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الِلقاء الصحفي مع الشيخ أسامة بن الدن 
 :و الذي أجراه تيسري علوين

 

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

 
  هـ١٤٢٢ شعبان ٤
  م٢٠٠١أيلول / أوكتوبر٢١

 
 )حِفظَه اهللا(للشيخ أُسامةُ بن محمِد بِن الَِدنْ 

 
 

دد على ألسنة الكثري من الناس يف خمتلف أحناء العامل، وتدعي سؤال يتر :تيسري علوين
الواليات املتحدة بأن لديها دالئل مقنعة على تورطك يف أحداث نيويورك وواشنطن، فما 

 ردكم على هذه االدعاءات؟ 
 

 احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على حممد وعلى آله :الشيخ أسامة بن الدن
ما وصفها هلذه األعمال باإلرهاب، فهو وصف باطل، فهؤالء الشباب وصحبه أمجعني، وأ
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الذين فتح اهللا عليهم ونقلوا املعركة إىل قلب أمريكا، ودمروا أبرز معاملها، معاملها 
االقتصادية، ومعاملها العسكرية، ذلك بفضل اهللا سبحانه وتعاىل، كانوا يقومون بذلك ـ 

 دفاعا عن إخواننا وأبنائنا ، ـ هو دفاعا عن النفسعليه من قبلمما فهمنا وهو ما حافظنا 
يف فلسطني وحتريرا ملقدساتنا، فإن كان التحريض على ذلك إرهابا، وإن كان قتل الذين 

 . يقتلون أبناءنا إرهابا، فليشهد التاريخ أننا إرهابيون
 

لذي طيب يا شيخ، املراقب لتصرحياتكم ولبياناتكم قد يربط بني القسم ا :تيسري علوين
أقسم باهللا العظيم الذي رفع السماء بغري عمد، لن نأ ”: أدليتم به مؤخرا، قلتم حرفيا

 فمن السهل على أي متابع لألحداث أن “أمريكا باألمن ما مل نعشه واقعا يف فلسطني
يربط بني ما حصل من اعتداءات إرهابية يف نيويورك وواشنطن وقسمكم هذا، فما رأيكم 

  يف هذا االستنتاج؟
 

 الربط سهل، من حيث أننا حرضنا على ذلك فنحن حرضنا منذ :الشيخ أسامة بن الدن
سنني وأصدرنا بيانات وأصدرنا فتاوى يف هذا الباب، وغري ذلك أيضا من التحريض 
املستمر يف لقاءات كثرية ونشر يف اإلعالم، فإن قصدوا أو قصدمت أن هناك صلة نتيجة 

والتحريض متعين اليوم، وقد كلف اهللا سبحانه التحريض فهذا صحيح، فنحن حنرض 
فَقَاِتلْ ِفي َسِبيِل اللِّه الَ {: وتعاىل به خري البشر حممدا صلى اهللا عليه وسلم وقال سبحانه

أْساً ُتكَلَُّف ِإالَّ َنفَْسَك َوَحرِِّض الُْمْؤِمِنَني َعَسى اللُّه أَن َيكُفَّ َبأَْس الَِّذيَن كَفَُرواْ َواللُّه أََشدُّ َب
 فكف بأس الكفار سبيله القتال والتحرير، فهذا الربط ،]٨٤:النساء [}َوأََشدُّ َتنِكيالً

 . صحيح أننا حرضنا على قتال أمريكان واليهود، فهذا صحيح
 

تنظيم القاعدة يواجه اآلن دولة تتسيد العامل عسكريا ! شيخ أسامة بن الدن :تيسري علوين
ميكن لتنظيم القاعدة، اليت مل تصل بالتأكيد إمكاناته وسياسيا وتكنولوجيا، بأي منطق 

املادية إىل اإلمكانات اليت متلكها الواليات املتحدة، بأي منطق ميكن لتنظيم مثل القاعدة 
 هزمية أمريكا عسكريا؟ 
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 احلمد هللا، أقول أن املعركة ليست بني تنظيم القاعدة والصليبية :الشيخ أسامة بن الدن
ة بني اإلسالم بني أهل اإلسالم والصليبية العاملية، وهذا التنظيم، بفضل اهللا العاملية، املعرك

سبحانه وتعاىل كان مع إخواننا ااهدين األفغان، وكان الناس يقولون مثل هذا الكالم 
وأشد منه، كيف لكم أن زموا االحتاد السوفييت؟ واالحتاد السوفييت يف ذلك الوقت كان 

يرتعد خو من ) حلف مشال األطلسي(لعامل بأسره وحلف الناتو قوة عظيمة جدا ترعب ا
فأين تلك القوة اليت ُمنَّ ا علينا وعلى إخواننا ااهدين وأصبح االحتاد . االحتاد السوفييت

السوفييت بفضل اهللا أثرا بعد عني، مل يعد هناك االحتاد السوفييت، تقسم إىل دويالت كثرية 
دد من عنده سبحانه وتعاىل، وثبتنا سبحانه وتعاىل إىل أن وبقيت روسيا، فالذي مدنا مب

ازم االحتاد السوفييت هو قادر سبحانه وتعاىل أن ميدنا مرة أخرى مبدد من عنده هلزمية 
أمريكا على نفس األرض بفضل اهللا سبحانه وتعاىل ومع نفس األقوام فذلك فضل اهللا 

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

 
 كيف تفسرون ذلك؟ ملاذا هو أيسر؟  :تيسري علوين

 
 جربنا من إخواننا الذين خاضوا قتاال مع األمريكان على سبيل :الشيخ أسامة بن الدن

هناك قوة تذكر، هناك هالة ضخمة جدا على أمريكا والواليات املثال يف الصومال، مل جند 
املتحدة، ا ترعب الناس قبل أم خيوضوا قتاال، فجرب إخواننا الذين كانوا هنا يف 
أفغانستان وفتح اهللا عليهم مع بعض ااهدين يف الصومال، فخرجت أمريكا جتر أذيال 

ت بأسرع مما كان يتصور ونست كل اخليبة واهلزمية واخلسران، ال تلوي على شيء، خرج
ذلك الضجيج اإلعالمي الضخم عن النظام العاملي اجلديد، وعن أا هي سيدة ذلك 
النظام، وأا تفعل ما تريد، نفت كل هذه الترهات وملت جيشها انسحبت مهزومة بفضله 

 عشر سنوات بفضل اهللا ٨٩ إىل ٧٩فجربنا القتال ضد الروس من . سبحانه وتعاىل
نه وتعاىل، مث واصلنا ضد الشيوعيني يف أفغانستان واليوم حنن يف اية األسبوع الثاين، سبحا

شتان شتان بني املعركتني، وبني هذه الفئة وتلك، فنرجو اهللا سبحانه وتعاىل أن ميدنا مبدد 
 . من عنده وأن يكسر أنف أمريكا راغمة أنه ويل ذلك والقادر عليه
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أال ) زم على هذه األرض(ى ذكر األرض حتديدا، قلتم طيب يا شيخ عل :تيسري علوين

 ترون أن وجود تنظيم القاعدة على أفغانستان يكلف الشعب األفغاين مثنا باهضاً؟ 
 

 يعين، هذه النظرة جزئية، ونظرة غري مكتملة، من زاوية واحدة، :الشيخ أسامة بن الدن
 ١٣٩٩ا دخل الروس يف عام عندما جئنا إىل أفغانستان وجئنا لنصرة ااهدين عندم

 ميالدي، احلكومة السعودية طلبت رمسيا منا بأن ال ندخل إىل ٧٩للهجرة املوافق 
أفغانستان، ألن دخويل إىل أفغانستان نظرا لقرب األسرة من النظام السعودي هناك، 
كانت الرسالة باألمر أن أسامة ال يدخل إىل أفغانستان ويبقى عند املهاجرين يف بشاور 

ن الروس لو مسكوا أو أسروا أسامة، فهذا سيكون دليل علينا أننا حنن ندعم ااهدين أل
ضد االحتاد السوفييت، ويومها العامل كله يرجف من االحتاد السوفييت، فلم أبال ذا املنع، 

 فلما جئنا إىل األفغان يف املرة األوىل حتملنا ،ويف ذلك ضرر عليهم من وجهة نظرهم هم
رغبة يف إحياء النفس املسلمة، وحفظ األطفال وإضرار املسلم هنا ونصرة للدين، ما حتملنا 

فهذا واجب على املسلمني مجيعا، ال نقول أنه واجب فقط على األفغان، وإذا قمت أو قام 
أخواين الذين جاءوا للجهاد ذا الواجب لنصرة إخواننا يف فلسطني، فال يعين أن أسامة 

جب على اجلميع وعلى األمة بأسرها أن تتحمله يف سبيل اهللا، فقط يتحمل هو لوحده، وا
واجلهاد متعين اليوم علينا وعلى األفغان وعلى غريهم، فصحيح أم يتحملون ولكن هذا 

وإضافة إىل ذلك أن . واجب شرعي، فينبغي عليهم وعلى اآلخرين التحمل هذا يف سبيله
غم أن السبب ليس شخصي، فأمريكا الذي خيف هذا الضرب على األفغان بسببنا فقط، ر

مل تأخذ أموايل ابتداء وال آذتين بشيء وإمنا نظرا لتحريضنا ضد اليهود وأمريكان دفاعا عن 
لكن معلوما أن أمريكا ضد قيام أي دولة إسالمية، . أمة اإلسالم جاء هذا الكالم منهم

لبة، أم مقصودون وقد صرح أمري املؤمنني يف أكثر من مناسبة، وصرح كثري من كبار الط
لدينهم، ال رد وجود أسامة بن الدن، وكما قال جاء الربيطانيون وهجموا على 
أفغانستان قبل أن يوجد أسامة بن الدن مث جاء الروس قبل أم جنيء واآلن جاء األمريكان 

 . فنرجو اهللا أن يهزمهم كما هزم حلفائهم من قبل
 

- ٤- 



ءات يف نيويورك وواشنطن، ما هو تقيمكم ملا عودة إىل ما حصل من اعتدا :تيسري علوين
 . حصل؟ أثره على أمريكا وأثره على العامل اإلسالمي؟ السؤال من شقني لو مسحتم

 
 أقول، األحداث اليت حصلت يوم الثالثاء يف احلادي عشر سبتمرب :الشيخ أسامة بن الدن

عياته إىل اللحظة على يف نيويورك وواشنطن، هذا حدث عظيم جدا جبميع املقاييس، وتدا
مل تنته وما زالت مستمرة، وألن كان سقوط األبراج وعلى رأسها التوأم، هو حدث 
ضخم جدا إال أن ما تبعه من أحداث، سنتحدث عن التداعيات االقتصادية، فهي مازالت 

، %١٦مستمرة، فحسب اعترافام هم أن نسبة اخلسارة يف سوق والستريت بلغت 
 سنة، ٢٣٠ي مل حيصل من قبل قط، منذ أن فتحت السوق قبل أكثر وقالوا هذا الرقم قياس

ما حصل هذا االيار الضخم، رأس املال املتـداول يف هـذه السوق يبلغ أربعة 
تريليـون دوالر، فإذا ضربنا ستة عشر يف املائة يف أربعة تريليون دوالر حىت نعلم حجم 

 خسارم بفضل اهللا سبحانه وتعاىل،  مليار دوالر٦٤٠اخلسارة اليت أصابت أسهمهم يبلغ 
هذا خسروه بفضل اهللا نتيجة .  عام٦٤٠وهذا الرقم يساوي ميزانية السودان مثال ملدة 

 مليار وهم يف ٢٠الدخل القومي األمريكي اليومي هو . ضربة من توفيق اهللا متت يف ساعة
يوم هذا هناك ما األسبوع األول ما اشتغلوا شيئا قط نتيجة الصدمة النفسية، هم إىل ال

 ١٤٠ مليار يف أسبوع تصل إىل ٢٠فلو ضربت . يذهبون إىل العمل من هول الصدمة
 نكون وصلنا كام؟ انتقضنا على -) مليار (٦٤٠مليار، وهي أكثر من ذلك، وتضيفها إىل 

مث سرحوا إىل ) مليار (٣٠ قلنا أكثر من -تقريبا، خسارة املباين والعمائر ) مليار (٨٠٠
 موظف ـ أعطوهم ١٧٠,٠٠٠، أو قبل يومني، من شركات الطياران أكثر من اليوم هذا

فذكرت . فصل شغل ـ تسريح من أعماهلم سواء شركات الطريان الناقلة أو املصِنـعة
من الشعب األمريكي إىل اليوم يعانون من  % ٧٠حتليالت ودراسات أمريكية أن 

 وضرب وزارة الدفاع ـ االكتئاب ومن االضطرابات النفسية بعد حادثي الربجني
 .البنتاجون بفضل اهللا سبحانه وتعاىل

 
شركة واحدة من شركات الفنادق املشهورة األمريكية ـ إنتركونتيننتال فصلت عشرين 

 والتداعيات ال يستطيع أحد أن حيدد قيمة هذه ،لف موظف بفضل اهللا سبحانه وتعاىلأ
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. ياد بفضل اهللا سبحانه وتعاىلاألموال من ضخامتها وكثرا وتشعباا وهي يف ازد
فالشاهد، املبلغ يصل على أقل تقدير إىل أكثر من تريليون دوالر بفضل اهللا سبحانه 
وتعاىل، يف هذه الضربات املوفقة املباركة نرجو اهللا سبحانه وتعاىل أن يتقبل األخوة يف 

 خطرية ولكن أقول حدثت هناك تداعيات أخرى. الشهداء وأن يرزقهم الفردوس األعلى
جدا، أعظم وأكرب وأخطر من سقوط األبراج، وهو هذه احلضارة الغربية اليت تتزعمها 
أمريكا، حتطمت قيمها وحتطمت تلك األبراج املعنوية اهلائلة اليت تتحدث عن احلرية وعن 

وظهر ذلك جلياً، عندما تدخلت . حقوق اإلنسان وعن اإلنسانية أصبحت هباء منثورا
ومنعت وكاالت اإلعالم من نقل كلمات لنا ال تتجاوز بضع دقائق، احلكومة األمريكية 

ألم شعروا بأن احلقيقة بدأت تظهر للشعب األمريكي، وأننا على احلقيقة لسنا إرهابيني 
باملعىن الذي يريدونه، ولكن ألننا ُيعتدى علينا يف فلسطني ويف العراق ويف لبنان ويف 

الفلبني ويف كل مكان، وأن هذا رد فعل من السودان ويف الصومال ويف كشمري ويف 
لذلك صرحوا ذا التصريح وأمروا ذا  ،األمريكيةشباب األمة على اعتداءات احلكومة 

فأقول إن احلرية . األمر ونسوا كل ما ذكروا عن الرأي والرأي اآلخر وهذه األمور
 إال أن تستدرك واحلريات يف أمريكا وحقوق اإلنسان قُدمت إىل املقصلة إىل غري رجعة

سريعا، فاحلكومة سُتدخل الشعب األمريكي والغرب عموما سيدخل يف حياة خانقة، يف 
جحيم ال حيتمل بسبب أن قيادات احلكومات هناك هم على صلة وثيقة، وحتت النفوذ 

اليت تقتل أبناءنا وأطفالنا بغري حق من أجل أن " إسرائيل"واللويب الصهيوين خيدمون مصاحل 
 .  على سدة احلكميبقوا هم

 
بالنسبة ألثر هذه العمليات على العامل اإلسالمي، تضاربت األقوال، هناك  :تيسري علوين

من أن فرحة سادت لدى كثريين يف العامل اإلسالمي، وتسمعون أنتم التصرحيات الرمسية 
 وتصرحيات من يستطيع التصريح، يقولون دائما أن هذه اعتداءات إرهابية، مدنيني أبرياء

حنن ال نقبل ا، هذه تتناىف مع تعاليم الدين اإلسالمي احلنيف وما إىل ذلك، فما هو 
تقييمكم ملا حصل من خالل رصدكم ومتابعتكم ملا جيري يف العامل اإلسالمي من خالل 

 الشبكة اليت متلكوا وتديروا يف خمتلف أحناء العامل؟ 
 

- ٦- 



بشكل كبري جدا مدى اإلرهاب الذي  أقول إن األحداث أثبتت :الشيخ أسامة بن الدن
قسم : متارسه أمريكا على العامل، فصرح بوش أن الناس ال ميكن أن يكون هناك إال قسمان

هو بوش ومن معه، وأي دولة ال تدخل مع حكومة بوش مع الصليبية العاملية، هي 
بالضرورة مع اإلرهابيني، فأي إرهاب أظهر وأوضح من هذا اإلرهاب؟ فاضطرت كثري 

ن الدول اليت ال متلك من أمرها شيـئا يذكر إىل جماراة هذا اإلرهاب العاملي الشديد، م
واضطروا يف البداية إىل أن جياملوه ويقولوا حنن معك وهم يعلمون مجيعا علم اليقني أننا 
ندافع عن إخواننا وأننا ندافع عن مقدساتنا، ولذلك تصرحيات الزعماء سواء الغربيني أو 

فما هي . املنطقة، قالوا إنه البد من حل املشاكل والبذور األساسية لإلرهابالشرقيني يف 
إذن حنن أصحاب قضية عادلة، ولكن خوفا من . هذه املشاكل؟ قالوا قضية فلسطني

يقولون عنا أننا إرهابيون ولكن . أمريكا مل يستطيعوا أن يقولوا حنن أصحاب قضية عادلة
ـ على هذه الضربات ومن تداعياا حترك بوش و وبناءا على ذلك . حلوا قضية فلسطني

بلري قالوا حان اآلن الوقت إلقامة دولة مستقلة لفلسطني ـ سبحان اهللا ـ منذ عشرات 
السنني ما حان الوقت إال بعد هذه الضربة؟ فهم ال يفقهون غري لغة الضرب وغري لغة 

هذه أول مرة .  الرعبالقتل، فكما يقتلوننا البد أن نقتلهم حىت حيصل هناك توازن يف
يقترب ميزان التوازن يف الرعب بني الطرفني ـ بني املسلمني واألمريكان يف هذا العصر 

كان الساسة األمريكيون يفعلون بنا ما يشاءون، ومتنع الضحية من أن تصيح أو .احلديث
 عن أن تدافع" إسرائيل"تتأوه، تدمري للمسلمني، مث خيرج علينا كلينتون ويقول أن من حق 

وعندما . ، حىت مل يسمحوا مبجرد التوبيخ لإلسرائيليني)٩٦عام (نفسها بعد جمزرة قانا 
زار الرئيس اجلديد بوش وكولن باول وزير اخلارجية، ما زالوا يف الشهور األوىل من 
حكمهم، قالوا سوف ننقل السفارة األمريكية إىل القدس والقدس ستبقى عاصمة أبدية 

م الكوجنرس وجملس النواب، فهذا نفاق ليس بعده نفاق، وهذا وصفـق هل" إسرائيل"لـ 
ظلم واضح بين، فهم ال يفقهون إال إذا وقع الضرب على رؤوسهم، فمن فضل اهللا 
سبحانه وتعاىل انتقلت املعركة إىل داخل أمريكا، وسنسعى إىل املواصلة فيها بإذن اهللا حىت 

 . كيتم النصر أو نلقى اهللا سبحانه وتعاىل دون ذل
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طيب يا شيخ أنا أرى أن إجاباتكم تقودنا دوما إىل احلديث عن فلسطني  :تيسري علوين
بياناتكم األخرية، أو بالتحديد أو بيان صدر منذ : والقضية الفلسطينية فدعنا نقود السؤال

 حنن نذكر طبعا أن عنوان كان موجودا ،سنوات يدعو إىل قتال اليهود والصليبيني وكان
 وكان “أخرجوا املشركني من جزيرة العرب”ني مجلة من احلديث الشريف عليه بني قوس

تركيزكم على إخراج األمريكيني من جزيرة العرب، لكن بدأنا نرى يف اآلونة األخرية 
يف املقدمة " قضية األقصى"تبديال يف أولوياتكم، وضعتم قضية فلسطني أو ما تسموها أنتم 

 اين، إن صح التعبري فما تعليقكم على ذلك؟ وأعدمت قضية احلرمني إىل املقام الث
 

 أقول ال شك أن اجلهاد فرض عني لتحرير األقصى وإلنقاذ :الشيخ أسامة بن الدن
املستضعفني يف فلسطني ويف لبنان ويف العراق ويف مجيع بالد اإلسالم، وال شك أن حترير 

دمي أو بعض جزيرة العرب من املشركني أيضا هو كذلك فرض عني، لكن يف مسألة تق
الكالم أنه يقال أن أسامة اآلن وضع قضية فلسطني، فهذا غري صحيح، فللعبد الفقري 

 هجرية حتث املسلمني على املقاطعة االقتصادية ضد البضائع األمريكية ١٤٠٧حماضرات 
وكنت أقول إن أموالنا يأخذها األمريكان ويعطوها لليهود فقتلوا فيها أخواتنا يف فلسطني 

ويف . عني، وهذا فرض عني، وفروض عيان كثرية يف اجلهاد ككشمري وغريهافهذا فرض 
اجلبهة اليت أنشأت قبل بضع سنني كان عنواا ـ مسمى اجلبة ـ اجلبهة اإلسالمية ضد 
اليهود والصليبيني، وذكرنا هلذين احلدثني أو هلاتني القضيتني من باب األمهية، فأحيانا قد 

ني تدفع ا أكثر من غريها فنتحرك ذا االجتاه دون إمهال تتوفر مقومات يف إحدى القضيت
 . لالجتاه اآلخر

 
 ما هي املقومات اليت دفعت بكم إىل قضية فلسطني؟  :تيسري علوين

 
 ففي املرحلة األخرية قيام االنتفاضة املباركة األخرية ـ انتفاضة :الشيخ أسامة بن الدن

ذا كان من أكرب األسباب اليت ساعدت رجب ـ ساعدت على الدفع يف هذا االجتاه فه
يف هذه القضية، ودفعنا ذا أو ذاك، إمنا حنن نسعى يف واجب إىل واجب واالنتقال من 
واجب إىل ما هو آكد منه ال حرج فيه شرعا، وكلها خيدم بعضه بعضا، فضرب 
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األمريكان لقضية فلسطني خيدم ضرم لقضية احلرمني والعكس بالعكس، ضرب 
، يعتربون هم خط دفاعي لليهود يف مناطق تبوك واملنطقة الشرقية، فال تعارض األمريكان
 . بن األمرين

 
يا شيخ، اآلن بالنسبة لليهود والصليبيني أو الصليبيني واليهود كما تقولوا  :تيسري علوين

أنتم، أنتم أفتيتم بوجوب جهاد اليهود والصليبيني، فنحن نرى أن بعض الفتاوى األخرى 
علماء آخرين، قد يكون هناك من يؤيدكم ولكن بالتأكيد هناك من علق أو صدرت عن 

على أي أساس شرعي ميكن أن نقتل اليهودي : بعضهم قال. من عارض فتاواكم هذه
لدينه، ألنه يهودي، أو الصلييب أو النصراين ألنه نصراين فقط، فاختلفت فتاواكم يعين ال 

  يوجد فيها تنسيق مع فتاوى بقية العلماء؟
 

 أقول إن هذه األمور قد صدرت فيها فتاوى كثرية، ، احلمد هللا:الشيخ أسامة بن الدن
ومن املسلمني يف باكستان صدرت فتاوى كثرية للعلماء، كان من أبرزهم مفيت نظام 
الدين ويف بالد العرب، خاصة يف بالد احلرمني صدرت فتاوى كثرية ومؤكدة ومتكررة 

عبد اهللا بن عقلة الشعييب، نرجوه اهللا أن يبارك يف عمره كان من أبرزها فتوى محود بن 
وهو من كبار العلماء يف تلك الديار يف بالد احلرمني، يؤيد بوجوب قتال األمريكان وقتال 
اإلسرائيليني يف فلسطني ويبيح دمائهم وأمواهلم، كذلك صدرت فتوى للشيخ سليمان 

قة احلروب الصليبية اجلديدة، وفند العلوان وكذلك صدر كتاب ألحد طلبة العلم يف حقي
فيه مزاعم الذين يزعمون أن هذا القتال ال يصح ومن زعم اجلواز الشرعي قال إن هناك 
 . مفاسد أيضا فند فيه، نعم فاطلعت عليه فجمع مجعا جيدا موفقا، نرجوه اهللا أن يبارك فيه

 
 وماذا عن قتل املدنيني األبرياء؟  :تيسري علوين

 
 قتل املدنيني األبرياء كما تزعم أمريكا ويزعم بعض املثقفني، :ن الدنالشيخ أسامة ب

كالم عجيب جدا، يعين من الذي قال أن أبنائنا واملدنيني عندنا غري أبرياء ودمهم مباح؟ 
ولو بدرجة ما؟ وإذا قتلنا املدنيني عندهم صاحت الدنيا علينا من مشرقها إىل مغرا وألبت 
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 وصبيان عمالئها ـ من الذي قال أن دماءنا ليست دماء أمريكا حلفاءها وعمالءها
ودماءهم دماء؟ من الذي أفىت ذا؟ من الذي يقتل يف بالدنا منذ عشرات السنني؟ أكثر 
من مليون طفل، أكثر من مليون طفل ماتوا يف العراق وما زالوا ميوتون، فلما مل نسمع 

عن النيب عليه الصالة والسالم يف فارق أو مستنكر وال من يوايف وال من يعزي؟ وقد صح 
دخلت امرأة النار يف هرة ربطتها، ال هي أطعمتها وال هي تركتها ”احلديث الصحيح 

  فكيف مباليني املسلمني الذين يقتلون؟، هذا يف هرة“تأكل من خشاش األرض
 

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

 ن؟أين من يف قلوم ذرة من إميا
 

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 واضحة 
ومراجعة للحسابات، ولكن طبيعة البشر مييلون مع القوي من حيث ال يشعرون، فهم إذا 

وإذا وقفوا يف صف احلكومات واألمريكان .  نرد عليهمتكلموا علينا يعلمون أننا ال
وقدميا قام ملك من امللوك العرب، كما جاء يف أيام . يشعرون بشيء من حيث ال يشعرون

العرب، وقتل رجال من العرب، فالناس ألفت أن امللوك تقتل البشر، فترصد أخو املقتول 
يه عاتبه الناس، قال تقتل ملكا من أجل هلذا امللك وقتله، فلما املظلوم ويل الدم انتصر بأخ

أخيك؟ ومن الذي قدم امللك؟ هذه نفس وهذه نفس والنفوس تتكافأ، ودماء املسلمني 
أخي : تتكافأ، ففي ذلك العصر كانت الدماء متكافئة، فقال هذا الرجل وكان حليما، قال

ملوكنا، نقتل ملكي ـ هذا إيل أنتم شايفينه ملكي ـ وحنن مجيع أبنائنا يف فلسطني هم 
ملوك الكفر وملوك الصليبيني واملدنيني الكافرين مقابل ما يقتلون من أبنائنا وهذا جائزا 

 . شرعا وجائزا عقال
 

يقتلون أبرياءنا فنقتل  ،إذا أنتم تقولون هذا من باب املعاملة باملمثل :تيسري علوين
 أبرياءهم؟
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رعا وجائز عقال ألن الذين تكلموا  ونقتل أبريائهم ويكون جائز ش:الشيخ أسامة بن الدن

 . يف هذا األمر بعضهم تكلم من منطلق شرعي
 

 ما هو دليلهم؟  :تيسري علوين
 

 أنه ال جيوز، وذكروا دليال، أن الرسول عليه الصالة والسالم منع :الشيخ أسامة بن الدن
 . من قتل األطفال والنساء، وهذا صحيح ثابت على النيب عليه الصالة والسالم

 
 هذا ما نسأل عنه بالضبط هذا نتساءل عنه بالضبط ؟ :تيسري علوين

 
 ولكن هذا النهي عن قتل األطفال األبرياء ليس مطلقا، وهناك :الشيخ أسامة بن الدن

 }َوِإنْ َعاقَْبُتْم فََعاِقُبواْ ِبِمثِْل َما ُعوِقْبُتم ِبِه{: نصوص أخرى تقيده، فقوله سبحانه وتعاىل
 قال أهل العلم صاحب االختيارات وغريه من أهل العلم وابن القيم ]١٢٦:النحل[

والشوكاين وغريهم كثري والقرطيب رمحه اهللا 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 : وأما الذين يتكلمون دون علم بالشريعة، ويقولون. رعيةونسائنا، فهذا من الناحية الش
وعلما أن هؤالء الشباب الذين فتح اهللا عليهم مل يتعمدوا قتل .. ينبغي هذا طفال أن يقتل

األطفال، وإمنا ضربوا أكرب مركز للقوة العسكرية يف العامل ـ البنتاجون، الذي هي أكثر 
 .  ومركز فيه القوة واخلربة العسكريةمن أربعة وستني ألف موظف ـ مكان عسكري

 
 وماذا عن األبراج التجارة العاملية؟  :تيسري علوين

 
 األبراج التجارة العاملية ـ الذين ضوربوا فيها وقتلوا فيها هم قوة :الشيخ أسامة بن الدن

اقتصادية وليسوا مدرسة أطفال وليس سكن، األصل، الذين هم يف هذه املراكز رجال، 
 فهؤالء البد أن يقفوا وقفة ،رب قوة اقتصادية يف العامل تعيث يف األرض فسادايدعمون أك
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: هللا سبحانه وتعاىل ويعيدوا احلسابات البد أن يعيدوا هذه احلسابات، فنحن نعامل باملثل
 . الذين يقتلون نسائنا وأبرياءنا نقتل نساءهم وأبرياءهم إىل أن يكفوا عن ذلك

 
مة، أجهزة اإلعالم يف كل مكان، وأجهزة االستخبارات اآلن شيخ أسا :تيسري علوين

أيضا تتحدث عن أنكم تديرون شبكة واسعة جدا، واسعة النطاق تنتشر يف أربعني أو 
مخسني دولة حسب بعض األقوال، وأن إمكانات تنظيم القاعدة املالية إمكانات ضخمة 

مليات، وتدعمون جدا، وأنتم تستخدمون هذه اإلمكانات يف الكثري من ما نفذ من ع
السؤال املوجه لكم، ما . حركات إسالمية، أو حركات تسمى يف أماكن أخرى إرهابية

 هو مدى ارتباط تنظيم القاعدة، وجود تنظيم القاعدة بشخص أسامة بن الدن؟ 
 

 احلمد هللا، أقول بالنسبة ملا ذكرمت، وأكرر ما ذكرته من قبل، أن :الشيخ أسامة بن الدن
عبد الفقري وال خيص تنظيم القاعدة، حنن أبناء أمة إسالمية قائدها حممد األمر ال خيص ال

صلى اهللا عليه وسلم، ربنا واحد سبحانه وتعاىل ونبينا واحد عليه الصالة والسالم وقبلتنا 
واحدة وحنن أمة واحدة، ولنا كتاب واحد، هذا الكتاب الكرمي والسنة املطهرة عن نبينا 

ِإنََّما الُْمْؤِمُنونَ {تنا شرعا بأخوة اإلميان، فكل املؤمنني إخوة عليه الصالة والسالم ألزم
 فليس املسألة كما يصورها الغرب أن هناك تنظيم خاص باسم ]١٠:احلجرات [}ِإْخَوةٌ

كذا، هذا االسم قدمي جدا ونشأ بدون قصد منا، كان األخ أبو عبيدة عليه رمحة اهللا 
قتال ضد االحتاد السوفييت الباغي، الغاشم، البنشريي كون معسكر لتدريب الشباب لل

امللحد اإلرهايب حقيقة لآلمنني، فهذا املكان كنا نسميه القاعدة كقاعدة تدريب مث منا هذا 
االسم، أما حنن غري منفصلني عن األمة، حنن أبناء أمة وحنن جزء ال يتجزأ منها، وما هذه 

 ماليزيا إىل إندونيسيا إىل اهلند املظاهرات العارمة من أقصى املشرق من الفلبني إىل
وباكستان وموريتانيا، إىل أنه حنن نتحدث عن ضمري األمة، هؤالء الشباب الذين ضحوا 
بأنفسهم نرجو اهللا أن يتقبلهم يف نيويورك وواشنطن، هؤالء هم املتحدثون على احلقيقة 

لظامل، من الباغي، لضمري األمة، وهم ضمريها النابض الذي يرى أنه البد من االنتقام من ا
من ارم، من اإلرهايب على احلقيقة الذي يرهب اآلمنني، فليس كل إرهاب مذموم، 

فإىل لو نأخذ بقوهلم، فارم اللص يشعر . فهناك إرهاب مذموم، وهناك إرهاب حممود
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باإلرهاب من الشرطي ـ من البوليس، فهل نقول لشرطي أنت إرهايب أرهبت اللص؟ ال، 
. البوليس للمجرمني إرهاب حممود، وإرهاب ارم لآلمنني إرهاب مذمومفهذا إرهاب 

، وحنن منارس اإلرهاب احملمود الذي هو "إسرائيل"فأمريكا متارس اإلرهاب املذموم، هي و
 . يردع هؤالء عن قتل أطفالنا يف فلسطني وغريها

 
دول العربية، طيب شيخ أسامة، ما هي إستراتيجية تنظيم القاعدة يف ال :تيسري علوين

املالحظ أن بعض الدول العربية علقت على ما حصل يف نيويورك وواشنطن، علقت تعليقا 
مؤيدا لالامات األمريكية لكم بالوقوف وراء ما حصل يف نيويورك وواشنطن، بعض 
الدول العربية أشد شططا يف تعليقها، مثال تعليق وزير الداخلية السعودي األخري الذي 

يا وحذر من إتباع جكم ومن إتباع ما تقولونه، فهل لديكم حذر منكم شخص
استراتيجية خاصة بالدول العربية؟ وما هو ردكم على التصريح األخري لوزير الداخلية 

 السعودي؟ 
 

 أؤكد أننا جزء من هذه األمة، وأن هدفنا هو نصرة أمتنا والسعي :الشيخ أسامة بن الدن
 عنها، ورفع األحكام الوضعية اليت فرضتها أمريكا على لرفع الظلم والذل واهلوان واخلنوع

عمالئها يف املنطقة، لُتحكم هذه األمة بكتاب را الذي خلقها سبحانه وتعاىل، فاستمعت 
إىل طرف من كالم وزير الداخلية، و امنا باالسم بشكل مباشر وقال إن هؤالء يكفرون 

 مسلمون وال نكفر أحدا إال إذا ارتكب ناقضا املسلمني، معاذ اهللا، فإننا نعتقد أن املسلمني
من نواقض اإلسالم املعلومة من الدين بالضرورة، إن كان عاملا بأن هذا ناقض لإلسالم، أو 

لكن نقول عموما، مهنا أن جتتمع هذه األمة على . من معلوم من نواقض الدين بالضرورة
 الصالة والسالم وأن تتحرك كلمة سواء حتت كتاب ربنا سبحانه وتعاىل وسنة رسوله عليه

هذه األمة لقيام اخلالفة الراشدة مع األمة اإلسالمية عموما اليت بشرنا رسولنا عليه الصالة 
والسالم يف احلديث الصحيح أن اخلالفة الراشدة ستعود بإذن اهللا سبحانه وتعاىل، 

عنف وأشرس واملطلوب من األمة أن توحد جهودها يف هذه احلملة الصليبية، فهذه أشد وأ
محلة صليبية تقوم على العامل اإلسالمي منذ فجر التاريخ العامل اإلسالمي، فقد مرت 

  وقد صرح بوش بلسانـه،حلملة مثيلحروب صليبية سابقة ولكن مل يسبق ملثل هذه ا
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)Crusade ل ما مل نقل، ويصدق بعض الناس، )احلرب الصليبية أيفالغريب أننا نقو ،
زير الداخلية، نكفر املسلمني، معاذ اهللا من ذلك، وبوش عندما يقال أننا كما ذكر و

يقول، يلتمسون له األعذار، يقول ما قصدنا حرب صليبية، هو قال أا حرب صليبية، 
إما معنا أو مع : "إىل قسمني، وقد أصاب بوش عندما قال) منقسمة(فصورة العامل اليوم 

 بوش صورته اليوم، هو يف أول الطابور ، أي إما مع الصليبية أو مع اإلسالم،"اإلرهاب
حيمل الصليب الضخم، الكبري ويسري، وأشهد باهللا العظيم، أن كل من يسري خلف بوش 
يف خطته هو قد ارتد عن ملة حممد صلى اهللا عليه وسلم، وهذا احلكم هو من أوضح 
ت األحكام يف كتاب اهللا ويف سنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وقد أفىت كما ذكر

َيا أَيَُّها {: املشايخ من قبل، والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعاىل خماطبا املؤمنني قائال
الَِّذيَن آَمُنواْ الَ َتتَِّخذُواْ الَْيُهوَد َوالنََّصاَرى أَْوِلَياء َبْعُضُهْم أَْوِلَياء َبْعٍض َوَمن َيَتَولَُّهم مِّنكُْم فَِإنَُّه 

الذي يتوىل الكفار : (قال أهل العلم. ]٥١:املائدة [}ْهِدي الْقَْوَم الظَّاِلِمَنيِمْنُهْم ِإنَّ اللَّه الَ َي
، ومن أعظم معامل الوالية املناصرة بالقول وبسنان وبالبيان، فالذين يسريون )قد كفر

ويقول أيضا . خلف بوش ويف محلته ضد املسلمني، قد كفروا باهللا ورسوله سبحانه وتعاىل
فََتَرى الَِّذيَن ِفي قُلُوِبِهم مََّرٌض ُيَساِرُعونَ ِفيِهْم َيقُولُونَ {: ا سبحانه وتعاىليف اآلية اليت تليه

َنْخَشى أَن ُتِصيَبَنا دائرة فََعَسى اللُّه أَن َيأِْتَي ِبالْفَْتِح أَْو أَْمٍر مِّْن ِعنِدِه فَُيْصِبُحواْ َعلَى َما أََسرُّواْ 
َوَيقُولُ الَِّذيَن آَمُنواْ أََهُؤالء الَِّذيَن أَقَْسُمواْ ِباللِّه {، ويقول ]٥٢:دةاملائ [}ِفي أَْنفُِسِهْم َناِدِمَني

 قال ابن ،]٥٣:املائدة [}َجْهَد أَْيَماِنِهْم ِإنَُّهْم لََمَعكُْم َحِبطَْت أَْعَمالُُهْم فَأَْصَبُحواْ َخاِسِريَن
مون أن رأس النفاق منافق كان كثري من الصحابة ال يعل: كثري رمحه اهللا يف تفسريه وغريه

كافر، عبد اهللا بن أيب بن سلول، فلما وقع ما وقع بني املسلمني واليهود من خالف، أراد 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يعاقب اليهود، حترك رأس النفاق ووقف مع صف 

ويف اليهود وحال بني رسولنا عليه الصالة والسالم وبني اليهود، فهذه اآليات نزلت فيه 
 .أمثاله

 
فالذين يتولون الذين كفروا، قد كفروا باهللا سبحانه وتعاىل ورسوله، وتزيد اآلية اليت تليها 

َيا أَيَُّها الَِّذيَن {: تعقيبا على ما فات، ألن هذا الذي توىل الكافرين قد ارتد، فجاءت اآلية
ُه ِبقَْوٍم ُيِحبُُّهْم َوُيِحبُّوَنُه أَِذلٍَّة َعلَى الُْمْؤِمِنَني آَمُنواْ َمن َيْرَتدَّ ِمنكُْم َعن ِديِنِه فََسْوَف َيأِْتي اللّ
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أَِعزٍَّة َعلَى الْكَاِفِريَن ُيَجاِهُدونَ ِفي َسِبيِل اللِّه َوالَ َيَخافُونَ لَْوَمةَ آلِئٍم ذَِلَك فَْضلُ اللِّه ُيْؤِتيِه 
 .]٥٤:املائدة[ }َمن َيَشاُء َواللُّه َواِسٌع َعِليٌم

 
لمسلمني فليحذروا أشد احلذر من مواالة اليهود والنصارى، وَمن زلت قدمه فأقول ل

 . بكلمة فليتق اهللا وجيدد أميانه وليتوب مما فعـله
 

 حىت الكلمة؟  :تيسري علوين
 

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

 
 ؟ ...ولكن قسم كبري جدا من األمة : علوينتيسري

 
 ليس قسم كبري، هذا حكم اهللا سبحانه وتعاىل وبين واضح يف :الشيخ أسامة بن الدن

 . كتابه الكرمي، وهو من أوضح األحكام
 

 احلكومات العربية واإلسالمية؟  :تيسري علوين
 

، اعرف احلق، تعرف  الكل من، ال يضرنا أن تقول عمر أو زيد:الشيخ أسامة بن الدن
أهله، ال تعرف احلق بالرجال، هذا كتاب اهللا سبحانه وتعاىل، من الثوابت عندنا، لو 
متاألت الدنيا على تغيري أي شيء فيه ال يضرينا وال يغري من قناعتنا شيئا، هو إما حق أو 

 . باطل إما إسالم وإما كفر
 

 التماس العذر لبعض الدول اليت هل من ممكن أن حتدد لو مسحتم أال ميكن :تيسري علوين
 دولة قطر دولة صغرية، قال وزير ؛ى أمرها، دعنا نأخذ دولة قطر مثالًقد تعترب مغلوبة عل

خارجيتها يف إحدى املرات، أنين حماط بدولة عظمى ممكن أن متحين من اخلارطة بكل 
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س العذر سهولة، لذلك مضطر للتحالف مع األمريكان وغري األمريكان، أال ميكن التما
 لدولة قطر؟، مثل الكويت مثال؟ مثل البحرين؟ 

 
 يف هذه األمور، يف أمور اإلسالم هذه ويف أمور قتل املؤمنني :الشيخ أسامة بن الدن

ه ليس هو من اإلكراه املعترب واملسلمني، هذا الذي يفعله هؤالء الناس ويتحججون باإلكرا
ن أمري قطر وأمر رجال عنده أن يقتل ابنك، ، لو جاء اآلاً هذا اإلكراه ال يعترب شرعاً،شرع

أنين مكره، أنت يا تيسري : فجئنا إىل هذا العسكري، ملاذا قتلت ابن األخ تيسري، فيقول
 احلجج، هذا إكراه غري تعرف معزتك عندي ولكن أنا مكره، فتضيع دماء الناس ذه

 يقتل مظلوما، أما ، ليس نفس هذا العسكري بأفضل من نفس ابنك، هو يقتل،اًمعترب شرع
 . اً ابنك، فهذا إكراه غري معترب شرعليس له احلق أن يعني ظامل على قتل

 
ما هو تعليقكم على ما يقوله صمويل هاجنتينتون وأمثاله من حتمية صراع  :تيسري علوين

احلضارات؟ ترديدكم الدائم لكلمة الصليبية والصليبني يشري إىل أن أنكم تؤيدون هذه 
 ية صراع احلضارات؟ املقولة حبتم

 
 أقول ال شك يف ذلك، فهذا أمر واضح مثبت يف الكتاب والسنة، :الشيخ أسامة بن الدن

 قال ا عمرو أم مل يقل ا، املعترب ،دعي اإلميان أن يكذب هذه احلقائقوال يصح ملؤمن ي
 عندنا ما جاءنا من كتاب اهللا ومن سنة رسولنا عليه الصالة والسالم، ولكن اليهود
وأمريكا جاءوا خبرافة يروجوا على سذج املسلمني، وتبعهم لألسف حكام املنطقة وكثري 
 . من َمن ينتسبون الثقافة بالدعوة إىل السالم والسالم العاملي، هذه اخلرافة ال أساس له بتاتا

 
 السالم؟  :تيسري علوين

 
، سلمة حىت تذبحلتخدير الشعوب امل السالم الذين يدعونه هو :الشيخ أسامة بن الدن

والذبح مستمر، وإذا جئنا ندافع عن أنفسنا، قالوا إننا إرهابيون والذبح مستمر، فصح عن 
ال تقوم الساعة حىت يقاتل املسلمون اليهود، فيختبئ ”: نبينا عليه الصالة والسالم أنه قال
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ا اليهودي وراء الشجرة واحلجر، فيقول الشجر أو احلجر، يا مسلم، يا عبد اهللا، هذ
 من زعم أن هناك سالم دائم ،“يهودي ورائي تعل فقتله إال الغرقد فأنه من شجر اليهود

مع اليهود فهو قد كفر مبا أنزل على حممد صلى اهللا عليه وسلم، فالصراع هو بيننا وبني 
أعداء اإلسالم قائم وإىل قيام الساعة، وما يسمى من سالم وجائزة السالم، هذه خرافة 

أعطي ) م١٠/٤/١٩٤٨(احني ـ هذا بيغني، صاحب جمزرة دير ياسني تعطى ألكرب السف
جائزة السالم، هذا اخلائن أنور السادات الذي باع األرض والبالد وباع القضية وباع دماء 
الشهداء أعطي جائزة السالم، فنحن يف زمن كما صح عن نبينا عليه الصالة والسالم يف 

خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب سيأيت على الناس سنوات ”: احلديث الصحيح
فيها الصادق ويؤمتن فيها اخلائن وخيون فيها األمني وينطق فيها الرويبضة، قيل وما 

، وهذا لألسف الشديد حال العامل “الرجل التافه يتكلم يف أمر العامة: الرويبضة؟ قال
ن الناس ويكذبون فهي خداع، خيادعو. اإلسالمي اليوم يف قياداته الكربى وزعامته املعروفة

 . على الناس، ولكن بإذن اهللا فرج اهللا قريب ونصره املوعود قريب
 

 أنه يقيم هذه الشيخ أسامة بن الدنفإذن نستطيع أن نستنتج من كالم  :تيسري علوين
األزمة الراهنة اليت متر فيها أفغانستان واحلرب اليت تشنها أمريكا ومن حالفها، من أا تقع 

 طيب كيف ترون اخلروج من األزمة ،بني ما تسمونه أنتم الصليبية واإلسالمدائرة الصراع 
 الراهنة؟ 

 
 حنن يف معركة قوية وحامسة كما ذكرت اليوم بيننا وبني اليهود :الشيخ أسامة بن الدن

ومن يدعمها من الصهاينة والصليبيني، فنحن لن نتورع يف قتل " إسرائيل"وعلى رأسهم 
تلوا مسرى نبينا عليه الصالة والسالم والذين يقتلون أطفالنا يف املساء اإلسرائيليني الذين اح

والصباح، ونسائنا وإخواننا، وكل من يقف يف خندقهم فال يلومن إال نفسه، فإن قصدت 
كيف اخلروج من املأزق، فهذا األمر بأيدي اآلخرين، أما حنن فاعتدي علينا فواجبنا أوال 

نا فلريفع االعتداء، اليهود، بين لنا وبشرنا رسولنا عليه رفع االعتداء، فالذي اعتدى علي
الصالة والسالم، أننا سنقاتلهم ذا االسم ويف هذه األرض، يف هذه األرض املباركة عند 
مسرى نبينا عليه الصالة والسالم، فأمريكا أقحمت نفسها وأقحمت شعبها مرارا وتكرارا 
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اعترفت بإسرائيل، وهي اليت دعمتها، وهي منذ أكثر من ثالثة ومخسني سنة، وهي اليت 
 أيام نكسون من أمريكا ١٩٧٣ للهجرة املوافق ١٣٩٣اليت أرسلت أنشأت جسرا جويا 

إىل تل أبيب بالسالح والعتاد والرجال، وأسفر على جمريات املعركة، فكيف ال نقاتلها، 
سيطة ولكن جيب على كل مسلم أن يقاتلها، فهي إن أرادت النجاة، حنن قلنا كلمات ب

 .حمت قيمهاأرعبت أمريكا و
 

وادعوا ادعاءات مضحكة، قالوا إن يف رسائل أسامة شفرات لإلرهابيني، فكأننا نعيش يف 
زمن الربيد الزاجل، ليس هناك تليفونات، وليس هناك مسافرين، وليس هناك إنترنت، 

دا يستخفوا وليس هناك بريد عادي وال بريد سريع وال إلكتروين، يعين أشياء مضحكة ج
بعقول الناس، وهو كلمات، أقسمنا أن أمريكا لن حتلم باألمن حىت نعيشه واقعا يف 
فلسطني، هذا فضح احلكومة األمريكية ووضح أا هي تعيش عميلة إلسرائيل وتقدم 

فاملسألة سهلة لن خترج أمريكا من هذه األزمة إال . على مصلحة شعبها" إسرائيل"مصلحة 
، وتوقف التدخل مجيع شؤون "إسرائيل"العرب وتوقف الدعم عن أن خترج من جزيرة 

العامل اإلسالمي، هذه املعادلة لو أعطيناها 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 اهللا
 

 سامة هل لديكم رسالة تودون توجيهها ملشاهديك؟ شيخ أ :تيسري علوين
 

 أقول بالنسبة هلذه األزمة، وهلذا الصراع وهلذا القتال بني اإلسالم :الشيخ أسامة بن الدن
والصليبية، أؤكد أننا سنواصل بإذن اهللا سبحانه وتعاىل هذا اجلهاد وحنرض األمة على ذلك 

 .حىت نلقاه وهو راض عنا
 

ا وما هي قائمة، باألساس اليوم بيننا وبني اليهود، فأي دولة تدخل واحلرب كما ُوعدنا 
يف خندق اليهود، فال تلومن إال نفسها، وإن كان الشيخ سليمان أبو غيث صرح يف بعض 
تصرحياته السابقة، خاصة أمريكا وبريطانية، فهذا ليس للحصر، وإمنا إعطاء فرصة للدول 
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ابان وشأننا، من الذي يدخل اليابان يف هذه احلرب األخرى تراجع حساباا، فما شأن الي
الصعبة، القوية، الشرسة؟ يف اعتداء سافر على أبنائنا يف فلسطني، ولن حتتمل اليابان أن 
تدخل معنا يف حرب، فلها أن تراجع نفسها، ما شأن أستراليا يف أقصى اجلنوب وحال 

لسطني؟ ما شأن أملانيا يف هذه هؤالء املستضعفني يف أفغانستان؟ وحال املستضعفني يف ف
احلرب إال الكفر والصليبية؟ هي حرب تتكرر صليبية، كما كانت احلروب السابقة ـ 
ريتشارد قلب األسد وبربروسا من أملانيا ولويس من فرنسا ـ كذلك اليوم ومباشرة يوم 

احلرب أن رفع بوش الصليب تدافع تدافعت الدول الصليبية، ما شأن الدول العربية يف هذه 
 .الصليبية وتدخل سفارا جهارا ارا؟ هم قد رضوا حبكم الصليب

 
كل من يدعم بوش ولو بكلمة، فضال عن أن يقدم التسهيالت، وما يسمى تسهيالت، 
هي خيانة عظمى، يغريون األمساء، فيش تسهيالت عسكرية، تتعاون معهم على قتل أبنائنا 

جيمع تربعات لألبرياء هنا يف أفغانستان وتقول يل تسهيالت، كيف نصدق أن هذا النظام 
وهو سبب رئيسي يف إباحة بالد احلرمني لألمريكان ومن حالفهم، كيف نصدقه وهو 
سبب رئيسي يف قتل أكثر من مليون طفل؟ نقول أليس عند هؤالء الناس الذين ميشون 
ويسريون خلف هؤالء احلكام؟ أليس عندهم قلوب؟ أليس عندهم إميان؟ كيف يصح 

م ضد أبناءنا يف ام وهم يساعدون هؤالء الكفرة، الفجرة ضد أبناء إلسالم؟ يساعدوإمي
 . أقول كما تدين تدان،العراق وفلسطني

 
إن الذين يتكلمون عن األبرياء يف أمريكا، مل يذوقوا حرارة فقد األبناء، ومل يذوقوا أن 

 أهلنا يف فلسطني األمن، ينظروا إىل أشالء أبناءهم يف فلسطني ويف غريها، بأي حق حيرم
تصطادهم طائرات اهلليكوبتر يف بيوم، بني نساءهم وأطفاهلم؟ كل يوم يشلون اجلرحى 
واجلثث، مث يأيت هؤالء السفهاء يتباكون على قتلى أمريكا وال يتباكون على أبناءنا؟ أال 

من مل يغز ”خيشون أن يعاقبوا مبثل هذا العقاب؟ وقد صح عن نبينا عليه الصالة والسالم 
 فليتقوا اهللا وليتوبوا “أو خيلف غازيا يف أهله خبري، أصابه اهللا بقارعة قبل يوم القيامة

 فالغربيون هم أحرار، أوربا أرادت تدخل ،وليفكوا احلصار عن هؤالء األطفال األبرياء
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 وأمريكا وشعب ، أن نقاتل من يقف يف خندق اليهوداحلرب، هذا شأا، أما حنن شأننا
 .ا هم أحرار، دخلوا يف اخلندق فليستلموا ما يأتيهمأمريك

 
قيام ساعة ”أما حنن، فهذا حنن يف عبادة ويف جهاد، صح عن نبينا عليه الصالة والسالم  و

، فأي فضل أفضل من هذا؟ يف رضوان اهللا سبحانه “يف الصف خري من عبادة ستني سنة
 .ومنكموتعاىل، جناهد من أجل دينه، نرجو اهللا أن يتقبل منا 

 
فليثقوا بنصر اهللا سبحانه وتعاىل، وليستجيبوا ألمر اهللا : وأما بالنسبة للمسلمني فأقول هلم

سبحانه وتعاىل، وأمر رسوله عليه الصالة والسالم باجلهاد ضد الكفر العاملي، فواهللا السعيد 
لم، من اختذ شهيدا اليوم، والسعيد من تشرف بأن يقف حتت راية حممد صلى اهللا عليه وس

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

أين أعلمك كلمات، احفظ اهللا حيفظك احفظ اهللا جتده جتاهك، إذا يا غالم ”: عنهما
سألت فاسأل اهللا وإذا استعنت فاستعن باهللا واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك، 
مل ينفعونك إال بشيء قد كتبه اهللا لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك، مل يضروك بشيء 

، فال تشاور أحداً يف قتل “ت الصحفإال قد كتبه اهللا عليك، رفعت األقالم وجف
األمريكان، امض على بركة اهللا وتذكر موعودك عند اهللا سبحانه وتعاىل بصحبة خري 

 . األنبياء عليه الصالة والسالم
 

 فإن موقف احلكومة الباكستانية لألسف :ويف اخلتام أوجه نداء إىل إخواننا يف باكستان
التحالف املشؤوم، هذا التحالف الصلييب، الشديد وباكستان هي ركن من أركان هذا 

فتحرك إخواننا يف باكستان بإذن اهللا سبحانه وتعاىل سيؤدي إىل ضربة قوية هلذا التحالف 
الصلييب املشؤوم، فكل من وقف مع أمريكا ـ تسهيالت طبية وغري طبية ـ هذا كفر 

ركا جادا لنصرة دين أكرب ُمخرج من امللة، فينبغي على األخوة يف باكستان أن يتحركوا حت
 :اهللا سبحانه وتعاىل ولنصرة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فهذا اإلسالم اليوم يناديهم
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 !واإسالماه
 !واإسالماه
 !واإسالماه

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

 
 ...والسالم عليكم ورمحة اهللا 

 
  بن محمِد بِن الَِدنْأُسامةُ

  خراسانَ–أَفْغانستانَ 
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