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 :إىل األمة اإلسالمية

 

 دالالت األحداث(
 ) ِمن الضربات املباركةبعد ثالثة شهور

 
  هـ١٤٢٢ شوال ١٢

  م٢٠٠١ كانون األول/ديسمرب ٢٧
 

 )حِفظَه اهللا(للشيخ أُسامةُ بن محمِد بِن الَِدنْ 
 
 

وذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات إن احلمد هللا حنمده ونستعني به ونستغفره ونع
أعمالنا من يهد اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده 

 .ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله
 

أما بعد، فبعد مرور ثالثة أشهر على الضربات املباركة ضد الكفر العاملي، ضد رأس الكفر 
 شهرين تقريبا على احلملة الصليبية الشرسة على اإلسالم، يطيب لنا أن أمريكا، وبعد مرور

 .نتحدث عن بعض دالالت هذه األحداث
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فهذه األحداث بينت أمورا كثرية يف غاية األمهية للمسلمني، فقد اتضح جبالء أن الغرب 
عامة وعلى رأسها أمريكا 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
 

فكم من قرى أبيدت بدون ذنب وكم وكم لو حسبنا من املاليني الذين شردوا يف هذا 
الربد القارس، هؤالء املستضعفني من الرجال والنساء والولدان تأويهم اليوم اخليام يف 

 . ال ذنب هلم، جمرد شبهة، فشنت أمريكا هذه احلملة الشرسةباكستان
 

ولو كان عند أمريكا من األدلة ما يصل إىل درجة اليقني أن الذين قاموا ذا العمل كانوا 
ينتسبون إىل أوروبا، كاجليش اإليرلندي مثال، لكان عندها من السبل الكثري لعالج هذه 

ة تشري إىل العامل اإلسالمي فظهر الوجه القبيح املشكلة، ولكن ملا كان األمر جمرد شبه
 .احلقيقي وظهر احلقد الصلييب على العامل اإلسالمي بوضوح

 
وبني يدي هذا الكالم أحب أن أؤكد على حقيقة الصراع بيننا وبني أمريكا، وهو يف غاية 
ئة األمهية واخلطورة ليس للمسلمني فقط بل للعامل أمجع، فما تتهم به أمريكا هذه الف

 .املهاجرة ااهدة يف سبيل اهللا ال يقوم عليه دليل وإمنا هو البغي والظلم والعدوان
 

فتاريخ ااهدين العرب بفضل اهللا سبحانه وتعاىل واضح بني أبيض ناصع، فقد خرج 
 سنة عندما ظهر اإلرهاب املذموم احلقيقي على أيدي االحتاد السوفيييت ضد ٢٠هؤالء منذ 

ضد األبرياء يف أفغانستان، ترك ااهدون العرب أعماهلم وجامعام هؤالء األطفال و
وأهلهم وعشريم ابتغاء مرضاة اهللا، نصرة لدين اهللا مث نصرة للمستضعفني من أبناء 

 .املسلمني
 

فالذين خرجوا لنصرة املستضعفني ال يعقل اليوم أن يذهبوا لقتل األبرياء كما يزعم 
كا كانت تؤيده كل من جياهد كل من يقاتل ضد الروس، الزاعمون، فهذا التاريخ أمري
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فلما من اهللا على ااهدين العرب أن ينصروا املستضعفني يف فلسطني أولئك األطفال 
 .األبرياء غضبت أمريكا وقلبت ظهر ان لكل من قاتل يف أفغانستان

 
 منذ آدم عليه فإن ما جيري اليوم يف فلسطني أمر يف غاية الوضوح وحمل اتفاق البشرية

السالم، فإن الفطر قد تفسد وخيتلف الناس يف كثري من األمور، ولكن هناك بعض الفطر 
حيفظها اهللا سبحانه وتعاىل من الفساد إال من شذت نفوسهم وبلغت مبلغا عاتيا يف الظلم 
والعدوان، فمن الفطر املتفق عليها أن الناس حىت وإن أصام بعض الظلم وبعض العدوان 

 .سهم ال تستطيع أن تقتل األطفال األبرياءنفو
 

وما جرى يف فلسطني وما جيري اليوم من قتل متعمد لألطفال هذا أمر يف غاية القبح ويف 
 .غاية الظلم والعدوان وهو يهدد البشرية مجعاء

 
وما عرف التاريخ أن أحدا يقتل األطفال إال نادرا وهو مذهب فرعون، واهللا سبحانه 

َوِإذْ َنجَّْيَناكُم مِّْن آِل ِفْرَعْونَ { بين إسرائيل هؤالء، إذ جناهم من فرعون وتعاىل من على
، فتذبيح ]٤٩:البقرة [}َيسوموَنكُْم سَوَء الَْعذَاِب يذَبِّحونَ أَْبَناءكُْم َوَيْسَتْحيونَ ِنَساءكُْم

يل استخدموا األطفال أمر اشتهر به رأس الظلم والكفر والعدوان فرعون، ولكن بين إسرائ
نفس األسلوب ضد أبنائنا يف فلسطني، والعامل أمجع نظر وشاهد العساكر اإلسرائيليني 

 . وهم يقتلون حممد الدرة وغري حممد الدرة كثري
 

فالعامل بأسره يف شرقه ويف غربه على اختالف ملله جمرد كون الناس ناسا استنكروا هذا 
الء الظلمة هؤالء املعتدين على أبنائنا يف الفعل، ولكن أمريكا سادرة يف غيها تؤيد هؤ

فلسطني، واهللا سبحانه وتعاىل بين أن النفس إذا بغت واعتدت ووصلت إىل حد أن تقتل 
نفسا بغري حق فهذا أمر يف غاية البشاعة، ولكن أبشع منه أن يقتل األطفال األبرياء، يقول 

ي ِإْسَراِئيلَ أَنَّه َمن قََتلَ َنفًْسا ِبَغْيِر َنفٍْس أَْو ِمْن أَْجِل ذَِلَك كََتْبَنا َعلَى َبِن{سبحانه وتعاىل 
 }فََساٍد ِفي اَألْرِض فَكَأَنََّما قََتلَ النَّاَس َجِميًعا َوَمْن أَْحَياَها فَكَأَنََّما أَْحَيا النَّاَس َجِميًعا

 ].٣٢:املائدة[
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ل ومن ورائها أمريكا، وما فهؤالء يف احلقيقة كأمنا قتلوا مجيع األطفال يف العامل، إسرائي
الذي يرد إسرائيل عن قتل أبنائنا غدا يف تبوك ويف اجلوف ويف حوهلا من املناطق، وما 
سيفعل احلكام إذا وسعت إسرائيل من أرضها املطبوعة يف كتبهم الظاملة اجلائرة الزائفة 

هلذا كما يزعمون، وقالت إن حدودنا إىل املدينة، ماذا سيفعل احلكام وهم يرضخون 
 .اللويب الصهيوين األمريكي

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

 .ونساءهم وال حول وال قوة إال باهللا
 

فاألمر يف غاية اخلطورة واإلرهاب املذموم متارسه أمريكا على أبشع صوره يف فلسطني ويف 
 املشؤوم كان سببا يف قتل أكثر من مليون طفل يف العراق العراق، وبوش األب هذا الرجل

 .فضال عن غريهم من الناس من الرجال والنساء
 

 مجاد الثاين املوافق احلادي عشر من سبتمرب ما هي إال رد فعل للظلم ٢٢وأحداث 
املتواصل الذي ميارس على أبنائنا يف فلسطني ويف العراق ويف الصومال ويف جنوب 

غريها كما يف كشمري وآسام، فاألمر خيص األمة بأسرها فينبغي على الناس السودان ويف 
 .أن يستيقظوا من رقادهم وأن يهبوا إلجياد حل هلذه الكارثة اليت دد البشر مجيعا

 
وأما الذين أدانوا هذه العمليات فهؤالء نظروا إىل احلدث بصفة مستقلة ومل يربطوه 

ت إليه، فنظرم قاصرة وال تنطبق وال تنطلق ال من باألحداث املاضية واألسباب اليت أد
أصل شرعي وال من أصل أيضا عقالين، وإمنا رأوا الناس ورأوا أن أمريكا واإلعالم يذم 

 .هذه العمليات فقاموا يذموا
 

 أنت الذي عكرت -ولد النعجة-وهؤالء مثلهم كمثل ذئب رأى محال فقال هلذا احلمل 
، قال يا هذا لست أنا قال بل أنت، قال إمنا أنا ولدت يف هذا علي املاء يف العام األول

العام، قال إذن أمك اليت عكرت علي فأكل هذا احلمل، فما كان من هذه األم املسكينة 
اليت رأت ابنها ميزق بني أنياب هذا الذئب إال أن دفعتها عاطفة األمومة فنطحت هذا 
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قال أنظروا إىل هذه اإلرهابية، فقام هؤالء الذئب نطحة ال تقدم وال تؤثر، فصاح الذئب و
الببغاوات يرددون ما يقول الذئب ويقولون نعم حنن ندين نطح النعجة هلذا الذئب، أين 

 . أنتم من أكل الذئب البن هذه النعجة
 

فإن هذه الضربات املباركة املوفقة إمنا هي ردود فعل ملا جيري على أرضنا يف فلسطني ويف 
، وإن أمريكا يف مواصلتها هلذه السياسة مبجيء هذا االبن جورج بوش العراق ويف غريها

الذي ابتدأ حكمه بغارات جوية عنيفة على العراق أيضا ليؤكد على سياسة الظلم 
 . والعدوان، وعلى أن دماء املسلمني ال مثن هلا

 
الت فكان هذا الرد املبارك بفضل اهللا سبحانه وتعاىل، وهذه الضربات املباركة هلا دال

عظيمة، فقد أوضحت جبالء أن هذه القوة املتغطرسة املتكربة هبل العصر أمريكا تقوم على 
 .قوة اقتصادية عظيمة ولكنها هشة ما أسرع أن اوت بفضل اهللا سبحانه وتعاىل

 
فالذين قاموا بالعمل ليسوا تسعة عشر دولة عربية ومل تتحرك اجليوش وال وزارات الدول 

 اخلنوع والظلم الذي يصيبنا يف فلسطني ويف غريها، وإمنا تسعة عشر من العربية اليت ألفت
 هزوا عرش أمريكا وضربوا -أرجو اهللا سبحانه وتعايل أن يتقبلهم-طالب الثانويات 

االقتصاد األمريكي يف صميم فؤاده وضربوا أكرب قوة عسكرية يف عمق قلبها بفضل اهللا 
 .سبحانه وتعاىل

 
أن هذا االقتصاد العاملي الربوي املمحوق الذي تستخدمه أمريكا فهنا داللة واضحة على 

مع قوا العسكرية لفرض الكفر واإلذالل على الشعوب املستضعفة ميكن بسهولة أن 
يتهاوى، فتلك الضربات املباركة قد أحلقت بأمريكا باعترافهم هم يف أسواق نيويوك ويف 

 سبحانه وتعاىل، وبامكانيات بسيطة غريها، أكثر من تريليون دوالر خسارة بفضل اهللا
استخدموا طائرات العدو ودرسوا يف مدارس العدو فلم حيتاجوا إىل معسكرات تدريب، 
وإمنا فتح اهللا عليهم وأعطوا هذا الدرس القاسي لتلك الشعوب املتكربة اليت ال ترى للحرية 

نبغي أن تكون ذليلة معىن إال أن تكون للجنس األبيض، وأما الشعوب األخرى فريوا أا ي
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مستعبدة ال حيركون ساكنا بل يصفقون لرؤسائهم عندما يضربوننا كما حصل من قبل يف 
 .العراق

 
فأقول إن القوة العسكرية األمريكية وإن أظهرت أمريكا استعراضها هلذه القوة يف 
أفغانستان يف الفترة األخرية وصبت جام غضبها على هؤالء املستضعفني، فقد أخذنا 

 .ضل اهللا سبحانه وتعاىل دروسا عظيمة ومهمة يف كيفية مقاومة هذه القوة املتكربةبف
 

 كلم فينبغي أن ١٠٠فعلى سبيل املثال، لو أن خط اجلبهة مع العدو يبلغ يف طوله إىل 
م أو ٢٠٠م أو ١٠٠يكون هذا اخلط عريضا، مبعىن ال نكتفي خبط دفاع بعمق أو بعرض 

خلط إىل عدة كيلومترات وحتفر اخلنادق على طول اجلبهة م بل ينبغي أن يعرض هذا ا٣٠٠
وعلى عرضها، فكثافة القصف األمريكي تسترتف قبل أن تصل إىل اية تدمري هذه 
اخلطوط وتكون هناك قوات خفيفة وسريعة للحركة من خط إىل خط ومن حزمة دفاعية 

 .إىل حزمة دفاعية
 

مريكان على خطوط الشمال وعلى فاستفدنا هذا بعد القصف الكثيف الذي مارسه األ
خطوط كابل، وذه الطريقة متر السنوات وال تستطيع أمريكا بإذن اهللا سبحانه وتعاىل أن 

 .تكسر خطوط ااهدين
 

ومن جهة أخرى كما هو معلوم إن القتال ال بد له من عنصرين؛ عنصر األنفس املقاتلة 
 كتاب اهللا سبحانه وتعاىل، كما قال وعنصر املال مثل شراء السالح، وهذا األمر مؤكد يف

ِإنَّ اللَّه {سبحانه وتعاىل يف آيات كثرية يؤكد على هذا املعىن منها قوله سبحانه وتعاىل 
 ].١١١:التوبة [}اْشَتَرى ِمَن الْمْؤِمِنَني أَنفَُسهْم َوأَْمَوالَهم ِبأَنَّ لَهم اجلَنَّة

 
كية وإن كانت املسافة بيننا وبينها بعيدة جدا فباملال والنفس، فالقاعدة العسكرية األمري

وأسلحتنا ال تصل إىل طائرام فباإلمكان بواسطة اخلطوط الدفاعية العريضة امتصاص هذه 
 .الضربات

 

- ٦- 



وطريقة أخرى ضرب القاعدة االقتصادية اليت هي أساس للقاعدة العسكرية فإذا انتهى 
 .ستضعفةاقتصادهم شغلوا بأنفسهم عن استعباد الشعوب امل

 
فأقول من املهم جدا التركيز على ضرب االقتصاد األمريكي بكل وسيلة ممكنة، وهؤالء 

قيقي، فاإلنسان تكفيه شظية الذين يدعون اإلنسانية ويدعون احلرية رأينا هنا إجرامهم احل
وزيادة عليه، تكفيه شظية وزيادة عليه وزا سبع جرامات، فأمريكا من حقدها على 
هؤالء الطالبان ومن حقدها على املسلمني كانت ترمي على إخواننا يف اخلطوط قذائف 

 ٧ آالف كيلو يعين تساوي ٧ طن، يا أهل احلساب يعين ٧تصل القذيفة الواحدة إىل 
 . جرام وزيادة عليه٧ جرام بينما يكفي اإلنسان مليون

 
 يف نريويب أقل من اثنني طن قالت -نرجو اهللا أن يتقبلهم شهداء-وعندما فجر الشباب 

أمريكا هذا ضرب إرهايب، وهذا سالح تدمري شامل وأما هي تستخدم قذيفتني كل قذيفة 
 . مليون جرام فهذا ال حرج فيه٧
 

عد أن قصفوا قرى بكاملها بدون سبب وإمنا من أجل إرهاب ويطلع علينا وزير الدفاع ب
الناس وجعل الناس خيافون من استضافة العرب أو االقتراب منهم، طلع وزير الدفاع وقال 
هذا من حقنا، من حقهم أن يبيدوا الشعوب طاملا أا مسلمة وطاملا أا غري أمريكية، هذا 

 من قوهلم أنه خطأ هذا من الكذب الواضح هو اإلجرام بعينه واضح بين وكل ما تسمعون
 .البين

 
فقبل أيام ضربوا كما زعموا مواقع للقاعدة يف خوست، وأرسلوا قذيفة موجهة على 
مسجد قالوا وقعت باخلطأ، وبعد التحري اتضح أن العلماء يف خوست كانوا يصلون 

هد الشيخ جالل صالة التراويح وكان عندهم اجتماع بعد صالة التراويح مع البطل اا
الدين حقاين، الذي كان أحد أبرز قيادات اجلهاد السابق ضد االحتاد السوفيييت والذي 
رفض هذا االحتالل األمريكي على أرض أفغانستان، فقصفوا املسجد واملسلمون يف 
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الصالة فقتل منهم مئة ومخسون وال حول وال قوة إال باهللا وسلم الشيخ جالل نرجو اهللا 
 . عمرهأن يبارك يف

 
هذا هو احلقد الصلييب، فلينتبه الذين يرددون الكالم دون أن ينتبهون إىل عواهنه ويقولون 
حنن ندين اإلرهاب، حنن إرهابنا ضد أمريكا هو إرهاب حممود لدفع الظامل عن ظلمه لكي 

 ترفع أمريكا دعمها عن إسرائيل اليت تقتل أبناءنا، واألمر واضح بني أال تعقلون؟
 

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

 لتكون كلمة اهللا هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى نقاتل من أجل ال إله إال اهللا
 .ولنرفع الظلم عن املستضعفني يف فلسطني ويف غريها

 
فاألمر واضح بني، وما ينبغي ملسلم عاقل أن يقف يف ذلك اخلندق حتت أي تأويل من 
التأويالت، فهذه أخطر وأعنف وأشرس حرب صلبية تشن ضد اإلسالم، وبإذن اهللا اية 

ريكا قريبة وايتها ليست متوقفة على وجود العبد الفقري، أسامة قتل أم بقي، فبفضل اهللا أم
قد قامت الصحوة وكان من مكاسب هذه العمليات أرجو اهللا سبحانه وتعاىل أن يتقبل 
هؤالء الشباب يف الشهداء وأن جيمعهم مع النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن 

 . أولئك رفيقا
 
ؤالء الشباب قاموا بعمل عظيم جدا، بعمل جليل، جزاهم اهللا خري اجلزاء ونرجو اهللا أن فه

 وأعطوا أمريكا درسا لن ،يكونوا ذخرا آلبائهم وأمهام، فقد رفعوا رأس املسلمني عالياً
 .تنساه بإذن اهللا سبحانه وتعاىل

 
اع مع أبناء  أن أمريكا بدخوهلا يف صرABCوقد حذرت فيما مضى يف لقاء مع قناة 

 وما خفي ،احلرمني سوف تنسى أهوال فيتنام، وهذا الذي كان بفضل اهللا سبحانه وتعاىل
 .كان أعظم بإذنه سبحانه وتعاىل
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 من أرض -نرجو اهللا أن يتقبلهم يف الشهداء-فمن بالد احلرمني خرج مخسة عشر شابا 

 نبينا عليه الصالة حيث يأرز اإلميان كما صح عناإلميان، هنالك أعظم كرت للمسلمني 
 وأيضا خرج اثنان من شرق والسالم إىل املدينة املنورة كما تأرز احلية إىل جحرها،

نرجو اهللا أن يتقبله يف -جزيرة العرب من اإلمارات، وخرج آخر من الشام زياد اجلراح 
 وخرج اآلخر من أرض الكنانة من مصر حممد عطا فنرجو اهللا أن يتقبل اجلميع -الشهداء
 . اءشهد

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

ال إله إال  ويستدعي أن تقدم الروح من أجل ،الذي يف قلوم يستدعي مقتضيات كثرية
، فهؤالء فتحوا بابا عظيما للخري واحلق، ومن يقول إن العمليات الفدائية االستشهادية اهللا

 إمنا هؤالء الذين نسمع أصوام يف اإلعالم إمنا يرددون شهوات الطغاة، شهوات ال جتوز
 .أمريكا وعمالء أمريكا

 
 مليون مسلم تنحر من مشرق األرض إىل مغرا يف كل يوم يف فلسطني ١٢٠٠أمة من 

ويف العراق ويف الصومال ويف جنوب السودان ويف كشمري ويف الفلبني ويف البوسنة 
 آسام ال نسمع هلم صوتا، فإذا ما قامت الضحية، إذا ما قام املظلوم يقدم والشيشان ويف

 مليون مسلم ينحرون ال حس هلم ١٢٠٠نفسه من أجل دينه ارتفعت أصوات هؤالء، 
فإذا قام رجل ليذود عن هؤالء قام هؤالء يرددون ما يشتهي الطغاة، ال عقل هلم وال فقه 

 .هلم
 

 والراهب دليل واضح على تقدمي النفس من أجل ال إله ويف حديث الغالم وامللك والساحر
إال اهللا، وهنا معىن آخر أن النصر ال يعترب فقط بالكسب الظاهر الذي غلب على ذهن 

 .الناس وإمنا النصر هو الثبات على املبادئ
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فأهل األخدود ذكرهم اهللا سبحانه وتعاىل وخلد ذكرهم يف سياق املدح هلم إذ ثبتوا على 
 هددوا بني اإلميان وبني أن يدخلوا النار، فأبوا أن يكفروا باهللا سبحانه وتعاىل اإلميان،

 عندما أمر امللك الظامل أن يقحم هؤالء -حديث الغالم-وأدخلوا النار، ويف اية احلديث 
يف األخدود، وجاءت تلك األم املستضعفة حتمل ابنها فلما رأت النار خافت على ابنها 

 .كما قال عليه الصالة والسالم، اصربي يا أماه فإنك على احلقوتقاعست فقال هلا 
 

فهؤالء ال يقول مسلم حبال من األحوال ماذا استفادوا؟ ضيعوا أنفسهم، هذا جاهل جهال 
مركبا، هؤالء فازوا برضوان اهللا سبحانه وتعاىل وجبنات اخللد اليت وعدهم اهللا سبحانه 

 .ط، وإمنا النصر الثبات على املبادئوتعاىل، فليس النصر هو الكسب املادي فق
 

ويف احلديث عن نبينا عليه الصالة والسالم هذا حديث الغالم، عندما أخذ الغالم احلجر 
وكان مازال قليل العلم وهو يتردد بني الساحر والراهب، وقطعت الدابة الطريق على 

مه مل يفقه بعد قال اليوم أعلم أيهما أفضل الراهب أم الساحر، كان من قلة عل. الناس
 .أيهما أفضل وتطمئن نفسه

 
فسأل اهللا أن يريه أيهما أفضل، فإن كان الراهب أحب إىل اهللا سبحانه وتعاىل فليقتل هذه 

يا بين إنك اليوم : الدابة، فأخذ حجرا ورمى الدابة فقتلها، فجاء الراهب إىل الغالم وقال
لكن نور اهللا سبحانه وتعاىل أفضل مين، هذه الكلمة رغم علم الراهب وجهل الغالم و
 .قلب هذا الغالم بنور اإلميان وبدأ يضحي من أجل ال إله إال اهللا

 
هذه الكلمة العزيزة نادرة ينتظرها شباب اإلسالم من علمائهم؛ أن يقولوا هلؤالء الذين 
محلوا رؤوسهم على أكفهم من أجل ال إله إال اهللا أن يقولوا هلم قولة ذلك العامل لذلك 

 .الم، إنكم اليوم أفضل مناالغ
 

هذه هي احلقيقة فميزان التفضيل يف هذا الدين هو كما يف احلديث عن نبينا عليه الصالة 
والسالم، ميزان اإلميان ليس مجع العلم فقط بل مجع العلم والعمل به، فميزان اإلميان 

بلسانه ومن جاهدهم ” كما قال عليه الصالة والسالم، “فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن”
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 “فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك حبة خردل من إميان
 .فهؤالء جاهدوا الكفر األكرب بأيديهم وأنفسهم نرجو اهللا أن يتقبلهم يف الشهداء

 
- رجل سيد الشهداء محزة بن عبد املطلب، و”هؤالء، كما قال عليه الصالة والسالم 

، “قام إىل إمام جائر فأمره واه فزجره فقتله -قلبه باإلميانرجل هنا نكرة ولكن نور اهللا 
 .كما يف صحيح اجلامع

 
هذا فاز فوزا عظيما مل يدرك التابعني بل مل يدرك الصحابة الكرام رضي اهللا عليهم، وإمنا 

عليه الصالة -رفعه اهللا سبحانه وتعاىل إىل مرتلة سيد الشهداء فهذا أمر حض عليه رسولنا 
فكيف ميكن ملسلم عاقل أن يقول ماذا استفاد هذا، هذا ضالل مبني نسأل اهللا  -والسالم
 .العافية

 
فهؤالء الفتية فتح اهللا عليهم أن يقولوا لرأس الكفر العاملي ألمريكا ومن حالفها أنتم على 

 . باطل وأنتم على ضالل، وضحوا بأنفسهم من أجل ال إله إال اهللا
 

داث العظام ولكنين أختصر كالمي وأركز على أمهية فاحلديث يطول معنا عن هذه األح
استمرار العمل اجلهادي ضد أمريكا عسكريا واقتصاديا، وأن أمريكا قد تراجعت بفضل 
اهللا سبحانه وتعاىل وأن الرتيف االقتصادي مستمر إىل اليوم ولكن حيتاج إىل ضربات 

 ويضرب العدو يف أخرى وأن جيتهد الشباب يف البحث عن مفاصل االقتصاد األمريكي
 . مفاصله بإذنه سبحانه وتعاىل

 
وقبل اخلتام يطيب يل أن أذكر أولئك األبطال، أولئك الرجال، أولئك العمالقة العظام 
الذين رفعوا العار عن جبني أمتنا، يطيب يل أن أذكرهم ببعض الشعر مادحا إياهم وكل 

 .الذين يسريون على درب حممد صلى اهللا عليه وسلم
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لك أؤكد على نقطة، إن هذه املعارك اليت تقوم اليوم يف أفغانستان على مدار وقبل ذ
الساعة على ااهدين العرب خاصة والطالبان، أظهرت بوضوح مدى عجز احلكومة 

 .األمريكية ومدى الضعف األمريكي ومدى هشاشة اجلندي األمريكي
 

أن حيدثوا شيئا إال باعتمادهم فرغم التطور اهلائل يف التكنولوجيا العسكرية مل يستطعيوا 
على املرتدين وعلى املنافقني فما هو الفرق اليوم بني بابريك كرم الذي جاء بالروس 

 أي فرق بني -والدين منه بريء-الحتالل بالده وبني الرئيس املخلوع برهان الدين 
ض االثنني؟ هذا جاء بالروس الحتالل أرض اإلسالم وهذا جاء باألمريكان الحتالل أر

اإلسالم، فهذا يدل كما ذكرت بوضوح على ضعف اجلندي األمريكي بفضل اهللا سبحانه 
 . وتعاىل فينبغي أن تغتنم الفرصة ويواصل الشباب اجلهاد والعمل ضد األمريكان

 
وأختم بأبيات يف ذكر أولئك األبطال الذين خرجوا من أرض احلجاز، من أرض اإلميان، 

ن حرب ومن جند نرجو اهللا أن يتقبل اجلميع، والذين من غامد وزهران ومن بين شهر وم
خرجوا من مكة املكرمة سامل ونواف احلازمي وخالد احملضار أو الذين خرجوا من املدينة 

 .املنورة تركوا الدنيا ونعيمها من أجل ال إله إال اهللا
 

 إين ألشهد أم من كل بتار أحّد
 يا طاملا خاضوا الصعاب وطاملا صالوا وشدوا

 ** * 
 شتان، شتان بني الذين لرم باعوا النفوسا
 البامسني إىل الردى والسيف يرمقهم عبوسا
 الناصبني صدورهم من دون دعوم تروسا

* * * 
 إن أطبقت سدف الظالم وعضنا ناب أكول
 وديارنا طفحت دما ومضى ا الباغي يصول
 ومن امليادين اختفت لُمع األسنة واخليول
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* * * 
 نات أنغام املعازف والطبولوعلت على األ

 هبت عواصفهم تدك صروحه وله تقول
 لن نوقف الغارات حىت عن مرابعنا تزول

 
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 
 أُسامةُ بن محمِد بِن الَِدنْ

  خراسانَ–أَفْغانستانَ 
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