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 )حِفظَه اهللا(للشيخ أَُساَمةُ بن مَحمِد بِن الَِدنْ 

 
 
 أمحد احلزنويوصية ( يف الشريط املرئي تما جاءن كيخ أسامة بن الدشكلمات ال[

 ])الغامدي
 

 ،رمحن الرحيمبسم اهللا ال
 
فَِرِحَني ِبَما * َوالَ َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن قُِتلُواْ ِفي َسِبيِل اللِّه أَْمَواًتا َبلْ أَْحَياء ِعنَد َربِِّهْم ُيْرَزقُونَ {

َعلَْيِهْم َوالَ آَتاُهُم اللُّه ِمن فَْضِلِه َوَيْسَتْبِشُرونَ ِبالَِّذيَن لَْم َيلَْحقُواْ ِبِهم مِّْن َخلِْفِهْم أَالَّ َخْوٌف 
 ]١٦٩-١٦٨:آل عمران [}ُهْم َيْحَزُنونَ

 
-خرج إليه رجال يؤمنون حقًا أن ما عند اهللا ...  :الشيخ أسامة بن الدن حفظه اهللا

 ال يتكلمون هذا كالما فقط، بل ، خري من هذه احلياة الدنيا الفانية-سبحانه وتعاىل
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 يف عقوهلم ويف قلوم الغيب يتكلمونه ويؤمنون به، جتذر يف قلوم حىت أًصبح
  .كالشهادة كأم يرون جنان اهللا سبحانه وتعاىل

 
دالالت األحداث (طاب سابق بعنوان يف ِخمتحدثاً [ الشيخ أسامة بن الدن حفظه اهللا

 جدا، بعمل جليل، جزاهم اهللا عظيمفهؤالء الشباب قاموا بعمل  ... :])بعد ثالث أشهر
ونوا ذخرا آلبائهم وأمهام، فقد رفعوا رأس املسلمني عاليا خري اجلزاء ونرجو اهللا أن يك

 .وأعطوا أمريكا درسا لن تنساه بإذن اهللا سبحانه وتعاىل
 

 أن أمريكا بدخوهلا يف صراع مع أبناء ABCوقد حذرت فيما مضى يف لقاء مع قناة 
و  ]ABCكالم الشيخ كما جاء يف لقاء قناة [... تنام احلرمني سوف تنسى أهوال في

لكن إن شاء اهللا، النصر القادم يف احلجاز و جند، َسينسي أمريكا أهوال فيتنام و أهوال 
الشيخ ُمكمالً احلديث كما جاء يف [ ...بريوت و غريها، بإذن اهللا سبحانه و تعاىل 

وهذا الذي كان بفضل اهللا سبحانه وتعاىل  ])دالالت األحداث بعد ثالث أشهر(خطاب 
 .ذنه سبحانه وتعاىلوما خفي كان أعظم بإ

 
 من أرض -نرجو اهللا أن يتقبلهم يف الشهداء-فمن بالد احلرمني خرج مخسة عشر شابا 

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

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

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

 يستدعي مقتضيات كثرية ويستدعي أن تقدم الروح من أجل ال إله إال الذي يف قلوم
  ...اهللا، فهؤالء فتحوا بابا عظيما للخري واحلق
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متحدثاً يف ِخطاب ألتباعه قبل تنفيذ عمليات غزوة [ الشيخ أسامة بن الدن حفظه اهللا
ا جمرد حلم، لن ولن حتلم أمريك...  :]منهاتن، مبشراً أياهم، و داعياً بالتوفيق و السداد

حتلم باألمن إذا مل نعشه واقعا حيا يف فلسطني ويف بالد احلرمني ويف مجيع بالد اإلسالم 
 .بإذن اهللا سبحانه وتعاىل

 
 منذ أسابيع بأن إخواناً لكم قد خرجوا حيملون -سبحانه وتعاىل-وبشرناكم بفضل اهللا 

 سبحانه وتعاىل، فأرجو  من أجل رضوان اهللامظانةرؤوسهم على أكفهم يبتغون املوت 
 .اهللا سبحانه وتعاىل أن يفتح عليهم وأن يسدد رميهم إنه ويل ذلك والقادر عليه

 
فالفرق هائل بني قوتنا  :]متحدثاً يف ِخطاب آخر[ الشيخ أسامة بن الدن حفظه اهللا

 ،ولكن بفضل اهللاصحيح،  هائل جداً جداً، وبني اخلصوم ، وعددنا وعتادنا،العسكرية
يف اإلميان واليقني واالعتماد على اهللا سبحانه  النفسية،هو  جداً جداًالفرق هائل أيضا 

 احلقيقة يف نقاتلهم فنحن ،جدا بفضل اهللا سبحانه جدا.. جدا وتعاىل، بيننا وبينهم جدا
 .اعتمادنا على اهللا سبحانه وتعاىلب

 
دالالت األحداث (ق بعنوان  َخطاب سابيفمتحدثاً [ الشيخ أسامة بن الدن حفظه اهللا

أمريكا ورؤساء الغرب كثريا ما يرددون أن محاس واجلهاد يف ...  :])بعد ثالث أشهر
فلسطني وغريها أيضا من املنظمات املقاتلة يسموا منظمات إرهابية، إذا كان الدفاع عن 

ل إخواننا النفس إرهابا فأي شيء هو املشروع؟ فدفاعنا ال خيتلف وقتالنا ال خيتلف عن قتا
يف فلسطني كحماس، نقاتل من أجل ال إله إال اهللا، لتكون كلمة اهللا هي العليا وكلمة 

 .الذين كفروا السفلى، ولنرفع الظلم عن املستضعفني يف فلسطني ويف غريها
 

-خرج إليه رجال يؤمنون حقًا أن ما عند اهللا ...  :الشيخ أسامة بن الدن حفظه اهللا
 ال يتكلمون هذا كالما فقط، بل ، هذه احلياة الدنيا الفانية خري من-سبحانه وتعاىل
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يتكلمونه ويؤمنون به، جتذر يف قلوم حىت أًصبح يف عقوهلم ويف قلوم الغيب 
 .كالشهادة كأم يرون جنان اهللا سبحانه وتعاىل

 
متحدثاً يف ِلقاء صحفي سابق مع تيسري علوين أُجري [ الشيخ أسامة بن الدن حفظه اهللا

فليثقوا وأما بالنسبة للمسلمني، فأقول له؛  :]سبتمرب بستة أسابيع/ أيلول١١بعد أحداث 
 اهللا سبحانه وتعاىل، وليستجيبوا ألمر اهللا سبحانه وتعاىل، وأمر رسوله عليه الصالة بنصر

والسالم باجلهاد ضد الكفر العاملي، فواهللا السعيد من اختذ شهيدا اليوم، والسعيد من 
ف حتت راية حممد صلى اهللا عليه وسلم، حتت راية اإلسالم لقتال الصليبية تشرف بأن يق

فليتقدم كل امرىء منهم لقتل هؤالء اليهود واألمريكان، فإن قتلهم من أوجب . العاملية
الواجبات ومن أعظم القربات، وليتذكروا تعليمات نبينا عليه الصالة والسالم، فقد قال 

يا غالم أين أعلمك كلمات، ": ن عباس رضي اهللا عنهماصلى اهللا عليه وسلم للغالم اب
احفظ اهللا حيفظك احفظ اهللا جتده جتاهك، إذا سألت فاسأل اهللا وإذا استعنت فاستعن 
باهللا واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك، مل ينفعونك إال بشيء قد كتبه اهللا 

كتبه اهللا عليك، رفعت لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك، مل يضروك بشيء إال قد 
، فال تشاور أحداً يف قتل األمريكان، امض على بركة اهللا "األقالم وجفت الصحف

 . وتذكر موعودك عند اهللا سبحانه وتعاىل بصحبة خري األنبياء عليه الصالة والسالم
 

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

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 

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

 
 !واإسالماه
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 !واإسالماه
 !واإسالماه

 
 !أال هل بلغت؟ اللهم فاشهد
 !أال هل بلغت؟ اللهم فاشهد
 ]د الشيخ أن يبكيهنا يكا[! أال هل بلغت؟ اللهم فاشهد

 
 ...والسالم عليكم ورمحة اهللا 

 
 أَُساَمةُ بن مَحمِد بِن الَِدنْ

  خَراَسانَ–أَفَْغانسَتانَ 
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