهّم افَتح َعَلى الَقاِئمنَي بُِنصرَِة ِديِنَك فَتًحا ُمِبيًنا، وارزُقُهم َصربًا َوَسَداًدا َويَِقيًنا
 .الّلُهّم أَبرِم هِلَِذِه األُمَِّة أَمَر ُرشٍد؛ يـَُعزُّ ِفيِه أَهُل طَاَعِتَك، َويَُذلُّ ِفيِه أَهُل َمعِصَيِتكَ 

عُرو 
َ
نَكرَويُؤَمُر ِفيِه بِامل

ُ
 .ِف، َويُنَهى َعن امل

نَيا َحَسَنًة، َويف اآلِخرَِة َحَسَنًة، َوِقَنا َعَذاَب النَّار  .َربَـَّنا آتَِنا يف الدُّ
 .الّلُهّم قـَّو َىعَفَنا، َواجرُب َكسَرنَا، َوثـَّبت أَقَداَمَنا

 .الَقوِم الَكاِفرِينَ  اللُهّم َعَليَك بِأَئَِمِة الظُّلِم احمَلليني َوالدولِينَي َوانُصرنَا َعَلى

 .َوآِخُر َدعَوانَا َأِن احَلمُد لِّلِه َربِّ الَعاَلِمنيَ 
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170 
  و الحثِّ على الجهادالتحريض : الرسالة السادسة إلى األمة اإلسالمية 
 

214 
 مبادرة ُصلح: الرسالة األولى لشعوب أوروبا

 
  الرسالة الثالثة إلى أهل العراق خاصة و المسلمين عامة  219
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228 
  الحرب؛ أسبابها و نتائجها: الرسالة الثانية إلى الشعب األمريكي 

 

236 
  عامةالرسالة األولى إلى أهل بالد الحرمين خاصة و المسلمين  
 

265 
  الرسالة الرابعة إلى أهل العراق خاصة و المسلمين عامة 
 

289 
  السبيل إلنهاء الحرب: الرسالة الثالثة إلى الشعب األمريكي 
 

295 
  يا أهل اإلسالم: الرسالة السابعة إلى األمة اإلسالمية 
 

316 
  شهادة حق: الرسالة الرابعة إلى الشعب األمريكي 
 

320 
 إلى مجاهدي العراق والصومالرسالة 

 

326 
 الزرقاوي الشيخ أبي مصعب رثاء
 

332 
 رسالة إلى األمة اإلسالمية

 

340 
 1420خطبة عيد الفطر 

 

351 
 العراقبإلى أهلنا 

 
 حول العراق ودولة الراق اإلسالمية السبيل إلحباط المؤامرات 362
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376 
 السالمفلتثكلنا أمهاتنا إن لم ننصر نبينا عليه 

 

379 
 السبيل لخالص فلسطين

 

384 
 "أسباب الصراع في الذكرى الستين لقيام دولة اإلحتالل اإلسرائيلي"إلى الشعوب الغربية 

 

388 
 دعوة إلى الجهاد

 

399 
 إعالن الجهاد

 

419 
 لتحرير فلسطين وات عمليةخط
 

428 
 النزال النزال يا أبطال الصومال

 

432 
 باكستانإلى إخواننا في 

 

440 
 بيان للشعب األمريكي

 

445 
 رسالة إلى الشعوب األوروبية

 

448 
 العمل اإلغاثيأسلوب وقفات مع 

 
 السبيل إلنقاذ األرض 452
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456 
 واجبنا تجاه فلسطين

 

468 
 أسامة بن الدن إلى أوباماالشيخ من 
 

470 
 من أسامة بن الدن إلى الشعب الفرنسي

 

472 
 الشعب الفرنسي الرسالة الثانيةمن أسامة إلى 

 

474 
 الخطاب األخير
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 منتدى حصاد الجهاد
http://www.hassadalmojahideen.net/vb منتدى حصاد الجهاد 

 حصاد الجهاد على المواقع اإلجتماعية
Http://www.twitter.com/Hasadaljihad حصاد الجهاد على تويتر 

Http://www.facebook.com/pages/ -حصاد

 384748764901017/الجهاد
 حصاد الجهاد على فيسبوك

Http://www.youtube.com/user/HasadJihad حصاد الجهاد على يوتيوب 
 


