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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

  وبركاتهالسالم عليكم ورمحة اهللا
 
آل  [}َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ اتَّقُواْ اللَّه َحقَّ ُتقَاِتِه َوالَ َتُموُتنَّ ِإالَّ َوأَنُتم مُّْسِلُمون{

 .]١٠٢:عمران
 

 :أما بعد
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فإننا نتابع باهتمام شديد وحرص بالغ استعداد الصليبيني للحرب الحتالل عاصمة اإلسالم 
 وتنصيب حكومة عميلة عليكم تتبع أسيادها يف واشنطن سابقا وب ثروات املسلمني

وتل أبيب كسائر احلكومات العربية األخرى اخلائنة العميلة متهيدا إلنشاء إسرائيل الكربى، 
 . فحسبنا اهللا ونعم الوكيل

 
ونرغب أن نؤكد بني يدي هذه احلرب الظاملة، حرب الفجار الكفار اليت ختوضها أمريكا 

 :  على عدد من املعاين املهمةحبلفائها وعمالئها
 
ال لنصر القوميات . إخالص النية بأن يكون القتال يف سبيل اهللا وحده ال شريك له :أوال

وال لنصر أنظمة احلكم اجلاهلية اليت تعم مجيع الدول العربية مبا فيها العراق، قال اهللا تعاىل 
 يف سبيل الطاغوت، فقاتلوا الذين آمنوا يقاتلون يف سبيل اهللا، والذين كفروا يقاتلون"

 ". أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا
 
نذكر بأن النصر من عند اهللا وحده تعاىل، وما علينا إال بذل األسباب باإلعداد  :ثانيا

يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا اهللا ينصركم ويثبت "والتحريض واجلهاد قال اهللا تعاىل 
 ".أقدامكم

 
رعة والتوبة إىل اهللا تعاىل من الذنوب، وال سيما الكبائر كما قال رسول اهللا وينبغي املسا

الشرك باهللا والسحر وقتل النفس اليت : اجتنبوا السبع املوبقات”: صلى اهللا عليه وسلم
حرم اهللا إال باحلق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتويل يوم الزحف وقذف املؤمنات 

ذا سائر الكبائر، كاخلمر والزنا وعقوق الوالدين وشهادة ، وك]متفق عليه [“الغافالت
 .الزور

 
وينبغي املسارعة يف الطاعات عموما، وخاصة كثرة الذكر عند التقاء الزحوف، قال أبو 

 ". فإنكم إمنا تقاتلون بأعمالكم, عمل صاحل قبل الغزو: "الدرداء رضي اهللا عنه
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لعدو األمريكي أنه يعتمد يف قتاله بشكل رئيسي قد تبني لنا من مدافعتنا ومقاتلتنا ل :ثالثا
 .على احلرب النفسية نظرا ملا ميتلكه من آلة دعائية ضخمة

 
وكذلك على القصف اجلوي الكثيف، إخفاء ألبرز نقاط ضعفه وهي اخلوف واجلنب 
وغياب الروح القتالية عند اجلنود األمريكيني، فهؤالء اجلنود على قناعة تامة بظلم 

ذا كما أم يفتقدون قضية عادلة يدافعون عنها وهم إمنا يقاتلون من أجل حكومتهم وك
أصحاب رؤوس األموال وأرباب الربا وجتار السالح والنفط مبا فيهم عصابة اإلجرام يف 

 .البيت األبيض
 

 . أضف إىل ذلك أحقادا صليبية وأحقادا شخصية لبوش األب
 

ة واملتاحة كتفريغ القوة اجلوية للعدو الصلييب وتبني لنا أيضا أن من أفضل الوسائل الفعال
من حمتواها، هو بإنشاء اخلنادق املسقوفة واملموهة بأعداد كبرية وكنت قد أشرت إىل 

 .بورا العام املاضي ذلك يف حديث سابق يف أثناء معركة تورا
 

 بالثبات تلك املعركة العظيمة اليت انتصر فيها اإلميان على مجيع القوى املادية ألهل الشر
على املبدأ بفضل اهللا سبحانه وتعاىل، وسأذكر لكم طرفا من تلك املعركة العظيمة للتدليل 

 . على مدى جبنهم من جهة ومدى فعالية اخلنادق يف استرتافهم من جهة أخرى
 

فقد كان عددنا يصل إىل ثالمثائة جماهد وكنا قد حفرنا مائة خندق منتشرة يف مساحة ال 
حىت نتالىف اإلصابات البشرية الكبرية . ع، مبعدل خندق لكل ثالثة اخوةتزيد عن ميل مرب

من القصف ، وقد تعرضت مراكزنا منذ الساعة األوىل للحملة األمريكية يف العشرين من 
رجب لعام ألف وأربعمائة واثنني وعشرين للهجرة املوافق السابع من أكتوبر لسنة ألفني 

 ذلك القصف بشكل متقطع إىل منتصف رمضان وواحد ميالدية لقصف مركز مث استمر
وبعدها يف صبيحة السابع عشر من رمضان بدأ قصف شديد جدا وخاصة بعد ما تأكدت 

بورا مبا فيهم العبد الفقري واألخ  القيادة األمريكية بوجود بعض قيادات القاعدة يف تورا
 تكن متر علينا ثانية ااهد الدكتور أمين الظواهري، وأصبح القصف على مدار الساعة فلم
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بدون طائرات حربية فوقنا ليال أو ارا حيث تفرغت غرفة قيادة وزارة الدفاع األمريكية 
مع مجيع القوى املتحالفة معها لنسف وتدمري هذه البقعة الصغرية وإزالتها من الوجود، 
فكانت الطائرات تصب محمها فوقنا وخصوصا بعد أن أت مهماا األساسية يف 

انستان، وكانت القوات األمريكية تقصفنا بالقنابل الذكية والقنابل ذات آالف األرطال أفغ
والقنابل العنقودية وكذلك كانت القنابل اخلارقة للكهوف، وقد كانت قاذفات القنابل 
كطائرات يب اثنني ومخسني حتوم الواحدة منها ألكثر من ساعتني فوق رؤوسنا وترمي يف 

 ثالثني قنبلة، وكانت طائرات السي ميه وثالثني املعدلة ترمينا كل دفعة من عشرين إىل
 .ليال باألبسطة املتفجرة وغريها من القنابل احلديثة

 
ورغم ذلك القصف اهلائل مع اإلعالم الدعائي الرهيب الذين مل يسبق هلما مثيل على مثل 

ني اليت دفعوها لقتالنا هذه البقعة الصغرية احملاصرة من مجيع اجلهات باإلضافة لقوات املنافق
ملدة نصف شهر متصل واليت صددنا موجام اليومية كلها بفضل اهللا سبحانه وتعاىل 
وأرجعناهم يف كل مرة مهزومني حيملون قتالهم وجرحاهم، رغم ذلك كله ما جترأت 
القوات األمريكية على اقتحام مواقعنا، فأي داللة أظهر من ذلك على جبنهم وخوفهم 

 .أساطريهم املدعاة لقواهم املزعومةوكذم يف 
 

 الفشل اهلائل الذريع لتحالف الشر العاملي جبميع قواه على جمموعة صغرية :خالصة املعركة
من ااهدين، على ثالمثائة جماهد يف خنادقهم داخل ميل مربع يف درجة حرارة بلغت 

ست يف املائة تقريبا عشر درجات حتت الصفر، وكانت نتيجة املعركة إصابتنا يف األفراد ب
نرجوا اهللا أن يتقبلهم يف الشهداء وأما أصابتنا يف اخلنادق فكانت بنسبة اثنني يف املائة 

 . واحلمد هللا
 

د بسيط فإذا كانت مجيع قوى الشر العاملي مل تستطع أن حتقق مرادها على ميل مربع بعد
من ااهدين بإمكانيات متواضعة جدا فكيف ميكن هلذه القوى الشريرة أن تنتصر على 

 فهذا حمال بإذن اهللا إذا ثبت الناس على الدين وأصروا على اجلهاد يف ،العامل اإلسالمي
 .سبيله
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 :فيا إخواننا ااهدين يف العراق

 
 وحول قنابلهم الذكية واملوجهة ال يهولنكم ما تروج له أمريكا من أكاذيب حول قوم

بالليزر، فالقنابل الذكية ال أثر هلا يذكر يف وسط اجلبال ويف وسط اخلنادق يف السهول 
والغابات فهي ال بد هلا من أهداف ظاهرة، أما األهداف واخلنادق املموهة متويها جيدا 

الذي يبدد ذخرية فليس للقنابل الذكية وال الغبية إليها من سبيل إال بالضرب العشوائي 
العدو وامواله، يبدد ذخرية العدو ويبدد أمواله سدى، فعليكم بكثرة اخلنادق كما جاء يف 

، أي اختذوا األرض درعة فإن ذلك " إدرعوا باألرض: "األثر عن عمر رضي اهللا عنه قال
 وأما ،كفيل بإذن اهللا وفضله باسترتاف كامل املخزون من قذائف العدو خالل بضعة أشهر

 . نتاجهم اليومي فشيء يسري يسهل احتماله بإذن اهللاإ
 

كما ننصح بأمهية استدراج قوات العدو إىل قتال طويل متالحم منهك مستغلني املواقع 
الدفاعية املموهة يف السهول واملزارع واجلبال واملدن، وأخوف ما خيافه العدو هو حرب 

 . سائر فادحة باهظة يف أرواحهاملدن والشوارع، تلك احلرب اليت يتوقع العدو فيها خ
 

كما نؤكد على أمهية العمليات اإلستشهادية ضد العدو، تلك العمليات اليت أنكت يف 
 . أمريكا وإسرائيل نكاية مل يشهدوها يف تارخيهم من قبل بفضل اهللا تعاىل

 
كما أننا نوضح أن كل من أعان أمريكا من منافقي العراق أو من حكام الدول العربية 

 من رضي بفعلهم، وتابعهم يف هذه احلرب الصليبية بالقتال معهم أو بتوفري القواعد وكل
والدعم اإلداري أو بأي نوع من أنواع الدعم واملناصرة هلم ولو بالكالم، لقتل املسلمني 

َيا أَيَُّها {: يف العراق عليه أن يعلم أنه مرتد خارج عن امللة حالل املال والدم قال اهللا تعاىل
ِذيَن آَمُنواْ الَ َتتَِّخذُواْ الَْيُهوَد َوالنََّصاَرى أَْوِلَياء َبْعُضُهْم أَْوِلَياء َبْعٍض َوَمن َيَتَولَُّهم مِّنكُْم فَِإنَُّه الَّ

 . ]٥١:املائدة [}ِمْنُهْم ِإنَّ اللَّه الَ َيْهِدي الْقَْوَم الظَّاِلِمني
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 أن يتحركوا وحيرضوا وجييشوا كما نؤكد على الصادقني من املسلمني أنه جيب عليهم
األمة يف مثل هذه األحداث العظام واألجواء الساخنة لتتحرر من عبودية هذه األنظمة 

 . احلاكمة الظاملة املرتدة املستعبدة من أمريكا وليقيموا حكم اهللا على األرض
 

مني ومن أكثر املناطق تؤهال للتحرير، األردن واملغرب ونيجرييا وباكستان وبالد احلر
 . واليمن

 
كما أنه ال خيفى أن هذه احلرب الصليبية تعين يف أول ما تعين أهل اإلسالم بغض النظر عن 
بقاء أو زوال احلزب االشتراكي وصدام فيجب على املسلمني عامة ويف العراق خاصة أن 
يشمروا عن ساق اجلد واجلهاد ضد هذه احلملة الظاملة وأن حيرصوا على اقتناء الذخائر 

َولَْيأُْخذُواْ أَْسِلَحَتُهْم فَِإذَا َسَجُدواْ {: سالح فهذا أمر واجب عليهم متعني قال اهللا تعاىلوال
فَلَْيكُوُنواْ ِمن َوَرآِئكُْم َولَْتأِْت طَآِئفَةٌ أُْخَرى لَْم ُيَصلُّواْ فَلُْيَصلُّواْ َمَعَك َولَْيأُْخذُواْ ِحذَْرُهْم 

فَُرواْ لَْو َتْغفُلُونَ َعْن أَْسِلَحِتكُْم َوأَْمِتَعِتكُْم فََيِميلُونَ َعلَْيكُم مَّْيلَةً َوأَْسِلَحَتُهْم َودَّ الَِّذيَن كَ
 .]١٠٢:النساء [}َواِحَدةً

 
ومعلوم أنه ال جيوز القتال لنصرة الرايات اجلاهلية وكذلك جيب على املسلم أن تكون 

: اهللا صلى اهللا عليه وسلمعقيدته ورايته واضحة يف القتال يف سبيل اهللا كما قال رسول 
 ].متفق عليه [“من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا، فهو يف سبيل اهللا”
 

وال يضر يف مثل هذه الظروف أن تتقاطع مصاحل املسلمني مع مصاحل االشتراكيني يف 
القتال ضد الصليبيني مع اعتقادنا وتصرحينا بكفر االشتراكيني ، فاالشتراكيون وهؤالء 

د سقطت واليتهم منذ زمن بعيد، واالشتراكيون كفار حيثما كانوا، سواء كانوا احلكام ق
يف بغداد أو عدن وهذا القتال الذي يدور أو الذي يكاد أن يدور يف هذه األيام يشبه إىل 

 . حد بعيد قتال املسلمني من قبل
 

 ومل يضر وتقاطع املصاحل ال يضر فقتال املسلمني ضد الروم كان يتقاطع مع مصاحل الفرس
 . الصحابة رضي اهللا عنهم ذلك يف شيء
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 : وقبل اخلتام

 
نؤكد على أمهية البشائر ورفع املعنويات واحلذر من اإلرجاف والتخذيل والتثبيط والتنفري 

لصوت أيب ”:  ، وقال أيضا“بشروا وال تنفروا”: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 .“طلحة يف اجليش خري من ألف رجل

 
ما أكثر الروم ”: يف السري أن رجال قال خلالد بن الوليد رضي اهللا عنه يوم الريموكوجاء 

 إن اجليوش ال تنصر ،بئس ما قلت”: فقال له خالد رضي اهللا عنه، “وأقل املسلمني
 - أو كلمة حنوها -“بكثرة العدد وإمنا تنهزم باخلذالن

 
 أَن َيكُونَ لَُه أَْسَرى َحتَّى ُيثِْخَن ِفي َما كَانَ ِلَنِبيٍّ{: وليكن بني أعينكم قول اهللا تعاىل

 }فَِإذا لَِقيُتُم الَِّذيَن كَفَُروا فََضْرَب الرِّقَاب{: ، وقوله تعاىل]٦٧:األنفال [}اَألْرض
 .]٤:حممد[
 

 : وليكن عتابكم للصليبيني كما قال الشاعر
 

 سوى طعن الكلى وضرب الرقاب *** ليس بيين وبينكم من عتاب
  
 

تام أوصي نفسي وإياكم بتقوى اهللا يف السر والعلن والصرب واملصابرة يف اجلهاد، ويف اخل
َيا {: فإمنا النصر صرب ساعة ، وأوصي نفسي وإياكم بكثرة الذكر والدعاء قال اهللا تعاىل

 . ]٤٥:األنفال [}كُْم ُتفْلَُحونَأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ ِإذَا لَِقيُتْم ِفئَةً فَاثُْبُتواْ َواذْكُُرواْ اللَّه كَِثًريا لََّعلَّ
 
 

  ... اهزمهم وانصرنا عليهم؛اللهم مرتل الكتاب وجمري السحاب وهازم األحزاب
  ... اهزمهم وانصرنا عليهم؛اللهم مرتل الكتاب وجمري السحاب وهازم األحزاب
  ... اهزمهم وانصرنا عليهم؛اللهم مرتل الكتاب وجمري السحاب وهازم األحزاب
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 . وقنا عذاب النار، ويف اآلخرة حسنة،آتنا يف الدنيا حسنةربنا 

 
 وصلي اللهم وبارك على حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 
 أُسامةُ بن محمِد بِن الَِدنْ

  خراسانَ–أَفْغانستانَ 
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