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ا و لاه ومان إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سي ئات أعمالناا  مان يهاده اهلل ماض مَّ ل
 :أما بعد... يَّ لل  مض هاديو له  وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 
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أورد حادي  أباص رقياا تماي  الاداري ر اص اهلل عناه  -علياه رحماا اهلل  -كماا ماص صاحيَّ مسال   ملسو هيلع هللا ىلصوقد صاَّو عان نبيناا 

 3 .(هلل ولكتابه ولرسوله وألئما المسلمين وعامته ): لمن؟ قا : قلنا. (الدين النصيحا): ملسو هيلع هللا ىلصقا  قا  رسو  اهلل 
 

بااراً؛ للذمااا  أقااو  أن الوةااود مالحماا د هلل الااذي أكماا  لنااا هااذا الاادين وةعاا  النصاايحا مااص مكااان علااص  ع ااي  مااذداً؛ لومانااا واو
األمريكص مص قلب األَّموا اإلسضميا ومص بضد الحرمين ودو  الخليج عاما هو وةود احتض  ولقد اعترمت الواليات المتحاد  األمريكياا 

نص بعشار دقااائد صاادرت بياناًا مااص االعتااراو باه باارا  وعودهااا الساابقا لحكااا  المن قااا باذن ال يقااو  هااذا بعاد قيااا  هاذا الكيااان الصااهيو 
الكيان وسنتحد  عن ذلك بإذن اهلل سبحانه وتعالى ميما بعد مالخضصا أن هذا الوةود مص قلب العال  اإلسضمص هاو وةاود احاتض   

اافعر باان عبااد الاارحمن الحااوالص مااص كتابااهل المعنااون  وأؤكااد هااذا المعنااى بكاا  أدوات التذكيااد وقااد ساابقنا إلااى ذلااك م اايلا الشاايت الاادكتور سع
معت للكااونةر  « وعااد كساانةر» والااذي ةمااه ميااه ماان الحقااائد الوا ااحا والبااراهين السااا عا ماان أمااواه العاادو وماان النشاارات التااص قَّاادل

معت أي ًا مص وزارات الادما  األمريكياا مان خ  اًا الحاتض  باضد  الحارمين وةزيار  العارب ملا  ياد  مةاااًل للشاك ماص أن األمريكص وقَّدل
 «ةيوش الكفار مود أرض الحرمين»: هذا الوةود هو وةود احتض  ووةه رسالا إلى العلما؛ مص ذلك الحين وكتب على صفحاتها

 
هذه المصيبا المَّللموا  هذا دورك  أيها العلما؛  منرةوا اهلل سبحانه وتعالى أن يومد علمائنا للقيا  بتحريض األَّموا للخروج من

 .قو  إال باهلل حو  وال التص ل  يَّصعب بها أه  اإلسض  من مةر تاريخها وال
 

ومه هذه األدلا الدامغا ماا زا  بعاض الناا ل ي اللون كًيارًا مان عاماا المسالمين بعلا   أو بغيار علا   بقصاد  أو بغيار قصاد 
ذع من وقاته  يقولون أن هذا الوةود هو وةود استعانا ولي  وةود احت ض  وأستسمَّ الح ور والسامعين أن أَّناقش هذا القو  وأن آخَّ

عاان مسااذلا  قااد ماارو عليهااا عقاادو ماان الزمااان وات ااحت للمساالمين ولغيااره  مااص كاا  مكااان  ولكاان ألننااا نعاايش مااص زماان  الااب ميااه سااحر 
رعجع من التعريج على ه ّكا  هذه الوسيلا لت لي  النا  مض حع  ...ذه المقولا اإلعض  واستخد  الحَّ

 
عان أباص هريار  ر اص اهلل عناه قاا   -رحماه اهلل  -كماا ماص السلسالا الصاحيحا للشايت األلباانص  ملسو هيلع هللا ىلصصَّو عن نبينا  وقد
دودَّ ميها الكاذب ويَّكعذعبَّ ميها الصادد  ويؤتمن ميها الخاائن ويخاون : سيذتص على النا  سنوات خداعات): ملسو هيلع هللا ىلصقا  رسو  اهلل  يَّصع

 4. (الرة  التامه يتكل  مص أمر العاما): يا رسو  اهلل وما الرويب ا؟ قا : قي . (يها الرويب اميها األمين  وين د م
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مكذن هذا الحدي  يتحد َّ عن زماننا هذا حي َّ تصّدر علاى  هاور باضد اإلساض  الاذين والاوا اليهاود والنصاارا وأبااحوا لها  
 حاو  وال وال ملسو هيلع هللا ىلصمان وًراا محماد  وند ايباوه ماص اياهاب الساةبضد اإلسض  وخونوا ك  أمين وكاذبوا كا  صاادد ومان ن اد باالح

 .قو  إال باهلل
 

إن دخاو  : مذقو  للذين يقولون إن هذا الوةود األمريكص ال خ  هاو وةاود إعاناا ممان بااب وصاو  للواقاه وتقريار  للحقاائد
 قا ماص حالاا عةاز  و اعو عان القياا  القوات األمريكيا إلى ةزير  العرب يعنص مص أو  ما يعنص أن ةيوش المن قا وأن حكا  المن

ال لااو لاا  يكاان هناااك  ااعو مااص ةيااوش  باواةبه  عاان الاادما  عاان تلااك الااديار وأهلهااا  وأ اان أن هااذه المسااذلا ال يخااالو ميهااا عاقاا  واو
 .مينبالقوات الصليبيا المعاديا هلل ولرسوله عليه الصض  والسض  وللمسل -ما زعموا  على - هالمن قا لما احتيج إلى اإلستعان

 
وكان النا  ينت رون بعد أن صروحع المساؤولون ماص دو  الخلايج أنها  بواتاوا بهاذا الهةاو  وبهاذا التحادي الاذي شانوه الن اا  
اا لمواةهاال هاذه المعركاا بينهاا وباين خصاومها  وأن  العراقص على الكويت مكان النا  ينت ارون أن يَّعلعان النفيار العاا  وأن تحشاد األَّمو

ت النصار وةواناب النصار التاص زعا  هاؤال؛ الحكاا  أنهاا موةاود  وهاذا ال يخفاى بارا  أنها  ماص بداياا إذنها  لومريكاان تَّساتعكمع  مقوماا
ااا  للاادخو  كمااا زعمااوا قااالوا أن األماار لاا  يتةاااوز ب ااعا أشااهر  وكلماااته  هااذه مصااور  ومسااةلا عناادما خاادعوا العلمااا؛ وخاادعوا األَّمو

 .ان  مرو اليو  أكًر من عشر سنوات على دخو  القوات الصليبّيا إلى بضد الحرمينبكضمه  هذا ولكن لما مرو عقدو من الزم
 

نَّنعبلهَّ إلى أننا عند الحدي  نتحد  عن وقائه مقد يقت ص ذكر بعض األحكا  الشرعيا ولكن أنا اآلن أتحد  عن وقائه ألن 
من ذلك م يلا الشيت حمود العقض؛ مص كتابهل الذي صدر نحن ال نؤمن بةواز اإلستعانا بالمشركين كما قرره أه  العل  الصادقين و 

القو  المختار مص حك  االساتعانا »: قريبًا تحد  عن عد  االستعانا بالمشركين وبخاصا على الشعوب اإلسضميا مص كتابه المعنون
علااى أن هااذه األن مااا مااص دو  مااذقو  لمااا ماارت هااذه الساانون وماارو عقاادو ماان الزمااان أي ااًا هااذا لااه دالئاا  أخاارا  مهااو يااد  « بالكفااار

ماا أنهاا تارزح تحات  اغو   صاليبيا   سارائي  بعاد  رماه  صاهيونياالخليج إما أنها ال تًاد بشاعوبها وال ترياد أن تسالحه  واو مان أمريكاا واو
 .عدد القوات المسلحا مص هذه المن قا

 
إذًا بقاص معناا ." ... نًاد ماص شاعوبنا نحان: "معند الن ر مص هذا األمار نةاد أن حكاا  المن قاا ينفاون السابب األو  ميقولاون

األمر اآلخر أن هناك  غو  من أمريكا على دو  المن قا بذن تبقى  عيفا وأن ال يَّسنود الشعب للقيا  بواةباه ماص الاذود عان ديناه 
قلععت بين إسرائي  الت ص احتلت ملس ين وكذلك مص الذود عن و نه وأمته ونفسه  وهذا ي هر بو وح من اتفاقيا كامب ديفيد عندما وَّ

وبين مصر ب غ   من الواليات المتحد  األمريكيا  كان من بناود االتفاقياا لاي  عاد  زيااد  عادد الةايش با  كاان مان بنودهاا تساريَّ 
 .نسبا كبير  من الةيش المصري من القوات العسكريا

 
على عاد  اإلهتماا  باالقوات العساكريا والفاردَّ وكذلك إذا ن رنا مًًض لليابان مهناك اتفاقيا بين اليابان وبين الواليات المتحد  

بيننا وبين اليابان أن حكا  اليابان صارحوا لشاعوبه  أنناا نحان بقاو  الساضح وبقاو  القواعاد األمريكياا الموةاود  ماص الياباان بعاد الحارب 
د أحسان وزيار خارةياا ق ار عنادما العالميا ا  ررنا إلى هاذه االتفاقياا الةاائر  ولكان ماص بلاداننا اتخاذوا الكاذب منهةاًا وسياساا  ولقا

أناا لا  أدماه : "قاا  4141سَّئل ع أًنا؛ الب  المباشر لقنا  الةزير  مص برنامج  عان الوةاود األمريكاص مقاا  بكاض   ماا معنااه ماص رم اان 
ج األمريكاان منهاا أن الابضد المحتلاا ولكنناا ال نسات يه أن نَّخارل  -هكاذا  -عليك  حسفًا وسو؛ كيد  بضدك  محتلا وأكذب عليك  أي ًا 
 .قا  هذا بكض  وا َّ صريَّ بّين." ولو قلنا ألمريكا اخرةص قا  مإن ق ر ستعش عبَّ من الخري ا
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نها ال تن لاد مان  وزرا؛مص الوقت الذي ي هر بعض  دو  الخليج ليكذبوا علينا ويقولون إن القوات األمريكيا اير محتلا واو
مست عفين مص العراد من الولدان والنسا؛ واأل فا   وهذا المعنى أكده أي اًا األميار أرض ةزير  العرب من بضد الحرمين ل رب ال

 ض  بن عبد العزيز مص لقاا؛  لاه ماه اإلذاعاا البري انياا سامعته بنفساص وهاو يقاو  أنناا لاو قلناا للقاوات األمريكياا والبري انياا اخرةاوا 
روات المسلمين سرقا وهص أكبار سارقاو ماص  قالوا ه  ال يخرةون مبينًا ومدلًض أنه  ةائوا من أة  أخذ أموالنا وأخذ بترو  المسلمين ًو

التاااريت ولكاان يخادعوننااا باأللفااا  ويقولااون ةئنااا للمصااالَّ الحيويااا األمريكيااا  معااودًا علااى مااا تكلمنااا  إذًا يَّمنعااه علااى دو  الخلاايج أن 
 .ترمه عدد قواتها المسلحا

 
ّكا ملسو هيلع هللا ىلصوقد صَّو عان نبيناا  كا  الحَّ أناه  ملسو هيلع هللا ىلصا  الاذين يكاذبون علاى شاعوبه  والاذين يغادرون باذقوامه   صاَّو عناه مَّبيناًا حَّ

 َل ككل هم هللا وَل كنظر لليهم كوم القِامة وَل ُكزكيهم ولهم عَاٌب ألِم): قا 
ٌ
 5. (شٌِخ زان, وَمِلنٌ  كنَاب, وعا نٌس ُم نتك ر:َثالثة

حتى لو قلنا أن هذا الوةود وةود إعانا مالمحصلا النهائياا   النصر ممهذا مصير شعوبنا هناك  مالمحصلا أننا لن نسلَّ ولن نستك
أننا سنبقى لقمًا سائغا لك  مفتر   من األن ما المحي ا بنا ومن ايرها  مكيو وأن اليهود أعدا؛ اهلل ورسوله عليه الصاض  والساض  

ال مماذا يع! ه  ورا؛ هذا ال غ  حتى تبقى المن قا بغير قو  خا عا للنفوذ اليهودي ماص هاذه  اآلننص أن العادو الصاهيونص عناده واو
اه ماص أقا  مان  077.777اللح ات أكًر من   07ةندي تحت السضح م ًض عن مً  هذا العدد وزياد  من القوات اإلحتيا ياا تَّةمع

معاًض  ساعا بينما مةمو  ةيوش دو  الخليج الستا ال يساوي سَّبه عدد قوات العدو الصهيونص  كيو يمكن أن نصدد أن هذا الفع 
ر لاادو  الخلاايج قباا  ب ااعا عشاار ساانا شااعرشاايدًا ومعااًض حكيمااًا وهااو لااي  خا ااه للقااوات األمريكيااا؟ لقااد قاارأت مااص اإلعااض  المحلااص 

العقاض؛ مان أها  تلاك الاديار ساعوا ... النا  بشص؛ من الخ ر مكلموا وزير الدما  ماص تلاك الدولاا عان  ارور  تةنياد أبناا؛ الشاعب 
ملاهع إلاى المقاا  الساامص : هةاو  العراقاص مقاا  وزيار الادما للذود عن أنفسه  قبا  ال إن ملاو تةنياد الشاعب قاد دَّرل ع دراساًا وامياا وقاد رَّ
 .هذا قب  ب ه عشر سنا... ونحن ننت ر اإلذن بذلك 

 
ذ يتكرر نف  المو و  قب  أكًر مان  عان  -نفساه  -سانا سَّائل ع وزيار الادما   72ً  ا لعت على بعض الةرائد القديما واو

ملاهع للمقاا  الساامص : ةنيد الشاعب للقياا  بواةاب الةهااد للادما  عان المقدساات والادما  عان الادين مقاا ت أماض يعقا  ... إن الملاو قاد رَّ
سوو نبقى لقمًا سائغا : النفوذ والسي ر  الصهيونيا األمريكيا؟ مإذًا كما ذكرت  المحصلا الواحد  تالنا  أن البضد محتلا وأنها تح

 ملسو هيلع هللا ىلصالمحصالا أن أرض مهااب  الاوحص أحفااد محمااد " ها  هاو إحااتض  أ  هاو نفاوذ كبياار لومريكاان"المصاا لحات ولان نختلاو ماص 
 .قو  إال باهلل حو  وال والصحابا الكرا  أحفاد سعد والمًنى تحت نفوذ ماةنات الرو  من اليهود والنصارا وال

 
ادو لها   مانحن نتحاد  عان أع ا  واةاب  إذًا مالذي ينبغص علينا مص هذا الو ه الخ يار والاذي تحاد  الناا  مياهل  كًيارًا وحَّ

أوةب الواةاب بعاد اإليماان دماه العادو الصاائ  الاذي يَّفساد : "بعد اإليمان كما قرره أه  العل  ومن ذلك شيت اإلسض  ابن تيميا يقو 
لعاامته  ولخاصاته  وأن نةاد السابي  إذًا ال بَّادو أن نتحاد  نَّصاحًا للمسالمين   6 ."الدين والدنيا  ال شص؛ أوةب بعد اإليمان مان دمعاه

 .قو  إال باهلل حو  وال للخروج من هذا التيه الع ي  ومن هذه المصيبا الع يما التص ألموت بنا وال
 

منواصاا  مااا باادأناه ماان الحاادي  عاان أع اا  أماار  وأكباار داهيااا  أصااابت المساالمين باااحتض  مقدساااته   باااحتض  البياات ... 
 ؟لصض  والسض  ومسرا نبينا عليا الصض  والسض  وما هو الواةب مص هذه األمور العل ا العتيد ومسةد نبينا عليه ا

                                                 
5

"َبِان الثالثة الَكن َل ككل هم هللا كوم القِامة وَل كنظر لليهم وَل كزكيهم ولهم عَاب ألِم  ..."باب ,َكتاب إلاك ان ,َأخرجه م لم في صحِحه  
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 مح د حامد الوقي:َتحقِق,َل نة اْلح دكة ا:َط,917ََص -إلاختِارات الوقهِة من فتاوى شِخ إلا الم ابن تِ ِة  
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مض شك أن هذه األمور الع يما ال بد أن تدمه أله  الح  والعقد وال بد أن يقو  األمرا؛ والعلما؛ بتحريض األما وتهيئتها  
ِطُِعنوا  ﴿: الى مص القرآن الع ي وحشدها للذود عن دينها وعن مقدساتها وقد قا  اهلل سبحانه وتع

َ
َه َوأ

َّ
ِطُِعوا الل

َ
كَن آَمُنوا أ َِ

َّ
َها ال يُّ

َ
َكا أ

ْم 
ُ
ْمِر ِمْنك

َ ْ
وِلي ألا

ُ
ُ وَل َوأ  7 ﴾الرَّ
 

ْم  ﴿ :قاا  -رحماه اهلل  -وقا  أه  العل  كما ذكر ذلاك شايت اإلساض  ابان كًيار 
ُ
ْمنِر ِمنْنك

َ ْ
وِلني ألا

ُ
 8 ها  العلماا؛ واألمارا؛ ﴾َوأ

عنا بذمرا؛ تلاك الابضد ولكن أَّ  موا المسلمين اليو  اةتمه عليها مصائب عل ا  بع ها مود بعض  ممه أن العدو احت  بضدنا أي ًا مَّةل
 .وه  كما هو وا َّ لمن يتابه األحدا  قد توا ئوا مه أولئك مالمصيبا قد حصلت علينا وبضدنا قد بيعت

 
لمحتلا ليذودوا عن مسرا نبينا عليه الصض  والسض  بعد أن خاذله  الكباار معندما قا  األب ا  وقا  األشبا  مص ملس ين ا 

هةريا وه  يكذبون علينا أنه  سيرةعون  4330عامًا منذ عا   27وبعد أن خذله  الحكا  والرؤسا؛ وه  يكذبون علينا منذ أكًر من 
 .ميضديا 4142الموامد لعا  ملس ين  مقد سق ت ملس ين تحت الحَّك  واالحتض  البري انص مص هذا التاريت 

 
ومااه هااذه المصاايبا الع يمااا مااإعض  كاا  دولااا  ماان دو  المن قااا صااوروا حكوماااته  وصااوروا حكااامه  بااذنه  العباااقر  وبااذنه  
أولص األلباب والنَّهى  والذين يسيرون بنا إلى  ريد الساداد وكاذبوا ودةلاوا عليناا  يلاا هاذه السانين  مماا زالات ملسا ين محتلاا وساق  

لااى المسااةد مساا را نبينااا عليااا الصااض  والسااض  مااص أياادي الصااليبيين وقااد قااا  قائااد القااوات البري انيااا يااو  أن دخلااوا إلااى ملساا ين واو
 ."لقد انتهت الحروب الصليبيا: "األقصى

 
  إال قااو  حااو  وال ممعكوان اإلنةليااز لليهااود ماان بعااده  وهاااه  اليهاود لهاا  اليااو  أكًاار ماان نصااو قارن مااص ملساا ين المحتلااا وال

 .باهلل
اا الةازا؛ يحملاون رؤساه  علاى أكفها  نلصارً  لادين اهلل وأود  اليهاود  اربًا  ملما قا  أوالئك األشبا  ةزاه  اهلل خيرًا عن األَّمو

 .شخصا م ةت الدنيا ول  تقعد 27بالعمليات اإلستشهاديا نرةوا اهلل أن يتقبله   مقت  من اليهود 
 

وياداه « يلسان»ي  الواليات المتحد  وةمه معه رؤسا؛ الصليبيين اآلخرين وةا؛ معها  مةا؛ رؤسا؛ الكفر العالمص  ةا؛ رئ
مازالتااا تق اار دمااًا ماان دمااا؛ إخواننااا المةاهاادين مااص الشيشااان مااص الحاارب األولااى وال ارابااا مااص أن يتخااذ النصااارا اليهااود أوليااا؛ مهاا  

 .بع ه  أوليا؛ بعض كما بيون سبحانه وتعالى
 

لايه  المناامقون ليشادوا علاى أياديه  وينصاروه   اد المةاهادين ولكان ال يَّعقعا  بحاا  أن يادعص اإلنساان وال ارابا أن ينفر إ
ااا وأن الخيانااا قااد وصاالت  اإلسااض  ًاا  يااذهب ويااوالص اليهااود والنصااارا هااذا حااد و ع ااي  بااي ن علااى حةاا  المااؤامرات التااص تَّحاااك لوَّمو

إلاى النخااا   أيان يةتمعااون؟ يةتمعااون علاى أرض مصاار علاى أرض الكنانااا عنااد حااك  مصاار ماص شاار  الشاايت ألي لحكاا  المن قااا 
ذا األمار الع اي  أن نارا مان يزعماون أنها  أولياا؛  شص؛؟ لينصروا اليهود  لينصروا ال لما الذين قتلاوا المست اعفين مان المسالمين واو

ؤتمر ماان الاادو  العربيااا مااه رئااي  وزرا؛ الكيااان الصااهيونص  لاا  يااذهبوا ليخااذلوا هلل وأنهاا  أوليااا؛ للمااؤمنين يقفااون معهاا  مااص هااذا الماا
نما ذهبوا لينصروا ال ال  اليهودي ولينصروا الصليبيين  د ال عفا؛ الم لومين األبريا؛  ذهبوا وسّموا الةهاد ... المةاهدين مق   واو

اا علياه وكعتعبعاهَّ علاى الماؤمنين الذي أنز  اهلل سبحانه وتعالى ميهل آيات تَّتلى للتذكياد علياه ولتحا مرا ااً   -ساموه الةهااد ... ريض األَّمو
 .سموهَّ عَّنفًا ونبذوه ووصفوه بك  وصو  ال يمكن لمسل   أن يصفه به ويبقى مص دائر  اإلسض  -وم اوعًا لليهود والنصارا 
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 57:َ ورة الن اء  

8
 تحقِق  امي بن مح د ال المة,ََار طِبة :َط(2/945َ)َ-تو ير القرآن العظِم :َأُظر  
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م ااهر  »ساض  العشار  ال ااهر  الباارز  أن مان ناواقض اإل -رحمها  اهلل  -وقد ذكر علمائنا الكرا  وذكروا لناا عان علماائه  
  مناصر  اليهود على المست عفين من المسلمين مص ملس ين ذلاك نااقضو مان ناواقض اإليماان ممان معا  «المشركين على المسلمين

مود  عليه الصض  والسض  لوال مَّحع  .ذلك مقد خرج من مل
 

ومان شاا؛ مااليراةه كضماًا نفيساًا ! ورساوله باذنه  أولياا؛و للماؤمنين؟ مذي تدلي   على األَّموا أن يوصعو هؤال؛ الذين خانوا اهلل
« كتااب التوحياد»عندما بوب الشيت محمد عليه رحماا اهلل ماص  «كتاب التوحيد»مص شرحه لكتاب ةده « متَّ المةيد»لصاحب كتاب 

 ." هلل مقد اتخذه  أربابًا من دون اهللمن أ ا  العلما؛ واألمرا؛ مص تحلي  ما حّر  اهلل أو مص تحري  ما أح و ا: "بابًا قا 
 

ماص كتاباه مبيناًا أن ذلاك مان ناواقض اإلساض  وأن مان  -علياه رحماا اهلل  -ويقو  الشيت عبد الرحمن بان حسان آ  الشايت 
لعهع رقباا اإلساض  مان عنقاه ن حكماوا مهاؤال؛ إ اامًا علاى ماواالته  لليهاود والنصاارا أي اًا يحكماون بغيار ماا أناز  اهلل  . ذلك مقد خع واو

أن ذلاك مان ناواقض اإلساض  ئ ع أخارا ال يخفاى عناد أها  العلا  ببعض المسائ  بما أنز  اهلل  مإن حكمه  بغير ما أنز  اهلل مص مساا
ااا  ميهاااا ماااص دماااا؛ المسااالمين وأماااواله  وأعرا اااه  بغيااار ماااا أناااز  اهلل  وهااا  ماااص ذلاااك يساااتةيبون لل اااغو   وقاااد شااارعوا تشاااريعات  يَّحكع

ن األمريكيا  للوالي ات المتحد  األمريكيا التص ةعلات مان نفساها نادًا هلل وشاريكا هلل تَّشعار  َّ للناا  مان دون اهلل  ماإن ةهااد األمريكاان واو
قتا  األمريكان هو من صمي  اإليمان ومان صامي  التوحياد  واهلل سابحانه أمرناا بشاهاد  التوحياد  شاهاد  أن ال إلاه إال اهلل وأن محمادًا 

نما يعبدون ربو البيت األبيض علايه  رسو  اهلل  ه  ةعلوا م ّكا  المن قا ال يعبدون ربو البيت العتيد واو ن نفسه  إلهًا يَّعبعد وأصبَّ حَّ
واقاارأوا إن شاائت  « ال إلااه إال اهلل وأن محمااد رسااو  اهلل»ماان اهلل مااا يسااتحقون  مااإن وصااو هااؤال؛ باإليمااان تمييااهو وأيل تمييااه لمعنااى 

عن القوانين الو عيا وعن مكتابته مص أن البضد تَّحكع  بهذه القوانين وال  -عليه رحما اهلل  -آ  شيت رسالا الشيت محمد بن إبراهي  
 .قو  إال باهلل حو  وال

  
مقااد قلااتَّ مااص بدايااا كضمااص أرةااو اهلل أن يَّعيننااص علااى أن نقااو  الحااد وعلااى أن ال نخشااى مااص اهلل لومااا الئاا   مااإن الاادا؛ 

ياك  منه عَّ ا  ووصو الدا؛ دون وصو الد  ...وا؛ هو اَّشو لوَّموا  عامانا اهلل واو
 

اا  واهلل : مذقو  اا وهناا ات اَّ لناا أن األمارا؛ ها  قاد خاانوا األَّمو كان ال بَّدو من األمرا؛ والعلما؛ أن يقوموا بتحشايد وحشاد األَّمو
ُ ننَ﴿: ساابحانه تعااالى يقااو  ننَه َوالرَّ

َّ
ننوا الل

ُ
ُو

ُ
ا

َ
 ت

َ
كَن آَمُنننوا َل َِ نن

َّ
َهننا ال يُّ

َ
ُ ننوَن َكننا أ

َ
ْعل

َ
ننُتْم م

ْ
ُ
َ
ْم َوأ

ُ
نناِتك

َ
َماُ

َ
ننوا أ

ُ
ُو

ُ
ا

َ
  اهلل ساابحانه وتعااالى  9 ﴾وَل َوت

اا ويتعايون نهانا عن الخيانا وال بَّدو من النصَّ لوَّموا مل  يبقى إذًا معنا إال العلما؛ الصادقين  هؤال؛ يتعيون عليه  أن يسعوا إلنقااذ األَّ  مو
ااا لمواةهاا الكفاار العااالمص ومان هنااا نفقااه ال رياد الااذي ينبغااص بع ااه  لكااص ... علايه  أن ينتبهااوا مانه   يساعوا مااص تنصاايب إماا   لوَّمو

 -رحمه اهلل  -علينا أن نسلكه وينبغص على النا  مص حالا اياب اإلما  كما ذكر أه  العل  ومنه  ما س ره إما  الحرمين الةوينص 
ةااى أن يَّااؤمروا علاايه  إذا خلااى ا:   قااا «ايااا  األَّماا  ماص التيااا  ال لاا »ماص كتابااه  لزماان عاان ساال ان وةااب علااى أَّلاص األحااض  والحل

 10 .أحده  ليحك  بينه  بما أنز  اهلل  كض و هذا معناه
 

علاى المساالمين مااص العاال  اإلسااضمص أن تةتمااه ال اقاات ماايه  حاو  خياااره  لتشااكي  لةاان ولتنصاايب ق ااا   ينبغااص: ماذقو 
ااا وتعبئتهااا مااص معااادا  اليهااود والنصااارا ومااص مقا عااا الب ااائه اليهوديااا يحكمااون بياانه  بمااا أنااز  اهلل  ولتشااكي  لةااا ن لتحااريض األَّمو

ااا تتحماا   والب ااائه األمريكيااا وكاا  مااا ماان شااذنه أن ينكااذ مااص العاادو وهناااك واةااب علااى كاا  مساال  وعلااى كاا  مساالما مااإن هااذه األَّمو
 .المسؤوليا ةميعاً 
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 28:َألاُوال  

10
ة  -َار الدعوة :َط,271ََص -غِاث ألامم في التِاث الظلم :َأُظر    عبد اْلنعم أح د فؤاَ.م طوى حلمِ و َ.َ:َتحقِق ,َإلا كندَر
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علياه  -وصَّو عناه كماا ماص صاحيَّ مسال   11 .(  ؤوٌل عن رعِتنه لكم راٍع و لكم مَ): قوله ملسو هيلع هللا ىلصصَّو عن نبينا  كما
 فلِغيره بِده, فإن لم ي تطع فبل اُه, فإن ) : قا  -ر ص اهلل عنه -عن أبص سعيد الخدري  -رحما اهلل 

ً
من رأى منكم منكرا

 12 .( لم ي تطع فبقلبه؛ وول  أضعف إلاك ان
 

: ملسو هيلع هللا ىلصسل  أي ًا يؤكد هذا المعنى قا  مص آخره عان رساولنا مص الحدي  اآلخر عن ابن مسعود كما مص صحيَّ م وكذلك
ف ننن جاهنندهم بِننده فهننو مننؤمن, ومننن جاهنندهم بل نناُه فهننو مننؤمن, ومننن جاهنندهم بقلبننه فهننو مننؤمن, ولننيس وراء ولنن  مننن ) 

ل بماا يسات يه  مكلناا مساؤولون  وكلناا مةاهادون  مالرةا  مةاهاد والشاابل مةاهاد والمارأ  مةاهاد   كا   يقاو  13 .( إلاك ان حبة خَر
 .بيده مإن ل  يست ه مبلسانه مإن ل  يست ه مبقلبه

 
  ملسو هيلع هللا ىلصعوا أ فالنا بَّغضع اليهود والنصاارا ماإن ذلاك بارا؛ً  مان هاؤال؛ المشاركين أعادا؛ محماد  على النسا؛ أن يَّر  مينبغص

اا وصاضحَّ أولهاا كماا ماص صاحيَّ الةاامه نة بالزهند )  :وينبغص عليهنو أن يزهدنع مص الدنيا ماإن صاضحع هاذه األَّمو مَّ
ُ
صنال  أول هنَه ألا

مااص هااذه الاادنيا وأن نقااوي يقيننااا باااهلل ساابحانه وتعااالى لنلصاار  دينااه حتااى نلقاااه وهااو راض  عنااا  اً مينبغااص أن نزهااد ةميعاا 14 .( والِقننين
 مالمسؤوليا إذًا هص على الةميه 

 
لااى ميااادين الناازا   لكااص يعاادوا أنفسااه  إعاادادًا عسااكريًا حتااى وينبغااص علااى الرةااا  أن يرساالوا أوالدهاا  إلااى ميااادين القتااا  واو

ادنا عان منهةاه علياا الصاض  والساض   مقاد صاَّو ماص  أنأما  ملسو هيلع هللا ىلصينصروا دين محمد  نذخذ ببعض الادين الاذي ال شاوكا مياه مقاد حل
د لنلصر  « ال إله إال اهلل وأن محمد رسو  اهلل»خرج مص ال َّ والحرور إلى تبوك لنصر   ملسو هيلع هللا ىلصالسير أنه  رايا التوحيد وخرج يو  أَّحَّ

 . ملسو هيلع هللا ىلص عيتهَّ مشَّجو وةهه الشريو عليه الصض  والسض  وكسرت ربا
 

علينااا أن نسااعى بكاا  مااا  وينبغااصمالمسااؤوليا ع يمااا ! ممالنااا ومااا بالنااا نتخاااذ  عاان نلصاار  ديننااا وال حااو  وال قااو  إال باااهلل؟
 .أؤتينا من قو  مص القيا  بهذا الواةب والقيا  بهذه األمانا

 
نتوسه ولكن هذا خضصا القو  أن هذه البضد محتلا  أنذا األمر ي و  وال يتيسر مص مً  هذه الندو  والحدي  عن ه

والةهاد لدمه العدو الصائ  هو أوةب الواةبات بعد اإليمان كما أكد المشايت الكرا  وقد استمعتَّ إلى خ با الشيت علص بن عبد 
مص المدينا المنور  مؤكدًا أن  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل خيرًا من مود منبر مسةد رسو  اهلل عليه ةزاه  ذيالرحمن الحذيفص  قالها مدويا  أدا ال

 .ن المسلمين ال ير ون بهذا الوةوداألمريكان بقواته  العسكريا مص بضد الحرمين وأ
 

رة العرب): وقا  حدي  رسولنا عليه الصض  والسض  وهو ر و منها وكما تعلمون األحادي  مص هذا كًي 15 .(َل كجت ع َكنان في جَز
رة ) : حدي  رسولنا عليه الصض  والسض  وهو على مراش الموت عن ابن عبا  ر ص اهلل عنهما أخرجوا اْلشركين من جَز

  16 .( العرب
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14
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15
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16
 1398:َبرقم "َترك الوصِة من ليس له ش ِء كوص ِ فِه "َباب ,َكتاب النَر :َأخرجه م لم في صحِحه في  
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  أي يةب أن نخرج هؤال؛ األمريكان  ولو خرج األمريكان وه  "ويةب العم  بذلك: "قا  بعد ذلك ةزاه اهلل خيرًا معقباً 
 محالا بإذنه سبحانه وتعالى  نرةو اهلل أن يستعملنا مص إخراةه  وأن يةعلنا من السابقين إلخراةه  مإن الذي سيخرةون بإذن اهلل ال

َس َ﴿: يتسابد مص هذا الم مار مقد ماز موزًا ع يما وقد قا  سبحانه وتعالى
َ
ات

َ
َوْتِح َوق

ْ
ْبِس ال

َ
َوَق ِمْن ق

ْ
ُ
َ
ْم َمْن أ

ُ
 َيْ َتِوي ِمْنك

َ
 17 ﴾َل

 .«ال إله إال اهلل»األعما  مص أنه ةهاد ولكن الدرةات تتفاوت حي  يخاو النا  اليو  أن يصدعوا بالحد لنلصر   مهنا مه تساوي
 

... ياا رساو  اهلل ليادخلن حا اب الناار : إلى رسولنا عليه الصض  والسض  قا  -ر ص اهلل عنه  -وقد ةا؛ اض  لحا ب 
 والح) : قا 

ً
ال إلاه إال » احى بنفساه ياو  كاان الناا  يخاامون أن يقفاوا بةاوار راياا  18 ( دكبِنةكَبت, َل كدخلها, فإُه شنهد بندرا

 .ماسعوا إلى أن تكونوا من السابقين لنلصر  هذا الدين« اهلل
 

تذكياادًا علااى مااا ذكاارهَّ م اايلا الاادكتور أيماان ال ااواهري  مهااذا  -أقااوا  األمريكااان  -ومااص الختااا  أعذكَّاار لكاا  أقااوا  المعتاادين 
بعر وقَّتل ع من أعدا؛ اهلل مان قَّتلا  قاا  كماا ماص لقاا؛  رئي  القوات  وقائد القوات األمريكيا مص حرب الخليج كما يسمونها بعد إنفةار الخَّ

بعار وماا هاو موقاو الوالياات المتحاد  مناه مقاا « الوالياات المتحاد  األمريكياا الياو »له مه مةلاا أمريكياا تسامى  : سَّائل ع عان حاد  الخَّ
قنء  لمقنتلا لرمكيةيني فنس لمين تهيي فمنس هتمني  هنهيقي تةنس لمهتمني لرةنب فنس لممنلقني لمدنس دمد ن  ل كله  فإنُه من  لمممنب  "...

  ."تلم نيي لمدحديي تلممهءهك لممءميي مهعب قتلدنء تم هلدنء لمدس نحدءجمء محمءيي مهءمحنء
 

فلااضو كاض و وا ااَّو صاريَّ أن هااذا احاتض  واحااتض و يمولاه بااذموا  المسالمين ميَّبااا  البتار  و  كمااا سامعت  مااص األياا  األخياار  خَّ
سعرهَّ ومَّرلضع على الدو  بذن تزيد الكميات حتى ينخفض السعر ومود هذا وذاك نسمه أي ًا وةود هذه القاوات األمريكياا وماص آخار 

يننءا لممدحننه  أ  ةننء   لمجنننته يننهلف ت  عنن  مهننءم  لمت  -يتحااد  عاان الةنااود األمااريكيين  - ةننء   لمجنننته: "المقابلااا يقااو  أن
  ."لرمكيةيي
 

 ه  بعد هذا الو وح من و وح؟ 
 

يننهلف ت  عننن  مهننءم  لمت يننءا لممدحنننه  لرمكيةينني تع يننننء أ  نننهلف  عننن  "الااذين يغال وننااا ويقولااون أن هاااذا اسااتعانا  
دينح نء   ينهلع عن   مهءمحنء ةنء  مء هلما لممهءم  متجته ، تيجب أ    نيم  مإلكةء يي  أت م ق يي لمدكلج  أمءب لممخءلك أ 

 ."ييءيءدنء لمتلنيي
 

بعااا ع هاااذا الوةاااود بوةاااود  إذًا هاااو احاااتض  والاااذين يقولاااون بغيااار ذلاااك لااا  يَّحاااالفه  الصاااواب إن كاااانوا مااان الصاااادقين  وهاااو رع
ربًا المصالَّ  مماذا لو اارع البترو  مص األرض؟ وماذا لو ن ب البترو ؟ سيخرةون وماذا لو وماد اهلل المةاهادين أن ي اربوه   ا

ادعن بعاد انفةاار هنااك ماص ماا يسامى بعملياا إعااد  األما  للصاوما  كانات لها  قاعاد   ويخرةوه  كما خرةوا من ميتناا  وخرةاوا مان عع
خلفيا مص عدن وخرةوا من الصوما  على أيدي رةا  من أبنا؛ المسلمين الذين تدربوا ماص أمغانساتان مان أرض مصار والايمن ومان 

ن علاى شاص؛ بف ا  اهلل سابحانه وتعااالى ماذعراع ع أنفها   ممااذا لاو خرةاوا بعاد  اربات مومقاا للمةاهاادين باضد الحارمين خرةاوا ال يلاوو 
 كما أخرةوا أي ًا من بيروت؟
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 11:َالحدكد  
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 9734ََ:صححُه ألالباني في صحِح الترمَي برقم 
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مص الخليج ومص بضد الحرمين أع ا  بكًيار مان مصاالحه  ماص الصاوما  وها  لان يخرةاوا   مصالحه هنا قد يقو  قائ  إن 
أساما يَّبالغ عندما يقو  أن أمريكا ستخرج ألن لها مصالَّ كًير   ويَّبالغ عندما يقاو  : "لون أنأقو  هذا الكض  ألن بعض النا  يقو 

 ." أن البضد محتلا  صحيَّ هناك نفوذ أمريكص لكن لي  احتض 
 

نها  إنماا مكضمك أنها  لا  يخرةاوا لوةاود البتارو  هاذا دليا و علاى أ... أقو  هذا الكض  الذي نريد أن نًبته ومن معملكع أَّدينَّك 
أن نَّحعر ض األَّموا للقيا  بهذا الواةب وأن نععلعا  أنناا كماا كناا ساببًا  ينبغصةائوا لضحتض  وال شص؛ اير االحتض  ومساند  اليهود  مإذًا 

كاد مص  رب المسلمين من أ فا  العراد بسبب هذا الوةود األمريكص مإن المن قا سوو تبقى خاليًا عندما يخارج األمريكاان  لاذا أؤ 
علااى أهاا  العلاا  أن ينتاادبوا ماان أنفسااه  ماان يخاارج  ليقااو  بهااذا الواةااب الع ااي   وأؤكااد علااى المساالمين أن ياادمعوا زكااواته  للةهاااد مااص 
ساابي  اهلل وخاصااًا مااص الشيشااان وليعلمااوا أن أمريكااا ورا؛ هااذه الحاارب التااص تقااو  مااص الشيشااان هناااك حياا  أع اا  حاارب  تاادور رحاهااا 

ياك  ألن نكون من المةاهدين الصادقين المخلصين... باد على شعب  مسل  بذكمله يَّ   .وأرةوا اهلل سبحانه وتعالى أن يومقنا واو
 

 .أقو  هذا القو  وأستغفر اهلل الع ي  لص ولك 


