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 )حِفظَه اهللا(للشيخ أُسامةُ بن محمِد بِن الَِدنْ 

 
 

 ،بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

عوذ باهللا ِمن شرور أنفسنا وِمن سيئات إنّ احلمد هللا، حنمده ونستعينه ونستغفره، ون
ه إالّ اهللا أعمالنا، من يهده اهللا فال مضلّ له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أنْ ال إٰل
 :وحده ال شريك له، وأشهد أنّ حممداً صلى اهللا عليه و سلم عبده ورسوله، أما بعد

 
، فدمر أعظم ! يف مقتٍل ِمن مقاتلها-  سبحانه وتعاىل-، قد أصاا اهللا !أمريكافها هي 
 .فللّه احلمد واملنة! مبانيها
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، ِمن مشاهلا إىل جنوا وِمن شرقها إىل غرا، فلله احلمد ! قد امتألت رعباًأمريكاوها هي 
 .واملنة

 
، فإنّ أمتنا منذ !مما ذقناه منذ عشرات السنني!  اليوم هو شيٌء يسٌريأمريكا! وما تذوقه

، فيقتل أبناؤها وتسفك دماؤها !ذه املهانةذا الذّلّ وتذوق ٰهٍع ومثانني عاماً تذوق ٰهبض
 !.، وال سامع وال جميب!ويعتدى على مقدساا وحتكم بغري ما أنزل اهللا

 
 كوكبةً ِمن كواكب اإلسالم، طليعةً من طالئع - سبحانه وتعاىل -فلما أنْ وفّق اهللا 

 أرجو اهللا سبحانه وتعاىل أنْ يرفع - تدمرياً أمريكافدمروا اإلسالم، فتح اهللا عليهم 
ؤالء عن  فلما رد ٰه-لك والقادر عليه قدرهم، وأنْ يرزقهم الفردوس األعلى، إنه ويلّ ٰذ
 ويف كثري من بالد اإلسالم، صاح ِفلَسِطني أبنائهم املستضعفني وعن إخوام وأخوام يف

 !!!.ر وتبعه النفاق، صاح الكُفْ!العالَم بأسره
 

، يقتلون يف !مليون طفل ِمن األطفال األبرياء يقتلون إىل هذه اللحظة اليت أحتدث فيها
 !.السالطني بال ذنٍب جنوه؛ وال نسمع منِكٍر، وال نسمع فتوى ِمن علماء! العراق

 
 ِجِنني فساداً، يف ِفلَسِطني ، لتعيث يف!ذه األيام؛ تدخل الدبابات وارترات اليهوديةويف ٰه
، وغريها ِمن أرض اإلسالم، وال نسمع من يرفع بيِت جاالَ ويف رفَح ويف رام اَهللاويف 

، ظهر واشرأب أمريكابعد مثانني عاماً على ! ، فإذا جاَء السيف!صوتاً أو حيرك ساكناً
، الّذين عبثوا بدماء وأعراض !ؤالء القتلةيتحسر ويتحسف على ٰه! النفاق برأسه

اتبعوا الباطل، نصروا اجلزار ! ؤالء أقلّ ما يقال فيهم أنهم فسقةٌ، فٰه!ومقدسات املسلمني
 -، فحسبنا اهللا عليهم، وأرانا اهللا !، نصروا الظّامل على الطّفل الربيء!على الضحية

 !. فيهم ما يستحقّون-سبحانه وتعاىل 
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ذا احلدث، وبعد أنْ حتدث ، فينبغي على كلّ مسلٍم بعد ٰه! األمر واضح وجليأقول؛ إنّ
 بوش ومن -، ابتداًء برأس الكفْر العاملي الواليات املّتحدة األمريكّيةيف ! كبار املسؤولني

، وقد ألّبوا علينا حتى الدول الّيت !، برجاهلم وخبيلهم!، وقد خرجوا أشراً وبطراً-معه 
ذه الفئة، الّيت خرجت تفر بدينها إىل اهللا سبحانه وتعاىل،  على ٰه-!  اإلسالمتنتسب إىل

، ويزيفون على !؛ خرجوا يريدون أنْ حياربوا اإلسالم-تأىب أنْ تعطي الدنية يف دينها 
، ! قُتل منهم مئات األلوف- اليابان يف -، شعٌب يف أقصى األرض !الناس باسم اإلرهاب

 العراق، مليون طفل يف !ذه مسألة فيها نظر، ٰه!ذه ليست جرمية حرب، فٰه!صغاراً وكباراً
 قُصفت الّسالم دار ونريويبيف ! ، أما عندما قُتل منهم بضعة عشر!مسألة فيها نظر

 خلف هبل -خلف رأس الكفْر العاملي ! ، ووقف النفاق بأسرهالعراق وقُصف أفغانستان
 !.-ومن معها " أمريكا"العصر 

 
 فسطاط إمياٍن ال نفاق !:ذه األحداث قد قسمت العامل بأسره إىل فسطاطنيأقول إنّ ٰهف
، فينبغي على كلّ مسلم، أنْ يهب - أعاذنا اهللا وإياكم منه -!! ، وفسطاط كُفٍْر!فيه

ِمن جزيرة محمد ! لنصرة دينه، وقد هبت رياح اإلميان، وهبت رياح التغيري إلزالة الباطل
 .عليه و سلمصلى اهللا 

 
 :! فأقول هلا ولشعبها كلمات معدودةأمريكاوأما 

 
 يف  والَ من يِعيشأَمِريكَا، لَن تحلُم !أُقِْسم ِباِهللا الْعِظيِم الَِّذي رفَع السماَء ِبالَ عمٍد

أَنْ تخرج جِميع الْجيوِش  وقَبلَ ِفلَسِطنيقَبلَ أَنْ نِعيشه واِقعاً ِفي !  ِباَألمِنأَمِريكَا
 .الْكَاِفرِة ِمن أَرِض محمٍد صلى اهللا عليه و سلم

 
 واهللا أكرب والعزة لإلسالم،

 
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا تعاىل وبركاته
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 أُسامةُ بن محمِد بِن الَِدنْ

  خراسانَ–أَفْغانستانَ 
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