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اهللا بن عبد  بيان خبصوص مبادرة األمري عبد
 :العزيز للسالم مع إسرائيل

 

 )خيانة األمةأبو رغال العصر و (
 

  هـ١٤٢٣ حمرم ١٤
  م٢٠٠٢ آذار/مارس ٢٨

 
 )حِفظَه اهللا(للشيخ أُسامةُ بن محمِد بِن الَِدنْ 

 
 

واملنافقني، والصالة والسالم على إمام ااهدين احلمد هللا القائل يا أيها النيب جاهد الكفار 
وقائد الغر احملجلني النيب األمي األمني وعلى آله وصحابته الذين محلوا الراية وذادوا عن 

 .حياض اإلسالم ومحى املسلمني وبعد
 

ْعِد َما َبيَّنَّاُه ِللنَّاِس ِفي ِإنَّ الَِّذيَن َيكُْتُمونَ َما أَنَزلَْنا ِمَن الَْبيَِّناِت َوالُْهَدى ِمن َب{قال تعاىل 
 .]١٥٩:البقرة[ }ِعُنونَُم اللُّه َوَيلَْعُنُهُم الالالِْكَتاِب أُولَـِئَك َيلَعُنُه
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إىل األمة اليت جاءت لتكون .. أمة الشهادة واالستشهاد .. أمة اجلهاد .. إىل أمة املليار 
الليلة بالبارحة، وما أكثر العرب إىل أمتنا اإلسالمية، ما أشبه .. خري أمة أخرجت للناس 

 .وأقل االعتبار، وكم جترعنا كؤوس الذل، وفارقنا اإلباء حني توىل أمرنا األذالء
 

 :أمتنا املسلمة
 

إن الذي ينظر بعني البصرية، ويعي لغة العقل، ويسرب غوائر األحداث ليعلم علم اليقني أن 
ضحت هلا مالحمه، وبرزت هلا األمة قد أفاقت من غفوا، وعرفت طريقها بعد أن ات

عالماُته وعلمت أنه إذا كان احللم مفسدة كان العفو َمْعَجزة، وأن الصرب حسن إال على 
ما أضر بالدين، واألناةُ حممودةٌ إال عند إمكان الفرصة، فانتفضت انتفاضة األقصى ونطق 

ل اليهود الفرار احلجر يف أكف ااهدين األبرار الرجال والنساء، الصغار والكبار فحاو
عبثاً فلم جيدوا هلم ملجأ فأصبحوا مكشوفني من وراء اجلُدر يواجهون أجساداً تتفجر 
تذيقهم املوت، وتطاردهم بالرعب، وتصيبهم بالزلزلة فصاروا كاحلمر املستنفرة فرت من 

 .قسورة
 

 مث جاءت غزوة نيويورك تشعل ديار هبل العصر تُدك حصونه، وتفضح كربياءه، وُتبِطلُ
 .سحره، وُتَعرِّي كل الرايات اليت سارت وراءه وتعِلُن بداية النهاية له بإذن اهللا

 
إن هذه األحداث العظيمة هي اجلهاد املبارك الذي واصل مسريه حنو اهلدف املنشود واخلرب 

ماذا عسانا أن (املقولة املوعود وجاء ليفضح تلك املقولة اهلزيلة واحلجة املدحوضة، فهذه 
 مل يعد هلا مكان وال يتسع هلا قلب وال يرضاها )س بأيدينا شيء، األمر ليس لنانفعل، لي

وم باجلهاد ضمري حي، يف ظل األحداث الدامية اليت تتعرض هلا أُمتنا، فالكل مطالب الي
والعمل اجلاد وعلى القيادات الشعبية جبميع شرائحها أن تتحرك لوقف هذا الرتيف اهلادر، 
وفضح تلك اخليانات املكشوفة، ومن مل يستطع احلركة من هذه القيادات بسبب ما وقع 
عليه من ضغط وإرهاٍب يف ظل هذه األنظمة فال أقل من أن يفسح اال لغريه من 

ة والقادرة على التغري ووضع األمور يف نصاا الصحيح وليحذر من القعود الطاقات اجلريئ
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 فاجلهاد الذي أخرج أولئك ،والتخذيل، وليتجنب عملية التربص املذموم واالحتكار احملرم
 فَِإذَا انَسلََخ اَألْشُهُر الُْحُرُم فَاقُْتلُواْ الُْمْشِرِكَني َحْيثُ{الفتية الذين استجابوا لقوله تعايل 

 .]٥:التوبة [}َوَجدتُُّموُهْم َوُخذُوُهْم َواْحُصُروُهْم َواقُْعُدواْ لَُهْم كُلَّ َمْرَصد
 

إن هذا اجلهاد قاِدر على إخراج وحتريك غريهم من أبناء األمة، فاجلهاُد ماٍض إىل يوم 
َملْ فََمن َيْع{القيامة أما حنن كأفراد فأياُمنا معدودة وسنقف بعدها بني يدي اهللا عز وجل 

 .]٨-٧:الزلزلة [}ِمثْقَالَ ذَرٍَّة َخْيًرا َيَرُه، َوَمن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرٍَّة َشرا َيَرُه
 

 :أمتنا املسلمة
 

ال يزال أبو رغال يتكرر يف األمة منذ قرٍن من الزمن بشخصه وشخصيته الغادرة يسعى 
 وما مبادرة ، أركانه، وإنفاذ الكفر وتثبيتلكسر الشوكة، وتنكيس الراية، ووأد اجلهاد

إال حيلة من حيل أيب ) صهيوأمريكية بثياب احلكومة السعودية(األمري عبداهللا بن عبدالعزيز 
رغال ومؤامرة وصورة من صور اخليانة املتكررة يف تاريخ حكام املنطقة جتاه قضايانا 

 .بشكل عام وقضية األقصى بشكل خاص
 

/ م١٩٣٦ الذي أجهض انتفاضة عام فهو إن أعلن ذلك فإمنا يسري علي ج والده
 فخدع الفلسطينيني وأوقفوا ،هـ، بوعٍد كاذب منه ومن احلكومة اإلجنليزية١٣٥٤

هـ حني سلمت ١٣٦٦/ م١٩٤٨االنتفاضة واستمر االحتالل اإلجنليزي حىت عام 
 .فلسطني لليهود

 
السبعة بقيادة وهو بذلك أيضاً يسري على ج أمثاله من احلكام اخلونة الذين سريوا اجليوش 

 فقضوا بذلك على التحرك )كلوب باشا(اإلجنليز حتت قيادة رجل احلكومة اإلجنليزية 
الشعيب اجلاد لتحرير فلسطني فأكملوا املؤامرة ووقعوا هدنةً بوقف القتال وذلك يف عام 

هـ، أما خيانتهم العظمى للقضاء على انتفاضة األقصى األوىل فكانت ١٣٦٧/ م١٩٤٩
 .هـ١٤١٢/م١٩٩٢ يف أوسلو عام
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 أُسامةُ بن محمِد بِن الَِدنْ

  خراسانَ–أَفْغانستانَ 
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