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 :إىل األمة اإلسالمية

 

 )عاحقيقة الصر(
 

  هـ١٤٢٢ شعبان ١٧
  م٢٠٠١ تشرين الثاين/نوفمرب ٣

 
 )حِفظَه اهللا(للشيخ أُسامةُ بن محمِد بِن الَِدنْ 

 
 

نا، إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمال
 ال مضل له، ومن يضلل فال هادي له،من يهده اهللا ف

 
 :ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، أما بعدوأشهد أ

 
يف غمرة األحداث اهلائلة، وبعد تلك الضربات العظيمة اليت ضربت أمريكا يف أهم مقاتلها 

ناس حول يف نيويورك وواشنطن، ثارت ضجة إعالمية هائلة مل يسبق هلا مثيل نقلت آراء ال
 :فانقسم الناس إىل قسمنيهذه األحداث، 
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 .قسم يؤيد هذه الضربات ضد اجلربوت األمريكي :األول
 .وقسم آخر استنكر هذه الضربات: الثاين

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

 :ا إىل قسمنيانقسم الناس أيضاإلسالمية يف أفغانستان، 
 

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

 
وهذه األحداث العظام اليت قسمت الناس إىل قسمني م املسلمني بدرجة كبرية جدا 
حيث يترتب عليها من األحكام الشيء الكثري، وهي ذات صلة قوية باإلسالم ونواقضه، 

أن يفهموا طبيعة هذا الصراع وحقيقة هذا الصراع؛ ليسهل لذا كان البد على املسلمني 
 .عليهم أن حيددوا من أي الصفوف يكونون

 
و بني يدي احلديث عن حقيقة الصراع، إن إستطالعات الرأي يف العامل أظهرت أن 

و زيادة من الغربيني من النصارى يف أمريكا و غريها، قد حزنوا على هذه % ٨٠
كا، و بالعكس فقد أظهرت اإلستطالعات موافقة السواد الضربات اليت أصابت أمري

األعظم من أبناء العامل اإلسالمي و فرح هؤالء هلذه الضربات ألم يتعقدون أا من باب 
رد الفعل على ذلك اإلجرام اهلائل اليت متارسه إسرائيل و أمريكا يف فلسطني و غريها من 

 .بالد اإلسالم
 

فغانستان تبادلت هذه الفئات املواقف؛ فالذين فرحوا و بعد أن بدأت الضربات على أ
فرحوا .. حزنوا عندما ضربت أفغانستان، و الذين حزنوا لضرب أمريكا.. بضرب أمريكا

عندما ضربت أفغانستان، و هذه الفئات تعد مبئات املاليني، فالغرب بأسِره إال ما ندر، 
على إثبات ما مت يف أمريكا على أهل مؤيد هلذه احلملة الظاملة الشرسة، اليت مل يقم دليل 
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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

 
فيظهر بوضوح و جالء من كال الطرفني، حيث قامت مظاهرات عارمة يف املشرق 

ي من أقصى املشرق إىل أقصى املغرب من إندونيسيا والفليبني وبنغالديش واهلند اإلسالم
وباكستان مروراً بالعامل العريب وانتهاء بنيجرييا وموريتانيا، فهذا يدل بوضوح على طبيعة 

 .هذه احلرب وعلى أن هذه احلرب هي حرب دينية يف األساس
 

املسلمني ضد أهل املغرب، و ضد أهل فأهل املشرق هم املسلمون، جتاوبوا وتعاطفوا مع 
الغرب وهم الصليبيون، فالذين حياولوا أن يغطوا هذه احلقيقة الواضحة اجللية اليت أمجع 
العامل بأسره يف تصرفاته على أا حرب دينية، إمنا هم خيادعون األمة يريدون أن يصرفوها 

نه وتعاىل ويف سنة رسولنا عن حقيقة هذا الصراع، وهذه احلقيقة مثبتة يف كتاب اهللا سبحا
 .عليه الصالة والسالم

 
فال ميكن حبال من األحوال تناسي هذا العداء بيننا وبني الكفار فالعداء عقدي، فالبد من 

حسيب (الوالء مع املؤمنني وأهل ال إله إال اهللا وجيب التربؤ من أهل الشرك والكفر واإلحلاد 
لَن َتْرَضى َعنَك الَْيُهوُد َوالَ النََّصاَرى َحتَّى َتتَِّبَع َو{قال سبحانه وتعاىل ) اهللا عليهم مجيعا

فاملسألة مسألة ملة، مسألة عقيدة، ال كما يصورها بوش وبلري بأا ] ١٢٠:البقرة [}ِملََّتُهم
 .حرب ضد اإلرهاب

 
فقد ألقي القبض من قبل على كثري من اللصوص ينتمون إىل هذه األمة مل يتحرك أحد، 

ماهري املتحركة من أقصى املشرق إىل املغرب ال تتحرك ألجل أسامة، وإمنا ولكن هذه اجل
تتحرك ألجل دينها ألا تعلم أا على احلق، وأا تقاوم أشد وأشرس وأخطر وأعنف 

 .محلة صليبية على اإلسالم منذ أن بعث حممد عليه الصالة والسالم
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 يدري وأن يتعلم أين يقف من هذه فبعد هذا األمر الواضح البني اجللي البد للمسلم أن
 .احلرب

 
فهذا بوش بعد أن تكلم الساسة األمريكيون وبعد أن طفحت الصحف والقنوات 
األمريكية باحلقد الصلييب الواضح، الظاهر، يف هذه احلملة تعبئ على األسالم وأهله مل 

ح أن هذه يترك بوش اال للظنون واجتهادات الصحف وإمنا خرج على املأل لينطق بوضو
 . تلفظ هبذه الكلمة أمام العامل أمجع ليؤكد هذه احلقيقة"احلرب الصليبية"احلرب هي 

 
فأين يذهب أولئك الذين يزعمون أن هذه احلرب ضد اإلرهاب وأي إرهاب هذا الذي 
يتحدثون عنه، يف وقت تنحر األمة منذ عشرات السنني وال نسمع هلم صوت، وال يتحرك 

مت الضحية لتنتقم ألولئك األطفال األبرياء يف فلسطني والعراق منهم متحرك، فإذا قا
وجنوب السودان والصومال ويف كشمري ويف الفليبني، قام علماء السالطني وقام املنافقون 

 ).حسيب اهللا عليهم أمجعني(يدافعون عن الكفر الظاهر 
 

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

 
فاحلق الذي ال لبس فيه أن بوش قد محل الصليب ورفع رايته عالياً ووقف يف أول الطابور، 
فكل من يقف خلف بوش يف هذه احلملة فقد ارتكب ناقضاً من نواقض اإلسالم العشرة، 

م على أن مواالة الكافرين ومظاهرة الكافرين على املؤمنني من نواقض اليت أمجع أهل العل
 .اإلسالم الكربى وال حول وال قوة إال باهللا

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

 .سالميأن هذه احلرب هي حلقة من سلسلة طويلة من احلروب الصليبية ضد العامل اإل
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 عاماً وسقط العامل اإلسالمي ٨٣فمنذ احلرب العاملية األوىل اليت انتهت قبل أكثر من 
ت بأسره حتت أعالم الصليب، حتت احلكومة الربيطانية وحتت احلكومة الفرنسية وحت

احلكومة اإليطالية، تقامسوا هذا العامل بأسره وسقطت فلسطني حتت اإلجنليز ومنذ ذلك 
 عاماً، ُيسام إخواننا وأبناؤنا وإخواننا يف فلسطني سوء ٨٣التاريخ و إىل اليوم، أكثر من 

 .العذاب، وقد قُِتلَ منهم مئات األلوف، و ُسِجَن مئات األلوف، وُعِوَق مئات األلوف
 

إىل األحداث القريبة، فلننظر إىل الشيشان، أمة مسلمة تقََدَم عليها هذا الدب مث لننظر 
الروسي، صاحب العقيدة النصرانية األرثوذكسية، أباد شعباً بأكمله، وشردوا إىل اجلبال، 

 .واكلتهم الثلوج و الفقر واألمراض، ومل يتحرك أحد وال حول وال قوة إال باهللا
 

على مرأى ومسمع من العامل أمجع، بل يف قلب أوروبا، عدة مث حرب إبادة يف البوسنة، 
سنوات يقتل إخواننا، وتنتهك أعراض نسائنا، ويذبح أطفالنا، يف املالذات اآلمنة لألمم 

 .املتحدة وبعلم األمم املتحدة وبتعاون األمم املتحدة
 

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

 
 لفلسطني، ١٩٤٧وهل مآسينا إال من األمم املتحدة، من الذي أصدر قرار التقسيم عام 

 .٤٧أباح بالد اإلسالم لليهود، األمم املتحدة يف قرارها يف 
 

تحدة هم كفروا مبا فهؤالء الذين يزعمون بأم زعماء للعرب ومازالوا يف األمم امل: أوالً
 .أنزل على حممد عليه الصالة والسالم

الذين حييلون األمور إىل الشرعية الدولية هم كفروا بشرعية الكتاب الكرمي وبسنة : و ثانياً
 .املصطفى عليه الصالة والسالم
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فهذه هي األمم املتحدة اليت عانينا منها ما عانينا فال يذهب إليها مسلم حبال من األحوال، 
 .ال يذهب إليها عاقل وإمنا هي أداة من أدوات اجلرمية تذبح كل يوم وال حترك ساكناو
 

 عاماً يسامون سوء العذاب، يذحبون ويقتلون ويعتدى ٥٠إخواننا يف كشمري منذ أكثر من 
 .على أعراضهم ودمائهم ودورهم، وال حترك ساكنا األمم املتحدة

 
املتحدة القرارات املؤيدة ألمريكا الظاملة واليوم بدون أن يثبت أي دليل تسوق األمم 

اجلابرة املتجربة على هؤالء املستضعفني الذين خرجوا من حرب ضروس على يد االحتاد 
 .السوفيايت

 
ولننظر إىل حرب الشيشان الثانية اليت مازالت قائمة إىل اليوم، شعب بأكمله تعاد عليه 

يئات اإلنسانية حىت األمريكية احلروب مرة أخرى من هذا الدب الروسي، وتتحرك اهل
تطالب الرئيس كلينتون بأن يوقف الدعم عن 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 
 .وم حبرب ضد األصولية اإلسالميةتقفوا معنا وأن تشكرونا ألننا نق

 
بكل هذا الوضوح يتكلم األعداء وزعماء املنطقة يناورون ويستحون من أن ينصروا 

 .إخوام واألشد من أم مينعون املسلمني من نصرة إخوام
 

ولننظر إىل موقف الغرب وإىل موقف األمم املتحدة يف أحداث إندونيسيا عندما حتركوا 
 يف العامل اإلسالمي من حيث عدد السكان، هذا ارم كويف عنان يتكلم لتقسيم أكرب دولة

 ساعة لقسم وفصل ٢٤على املأل ويضغط على حكومة إندونيسيا، ويقول هلا أمامك 
تيمور الشرقية عن إندونيسيا، وإال سوف نضطر بإدخال قوات عسكرية لفصلها بالقوة، 
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ئ اإلندونيسية وفعالً دخلت لفصل تيمور وكانت القوات الصليبية األسترالية على الشواط
 .الشرقية جزء من بالد العامل اإلسالمي

 
فينبغي أن ننظر إىل األحداث ال على أا حلقة مستقلة، بل هي حلقة يف سلسلة طويلة من 

 .املؤامرات، هي حرب إبادة بكل ما حتمله الكلمة من معىن
 
 .خواننا ألف من إ١٣يف الصومال حتت حجة إعادة العمل قتل  −
يف جنوب السودان قتل مئات األلوف ولكن عندما ننتقل إىل فلسطني وإىل العراق  −

 .فحدث وال حرج
 .أكثر من مليون طفل قتلوا يف العراق ومازال القتل مستمر −
 كما يبكي الشيخهنا [. وأما ما جيري هذه األيام يف فلسطني فحسيب اهللا ونعم الوكيل −

 ] حديثهبعيظهر يف التشجيل الصويت، مث يتا
 

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

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

أخيه البعري، فهاج وقضم هذا الرجل من يده أن سار واضطرب وهو يرى الدماء خترج من 
 .وخلع يده منه وكسرها

 
فكيف لألمهات املستضعفات يف فلسطني أن يتحملن قتل أبنائهم أمام أعينهم من اليهود 

 .العتاولة اجلالوزة، بدعم أمريكي بالطائرات األمريكية وبالدبابات األمريكية
 

اء حقيقيون لألمة، هم خونة، خانوا اهللا إن الذين يفرقون بني أمريكا وإسرائيل هم أعد
 .ورسوله، وخانوا أمتهم، وخانوا أمانتهم، خيدرون األمة
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ال ينبغي حبال من األحوال النظر إىل هذه املعارك على أا معارك جزئية بل إا جزء من 
حلقة من سلسلة عظيمة هي احلرب الصليبية الشديدة الشرسة الشنعاء، فينبغي على كل 

 .ن يقف حتت راية ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللامسلم أ
 

يا غالم ”و أذكركم حبديث رسولنا عليه الصالة والسالم البن عباس رضي اهللا عنه قال 
إين أعلمك كلمات احفظ اهللا حيفظك، احفظ اهللا جتده جتاهك، وإذا سألت فاسأل اهللا، 

عت على أن ينفعوك بشيء مل ينفعوك وإذا استعنت فاستعن باهللا، واعلم أن األمة لو اجتم
إال بشيء قد كتبه اهللا لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء مل يضروك إال بشيء قد 

 .“كتبه اهللا عليك، رفعت األقالم وجفت الصحف
 

وأقول للمسلمني الذين بذلوا ما يستطيعون خالل هذه األسابيع، أقول هلم ينبغي أن 
معنا يشد من أزرنا ويشد من أزر إخوانكم يف أفغانستان، تواصلوا املسرية، فإن وقوفكم 

 .وزيدوا من البذل يف مكافحة هذا اإلجرام العاملي الذي مل يسبق له مثيل
 

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

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

 
 هد،أال هل بلغت اللهم فاش

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

 
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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 أُسامةُ بن محمِد بِن الَِدنْ
  خراسانَ–أَفْغانستانَ 
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