
 عشرالرابع اخلطاب 
 

 اخلامسةالرسالة 
 :إىل األمة اإلسالمية

 

 )ريـالن النفـإع(
 

  هـ١٤٢٣ ذو احلجة ١٥
  م٢٠٠٣ شباط/فرباير ١٦

 
 )حِفظَه اهللا(للشيخ أُسامةُ بن محمِد بِن الَِدنْ 

 
 

يبطل ية السيف ليحق احلق واحلمد هللا مث احلمد هللا، احلمد الذي أنزل على عبده ورسوله آ
 .الباطل

 
فَِإذَا انَسلََخ اَألْشُهُر احلُُرُم فَاقُْتلُوا املُْشِرِكَني َحْيثُ َوَجدتُُّمَوُهْم {: فاحلمد هللا القائل

َوُخذَُوُهْم َواْحُصُرَوُهْم َواقُْعُدوا لَُهْم كُلَّ َمْرَصٍد فَِإن َتاُبوا َوأَقَاُموا الصَّالةَ َوآَتُوا الزَّكَاةَ 
قَاِتلَُوُهْم ُيَعذِّْبُهُم اللَُّه {: واحلمد اهللا القائل، ]٥:التوبة[ }ِإنَّ اللََّه غَفُوٌر رَِّحيٌمُهْم فََخلُّوا َسِبيلَ

 .]١٤:التوبة[ }َنيِبأَْيِديكُْم َوُيْخِزِهْم َوَينُصْركُْم َعلَْيِهْم َوَيْشِف ُصُدوَر قَْوٍم مُّْؤِمِن
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بني يدي الساعة بالسيف حىت ُيعبد اهللا بعثت ”: والصالة والسالم على نبينا حممد القائل
تعاىل وحده ال شريك له وُجعل رزقي حتت ظل رحمي وُجعل الذل والصغار على من 

خِرجوا أ”: والقائل، ١ ]رواه اإلمام أمحد[ “خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم
 .٢ ]متفق عليه [“املشركني من جزيرة العرب

 
 :أما بعد

 
                                                 

يعين أن اهللا بعثه داعيا إىل توحيده بالسيف بعد دعائه باحلجة، فمن مل : (قال ابن رجب 1
احلكم اجلديرة باإلذاعة من قول ) [يستجب إىل التوحيد بالقرآن واحلجة والبيان دعي بالسيف

 ].بعثت بالسيف بني يدي الساعةصلى اهللا عليه وسلم النيب 
 
 والقلزم مدينه على طرفه ، حبر القلزم؛ غرباً؛حدود اجلزيرة العربية(: بكر أبو زيدال الشيخ ق 2

 حبر العرب ويقال حبر اليمن، وشرقاً ؛الشمايل وهو املعروف باسم البحر األمحر، وحيدها جنوباً
اتفاق  والتحديد من هذه اجلهات الثالث باألحبر املذكورة حمل - اخلليج العريب -خليج البصرة 

 حيدها مشاالً ساحل البحر ؛ احلد الشمايل،بني احملدثني والفقهاء واملؤرخني واجلغرافيني وغريهم
 ومنقطع - األردن حالياً -األمحر الشرقي وما على ماسامته شرقاً من مشارف الشام وأطرافه 

 :خصائص اجلزيرة العربية) [ واحلد غري داخل يف احملدود هنا،السماوة من ريف العراق
 ].٣٥ص
 

 على ؛لقد اتفق من يعتد بقوله من فقهاء األمة وعلمائها: (وقال اإلمام محود بن عقالء الشعييب
 - ال إقامة دائمة وال مؤقتة - أا ال جتوز إقامة اليهود والنصارى واملشركني يف جزيرة العرب

سلم أن يأذن هلم يف ما عدا أن بعض العلماء يرى جواز إقامتهم ثالثة أيام للضرورة، وال جيوز مل
 معتمدين على األحاديث الصحيحة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم واآلثار الثابتة ،دخوهلا لإلقامة

 حكم إقامة فصل؛/القول املختار يف حكم االستعانة بالكفار) [عن الصحابة رضوان اهللا عليهم
 .]اليهود والنصارى واملشركني يف اجلزيرة العربية
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ه دماء املسلمني ودر يف فلسطني والشيشان والفلبني وكشمري ففي الوقت الذي تسيل في
مل تلتئم   ويف الوقت الذي،والسودان، وميوت أطفالنا بسب احلصار األمريكي يف العراق

جراحنا بعد، منذ احلروب الصليبية على العامل اإلسالمي يف القرن املاضي، ونتيجة التفاقية 
 واليت أدت إىل تقسيم العامل اإلسالمي إىل قطع بني بريطانيا وفرنسا، ٣ "بيكو-سايكس"

ية سايكس بيكو تطل وأشالء، ومازال عمالء الصليبيني حيكموا إىل اليوم، إذ بأجواء اتفاق
ولكنها حتت نفس الراية ولنفس الغاية، إا راية "  بلري-بوش " إا اتفاقية ؛علينا من جديد

 .ى اهللا عليه وسلمالصليب، وغايتها حتطيم وب أمة احلبيب صل
 

 فلم يعد خيفى حىت على ،تزعم أا تريد القضاء على اإلرهاب"  بلري-بوش "إن اتفاقية 
، ومع ذلك يؤكد حكام املنطقة يف اخلطابات ٤ العوام أا تريد القضاء على اإلسالم

                                                 
هـ، أثناء احلرب العاملية األوىل بني ١٣٣٤بيكو؛ اتفاقية سرية أبرمت سنة -اتفاقية سايكس 3

بريطانيا وفرنسا، مبوافقة روسيا على تفكيك الدولة العثمانية، وتقسيم املناطق اليت كانت 
لسيطرة  إىل مناطق ختضع ل-وهي سورية والعراق ولبنان و فلسطني-خاضعة للسيطرة العثمانية 

الفرنسية وأخرى ختضع للسيطرة الربيطانية، ومسيت ذا االسم نسبة إىل املفاوضني اللذين 
 .أبرماها ومها؛ مارك سايكس الربيطاين وجورج بيكو

 
إن الكفار مهما لبسوا على املسلمني ومسوا أفعاهلم : (يقول الشيخ يوسف العيريي رمحه اهللا 4

إال أن اهللا أظهر معتقد ... ء مغايرة ملعتقدام إال أن تغيري األمساء ال يغري من احلقائق شيئابأمسا
النصارى وأخرج ما يف قلوم على املسلمني وما هي حقيقة حرم على اإلسالم، وأن اسم 

 هي مكافحة اإلرهاب أو العدل املطلق أو حماربة أعداء احلرية أو األشرار أو أعداء احلضارة، ما
ومبا أن احلقد مأل قلوم ومههم األوحد حتقيق  .إال أغطية حلقد صليب دفني قد مأل قلوم

 يستطع كتم عقيدته ملمعتقدام اليت أخرب اهللا عنها، فقد نفد صرب الرئيس األمريكي بوش و
 بقوله ،هـ٢٨/٦/١٤٢٢ املوافق ، م١٦/٩/٢٠٠١فصرح يف مؤمتر صحفي أجراه يوم األحد 

"This crusade, this war on terrorism, is going to take a long 
time" ، هذه احلرب ضد , هذه احلرب الصليبية "؛هو قوله -قاتله اهللا  -وترمجة كالمه املتقدم
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ة  يف خيان- أي يف حماربة اإلسالم واملسلمني -واخلطب تأييدهم لبوش يف حماربة اإلرهاب 
،٥ واضحة للملة واألمة

                                                                                                                                           

 . ووزراء البالط٦  معتمدين على مباركة علماء السالطني

 
 ؛"...ناشونال ريفيو" ما نشرته جملة ...ومن أمثلة ذلك!... "اإلرهاب سوف تأخذ وقتا طويالً

املسؤولون عن هذه ,  املتورطني بالعمليات اإلرهابيةليس هذا أوان ترف البحث عن أماكن"
العمليات هم كل من ارتسمت على وجهه ابتسامة عندما مسع باهلجمات على نيويورك 

!) " علينا غزوهم يف بالدهم وقتل قادم وإجبارهم على التحول إىل املسيحية...وواشنطن
 .]حقيقة احلرب الصليبية اجلديدةكتاب؛ [
 
 ؛ عن مسؤولني أمريكيني]م٢٨/٩/٢٠٠١اجلمعة بتاريخ [" واشنطن بوست"صحيفة نقلت  5

مبا فيها القوات  -السعودية قررت السماح للقوات األمريكية املنتشرة على أراضيها احلكومة أن 
 وأشارت الصحيفة إىل أن املسلمني يف أفغانستان، باملشاركة يف عمل عسكري ضد - اجلوية
زارة الدفاع األمريكية ختلت بناء على هذا املوقف عن فكرة نقل مركز قيادا إىل بلد خليجي و

 .آخر
 

 ؛]م٢٦/٩/٢٠٠١األربعاء بتاريخ [السعودي سعود الفيصل النظام وزير خارجية كما صرح 
جيب أال تقتصر على اعتقال مرتكيب  "اإلرهاب مكافحة"أن و ستقوم بالتزاماا دولتهأن 

 !.رات، بل جيب أن تشمل البنية التحتية اليت تساعد اإلرهابينياالنفجا
 
لعل من اخطر تلك الفتاوي اليت بررت احلرب الصليبية بل دعت املسلمني للمشاركة يف قتل  6

ريخ اخوام املسلمني هي الفتوى اليت اشادت ا ووزارة اخلارجية األمريكية يف بياا الصادر بتا
 "علماء مسلمون يرفضون دعوة بن الدن إىل اجلهاد ضد األمريكيني"م بعنوان ١٩/١٠/٢٠٠١

 ٢٧أصدر ستة من علماء اإلسالم يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا يف : (. . . والذي جاء فيه
حرابة،  الشريعة اإلسالمية، فإن أعمال اإلرهاب تعترب" إنه مبوجب ؛سبتمرب فتوى تقول/أيلول
 ".ن حرب ضد اتمعأي ش
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فكما أنه ال خيفى أن االستعداد احلايل للهجوم على العراق ما هو إال حلقة يف سلسلة 

إال أن التركيز  ومصر والسودان، مبا فيها سوريا وإيران، االعتداءات املعدة لدول املنطقة
 مع العلم أنه هدف استراتيجي ،ني يأخذ نصيب األسد يف خطتهملتقسيم بالد احلرم

قدمي، منذ أن نقل والؤها من بريطانيا إىل الواليات املتحدة منذ ستة عقود، وقد حاولت 
، يوم هدَّد ٧ أمريكا قبل ثالثة عقود تنفيذ هدفها هذا يف أعقاب حرب العاشر من رمضان

ملأل، ومل يتيسر له ذلك يف وقتها بفضل اهللا،  بغزو بالد احلرمني على ا"نيكسون"رئيسها 

                                                                                                                                            
والسرية يف قطر؛   الشيخ يوسف القرضاوي، كبري العلماء ورئيس جملس السنة؛والعلماء هم

الدكتور حممد العوا، أستاذ  القاضي طارق البشري، النائب األول لرئيس جملس الدولة يف مصر؛
العامل اإلسالمي يف سورية؛ السيد  القانون املقارن والشريعة يف مصر؛ الدكتور هيثم اخلياط،

جابر العلواين، رئيس الس األعلى يف  فهمي هويدي، العامل اإلسالمي يف مصر؛ الشيخ طه
 .اهـ النقل من بيان وزارة اخلارجية األمريكية. . .) أمريكا الشمالية

 
ا ومم] م٨/١٠/٢٠٠١بتاريخ [" الشرق األوسط"جريدة وُنشرت الفتوى املذكورة كاملة يف 

اننا نرى ضرورة البحث عن الفاعلني احلقيقيني هلذه اجلرائم، وعن املشاركني ف: (. . . جاء فيها
فيها بالتحريض والتمويل واملساعدة، وتقدميهم حملاكمة منصفة ترتل م العقاب املناسب الرادع 

ذا كله من واجب وه . . .هلم وألمثاهلم من املستهينني حبياة االبرياء وأمواهلم واملروعني ألمنهم
واخلالصة انه ال بأس ان شاء اهللا على العسكريني . . . املسلمني املشاركة فيه بكل سبل ممكنة

املسلمني من املشاركة يف القتال يف املعارك املتوقعة ضد من ُيظَنُّ ام ميارسون اإلرهاب أو 
ع استصحاب النية يؤوون املمارسني له ويتيحون هلم فرص التدريب واالنطالق من بالدهم، م

 على النحو الذي أوضحناه، دفعاً ألي شبهة قد تلحق م يف والئهم !!الصحيحة
 .اهـ. . .) ألوطام

 
 .م١٩٧٣لسادس من أكتوبر ، املوافق ل هـ١٣٩٣سنة  7
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ولكن مع بداية حرب اخلليج الثانية أنشأت أمريكا قواعد عسكرية مهمة وخطرية، منتشرة 
يف بالد احلرمني، وخاصة قرب العاصمة، ومل يبق هلم إال التقسيم، واليوم يبدو أن الوقت 

 .وكيلاملناسب للتقسيم قد حان يف نظرهم، فحسبنا اهللا ونعم ال
 

أن استهداف أمريكا للمنطقة عموماً وتقسيم بالد احلرمني خصوصاً ليس ؛ فخالصة األمر
سحابة صيف عابرة، وإمنا هو هدف استراتيجي ال يغيب عن نظر السياسة األمريكية 

 .املاكرة
 

 فماذا أعدت احلكومات يف املنطقة ملقاومة هذا اهلدف االستراتيجي العدواين؟
 

 أضف إىل ذلك اجتماع وزراء الداخلية ،زيادة يف الوالء للصليبينيال شيء يذكر سوى 
 العرب املنتظم حملاربة ااهدين والتضييق على الدعاة والعلماء الصادقني الذين يسعون لتنبيه

 .األمة وإيقاظها للدفاع عن نفسها
 

 بعد التقسيم وإن من أهم أهداف هذه احلملة الصليبية اجلديدة يئة األجواء ومتهيد املنطقة
لقيام ما يسمى بدولة إسرائيل الكربى، اليت تضم داخل حدودها أجزاء كبرية من العراق 

 .ومصر مروراً بسوريا ولبنان واألردن وكامل فلسطني وأجزاء كبرية من بالد احلرمني
 

 إن ما جيري ألهلنا ؛، وما سيصيب املنطقة من ويل وثبور٨ وما أدراك ما إسرائيل الكربى
سطني ما هو إال منوذج يراد تكراره يف سائر املنطقة على يد التحالف يف فل

 قتل للرجال والنساء والولدان، وسجون وإرهاب ودمي للبيوت ؛"الصهيوأمريكي"
                                                 

يت بني التوراة الإىل نص يف  " رائيل الكربىإس"  يستند اليهود يف سعيهم إلقامة ما يسمى بـ 8
لنْسِلَك أُعطي هذه األرض، من ر الفرات إىل ر مصر : (أيديهم، خماطبا إبراهيم عليه السالم

 .]١٢: التكوين [)الكبري
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 والناس يف خوف دائم ورعب جامث ينتظرون املوت ،وجتريف للمزارع، ونسف للمصانع
ختاً وتئد رضيعة، فماذا جنيب ربنا يف كل حلظة من صاروخ أو قذيفة دم بيتاً وتقتل أ

 غداً؟
 

إن ما جيري هناك ال حيتمله أولو البأس من الرجال، فكيف حبال األمهات املستضعفات 
 وهن يرين أطفاهلن يقتلون بني أيديهن؟ 

 
إنا هللا وإنا إليه راجعون وحسبنا اهللا ونعم الوكيل، اللهم إين أبرأ إليك من فعل هؤالء من 

وأعتذر إليك من فعل هؤالء ،  واحلكام اخلائنني ومن كان يف حكمهماليهود والنصارى
 .القاعدون عن نصرة الدين

 
 وما أدراك ما يهود، ، هو خضوع دول املنطقة لليهود؛وإن مما يعنيه قيام إسرائيل الكربى

يهود افتروا على اخلالق فما بالك باملخلوق؟ يهود قتلة األنبياء ونقضة العهود، قال اهللا 
 ،]١٠٠:البقرة [}أََو كُلََّما َعاَهُدوا َعْهداً نََّبذَُه فَِريٌق مِّْنُهْم َبلْ أَكْثَُرُهْم الَ ُيْؤِمُنونَ{: عنهم

أَْم {: إم يهود أرباب الربا وأئمة اخلنا، لن يبقوا لكم شيئاً ال دنيا وال دين، قال اهللا عنهم
إم يهود يعتقدون ديانة ، ]٥٣:النساء[ } النَّاَس َنِقرياًْؤُتونَلَُهْم َنِصيٌب مَِّن الُْملِْك فَِإذاً الَّ ُي

ذَِلَك ِبأَنَُّهْم قَالُوا لَْيَس {: أن الناس عبيد هلم ومن أىب فحده القتل، قال اهللا تعاىل عنهم
 .]٧٥:ل عمرانآ[ }َعلَْيَنا ِفي اُألمِّيَِّني َسِبيلٌ َوَيقُولُونَ َعلَى اللَِّه الكَِذَب َوُهْم َيْعلَُمونَ

 
 ! وهذه بعض مالمح املخطط الصلييب فقاوموه!هذه بعض صفات اليهود فاحذروهم

 
 واآلن كيف السبيل لكف بأس الكفار وإنقاذ بالد املسلمني؟
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 كما قال العبد الصاحل نيب اهللا شعيب - وباهللا التوفيق -فلإلجابة على هذا السؤال أقول 
ْصالَح َما اْسَتطَْعُت َوَما َتْوِفيِقي ِإالَّ ِباللَِّه َعلَْيِه َتَوكَّلُْت ِإنْ أُِريُد ِإالَّ اِإل{عليه الصالة والسالم 

 .]٨٨:هود[ }َوِإلَْيِه أُِنيُب
 

فَقَاِتلْ ِفي َسِبيِل اللَِّه {: فالسبيل لكف بأس الكفار هو اجلهاد يف سبيل اهللا كما قال تعاىل
َعَسى اللَُّه أَن َيكُفَّ َبأَْس الَِّذيَن كَفَُروا َواللَُّه أََشدُّ الَ ُتكَلَُّف ِإالَّ َنفَْسَك َوَحرِِّض املُْؤِمِنَني 

 .]٨٤:النساء[ }َبأْساً َوأََشدُّ َتنِكيالً
 

 أبشركم بفضل اهللا أن األمة اليوم عندها من الطاقات اهلائلة ما يكفي إلنقاذ ؛وابتداًء
ب العمل على  وإنقاذ باقي بالد املسلمني، ولكن هذه الطاقات مقيدة فيج،فلسطني

إطالقها، كما وأن األمة موعودة بالنصر، لكن إذا تأخر النصر فبسبب ذنوبنا وقعودنا عن 
 واألمة ،]٧:حممد[ }كُْم َوُيثَبِّْت أَقَْداَمكُْمِإن َتنُصُروا اللََّه َينُصْر{: ، قال تعاىل٩ نصرة اهللا

                                                 
 من والنصر قد يبطىء على الذين ظُلموا وأخرجوا: (يقول االستاذ سيد قطب رمحه اهللا 9

 :فيكون هذا اإلبطاء حلكمة يريدها اهللا ديارهم بغري حق إال أن يقولوا؛ ربنا اهللا،
 

ومل يتم بعد متامها، ومل حتشد بعد , قد يبطىء النصر ألن بنية األمة املؤمنة مل تنضج بعد نضجها
 تتحفز كل خلية وتتجمع لتعرف أقصى املذخور فيها من قوى واستعدادات، فلو ملطاقاا، و

 . لت النصر حينئذ لفقدته وشيكا لعدم قدرا على محايته طويالنا
 

وقد يبطىء النصر حىت تبذل األمة املؤمنة آخر ما يف طوقها من قوة، وآخر ما متلكه من رصيد، 
 .فال تستبقي عزيزا وال غالبا، ال تبذله هينا رخيصا يف سبيل اهللا

 
ا، فتدرك أن هذه القوى وحدها بدون سند وقد يبطىء النصر حىت جترب األمة املؤمنة آخر قواه

من اللهال تكفل النصر، إمنا يترتل النصر من عند اهللا عندما تبذل آخر ما يف طوقها مث تكل األمر 
 .بعدها إىل اهللا
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وال جتد هلا سندا إال ; وقد يبطىء النصر لتزيد األمة املؤمنة صلتها باهللا، وهي تعاين وتتأمل وتبذل 
 إال إليه وحده يف الضراء، وهذه الصلة هي الضمانة األوىل الستقامتها على اهللا، وال متوجها

النهج بعد النصر عندما يتأذن به اهللا، فال تطغى وال تنحرف عن احلق والعدل واخلري الذي 
 .نصرها به اهللا

 
هي وقد يبطىء النصر ألن األمة املؤمنة مل تتجرد بعد يف كفاحها وبذهلا وتضحياا هللا ولدعوته ف

تقاتل ملغنم حتققه، أو تقاتل محية لذاا، أو تقاتل شجاعة أمام أعدائها، واهللا يريد أن يكون 
 . . .اجلهاد له وحده ويف سبيله، بريئا من املشاعر األخرى اليت تالبسه

 
كما قد يبطىء النصر ألن يف الشر الذي تكافحه األمة املؤمنة بقية من خري، يريد اهللا أن جيرد 

 .ا ليتمحض خالصا، ويذهب وحده هالكا، ال تتلبس به ذرة من خري تذهب يف الغمارالشر منه
 

وقد يبطىء النصر ألن الباطل الذي حتاربه األمة املؤمنة مل ينكشف زيفه للناس متاما، فلو غلبه 
املؤمنون حينئذ فقد جيد له أنصارا من املخدوعني فيه، مل يقتنعوا بعد بفساده وضرورة 

 جذور يف نفوس األبرياء الذين مل تنكشف هلم احلقيقة، فيشاء اهللا أن يبقى الباطل زواله،فتظل له
 .حىت يتكشف عاريا للناس، ويذهب غري مأسوف عليه من ذي بقية

 
وقد يبطىء النصر ألن البيئة ال تصلح بعد الستقبال احلق واخلري والعدل الذي متثله األمة املؤمنة، 

 من البيئة ال يستقر هلا معها قرار، فيظل الصراع قائما حىت فلو انتصرت حينئذ للقيت معارضة
 .تتهيأ النفوس من حوله الستقبال احلق الظافر، والستبقائه

 
من أجل هذا كله، ومن أجل غريه مما يعلمه اهللا، قد يبطىء النصر، فتتضاعف التضحيات، 

 .النهايةوتتضاعف اآلالم، مع دفاع اهللا عن الذين آمنوا وحتقيق النصر هلم يف 
 

- ٩- 



ال ”: يه وسلم حيث قالموعودة بالنصر أيضاً على اليهود كما أخربنا رسولنا صلى اهللا عل
 حىت خيتبئ اليهودي من وراء ،تقوم الساعة حىت يقاتل املسلمون اليهود فيقتلهم املسلمون

 هذا يهودي خلفي فتعالَ ! يا عبد اهللا!يا مسلم؛  فيقول احلجر أو الشجر،احلجر والشجر
 .]رواه مسلم [“فاقتله، إال الغرقد فإنه من شجر اليهود

 
 ال ، أيضاً إىل أن حسم الصراع مع االعداء إمنا يكون بالقتل والقتالففي هذا احلديث تنبيه

 .١٠ بتعطيل طاقات األمة لعشرات السنني عرب طرق أخرى كخدعة الدميقراطية وغريها

                                                                                                                                            
وللنصر تكاليفه وأعباؤه حني يتأذن اهللا به بعد استيفاء أسبابه وأداء مثنه، ويؤ اجلو حوله 

الذين إن مكناهم يف األرض * ولينصرن اهللا من ينصره إن اهللا لقوي عزيز {الستقباله واستبقائه 
، فوعد اهللا }األمورأقاموا الصالة وآتوا الزكاة وأمروا باملعروف ووا عن املنكر وهللا عاقبة 

 ٤٠ية تفسري اآل/الظالل) [. . .املؤكد الوثيق املتحقق الذي ال يتخلف هو أن ينصر من ينصره
 ].من سورة احلج

 
إننا نعلم أن مجيع : (يقول الشيخ أبو طالل القامسي عن خدعة الدميقراطية والربملانات 10

 على رقاب املسلمني مل تكن قط لتسمح ألي تيار إسالمي األنظمة احلالية واليت متكّنت
بالدخول يف اللعبة احلزبية ولعبة الربملانات حباً منها لإلسالم وللمسلمني، ولكن هلا يف ذلك 

وتبقى ، غرض خبيث يعلمه اجلميع، وهذا املكر منهم وهذه اخلديعة قد علمها العقالء من الناس
األخطر من هذا   والكيد،ة اإلسالمية مل تِع خطورة هذا املكرخطورته قائمة طاملا أنّ احلرك

واألعجب أن تنظر احلركة اإلسالمية إىل هذا املكر على أنه ضرب من ضروب الصيانة ونوع 
رغم أنّ حقيقة ما بني احلركة اإلسالمية واألنظمة العلمانية هو التناقض ! من أنواع الرعاية

 ؛د واملفاهيم والقيم على كافة املستويات وااالت تناقض على مستوى االعتقا- الصارخ
وسبب هذا التناقض أنّ املنهج الذي حتمله  - السياسية واالقتصادية واالجتماعية والعسكرية

واإلسالم ال ،  هو اإلسالم؛احلركة اإلسالمية وتشكّل وفق اعتقادها وقناعاا، وحيكم تصرفاا
،  العلمانية؛مة احلاكمة، وتشكّل به مفاهيمها وحركاا وهويتفق واملنهج الذي حتمله هذه األنظ

والعلمانية تعتمد يف صراعها مع احلركة اإلسالمية على أسلوبني، ومها نفس األسلوبني اللذين 
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 إما التصفية القائمة على الصدام، ؛كانت اجلاهلية القدمية تتصدى ما للمسلمني األوائل، ومها

 .داخل أنظمتها ومؤسسااوإما حماولة احتوائها 
 

والتاريخ يشهد أنّ اجلاهلية إذا كانت متلك من القوة ما جيعلها تسعى الستئصال اإلسالم 
واملسلمني فإنها ال تتردد يف ذلك حلظة محاية لعروشها وسلطاا، وإن أعياها ذلك لضعف أو 

منها فتح اال لدخول  وصور ذلك معلومة ،حلاجة يف نفسها عند ذلك تبدأ األالعيب واخلداع
الربملانات، وسرعان ما يظهر املخبوء وحيلّ حملّها السجن واإلعدام مىت انتهت احلاجة، أو 

 .وجدت هذه األنظمة القوة لذلك
واحلركة اإلسالمية أصبحت اآلن بفضل اهللا تعبر عن ضمري الشعوب اإلسالمية بانتشار أفكارها 

ملية التصدي هلا واإلجهاز عليها من قبل هذه النظم مسألة  مما جيعل من ع،ونفاذها إىل كلّ بيت
يف غاية الصعوبة، فإذا أضفنا إىل ذلك أنّ هذه النظم أصبحت يف حالة ضعف وايار نتيجة 
اشتداد األزمات خاصة االقتصادية مما جيعل عملية القضاء على الفكرة اإلسالمية يف ظلّ هذا 

اض هذه النظم، وهنا تضطر هذه النظم وتلجأ إىل املكر الضعف ال ميكن أن تتم إال على أنق
 ولكن بطريقة هادئة بعيدة عن السخط والضجيج والصدام؛ ،واخلديعة يف استبعاد اإلسالم

وذلك عن طريق استدراجه إىل الدخول يف مؤسساته الرمسية مع وضع القيود الكافية اليت ال 
يلية تستهدف استبعاد اإلسالم، ولكن بطريقة ذه متث، هتسمح له بأن يكون خطراً على بقائها

 !وأين هي هذه األغلبية؟! ختدر أعصاب املتحمسني له يف انتظار األغلبية
 

ولألسف الشديد موضوع هذه اللعبة وتكرار متثيلها يف كثري من البلدان اإلسالمية، ورغم 
ا من ختطيط وتنفيذ النهايات املأساوية اليت أسفرت عنها هذه التجارب واليت كان أكثره

 إال أنّ بعض - تركيا واجلزائر ؛وأكرب مثال على ذلك -املخابرات األمريكية وعمالئها 
 بل وجدنا البعض منهم ، مل يعتربوا ذا- ولألسف الشديد -املنتسبني للحركة اإلسالمية 

عن جملة ) [! أنّ دخول الربملانات التشريعية هو السبيل الوحيد والصحيح إلقامة اإلسالم؛يعلن
 ].نداء اإلسالم
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 ،وبعد هذه املبشرات أحتدث إليكم عن بعض االمور اليت تساعدنا على اجلهاد يف سبيل اهللا
 انتصر فيها املسلمون خالل العقدين املاضيني مما ومنها ذكر بعض الوقائع واحلروب اليت

سها ضد  ملا لذلك من أمهية يف تعبئة األمة لتدافع عن نف،يزيد من ثقة أبناء األمة بأنفسهم
 . التحالف الصلييب الصهيوين

 
 أن األمة اإلسالمية هي القوة البشرية العظمى إن أقامت دين اإلسالم حقاً، ؛ويف احلقيقة
 وهي قادرة على قتال ومقاومة ما يسمى ، التاريخ خالل القرون املاضيةوهذا ما أثبته
 .بالدول الكربى

 
 ؛ات صلة مبوضوع قتال القوى الكربىوقبل ذلك سأذكر حادثة ذ

 
ذكر أهل السري أن املثىن الشيباين رمحه اهللا جاء إىل املدينة يطلب مدداً من اخلليفة لقتال 

ففطن عمر ،  عنه الناس ثالثة أيام فلم خيرج أحدرضي اهللالفرس، فندب اخلليفة عمر 
رضي اهللا عنه ملا يف نفوس الناس من عقدة قتال القوى العظمى، فأمر املثىن أن حيدث 

فقام املثىن فتكلم ونشَّط القوم، فكان ، الناس مبا فتح اهللا عليه ضد فارس ليزيل ما بأنفسهم
جه فإنا قد تبجحنا فارس وغلبناهم يا أيها الناس ال يعظمن عليكم هذا الو(: مما قال

على خري شقي السواد وشاطرناهم ونلنا منهم وأجترأ من ِقبلنا عليهم، وهلا إن شاء اهللا 
فتحمس الناس، فقام أبو عبيد الثقفي وعقد له اخلليفة اللواء وتتابع القوم رضي ، )ما بعدها
 ].٤٣٣-٢/٤٣٢الكامل يف التاريخ  [اهللا عنهم

 
 ؛ بأولئك الكراموأنا أقول متشبهاً

 
يا أيها الناس ال يعظمن عليكم هذا الوجه، ال يعظمنَّ عليكم وجه أمريكا وجيشها، فقد 

 وإم أجنب قوم عند اللقاء، وقد تبني لنا من مدافعتنا ،ضربناهم واهللا مراراً وهزموا تكراراً
ية نظراً ملا ومقاتلتنا للعدو األمريكي أنه يعتمد يف قتاله بشكل رئيس على احلرب النفس
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 وكذلك على القصف اجلوي الكثيف إخفاًء ألبرز نقاط ،تلكه من آلة دعائية ضخمةمي
ضعفه وهو اخلوف واجلنب وغياب الروح القتالية عند اجلندي األمريكي، ولوال ضيق املقام 

ويف أفغانستان، وأرجو  حلدثتكم عن ذلك، أشياء تكاد ال تصدق يف قتالنا هلم يف تورابورا
 .١١ ن ييسر وقتاً ونتحدث عن ذلك بالتفصيلاهللا أ

                                                 
تلك املعركة العظيمة اليت انتصر فيها : (. . . قال الشيخ أسامة حاكيا ما جرى يف تورابورا 11

اإلميان على مجيع القوى املادية ألهل الشر بالثبات على املبدأ بفضل اهللا سبحانه وتعاىل، 
ة العظيمة للتدليل على مدى جبنهم من جهة ومدى فعالية وسأذكر لكم طرفا من تلك املعرك
 . اخلنادق يف استرتافهم من جهة أخرى

 
 وكنا قد حفرنا مائة خندق منتشرة يف مساحة ال تزيد ،فقد كان عددنا يصل إىل ثالمثائة جماهد

 حىت نتالىف اإلصابات البشرية الكبرية من ،عن ميل مربع، مبعدل خندق لكل ثالثة اخوة
ف، وقد تعرضت مراكزنا منذ الساعة األوىل للحملة األمريكية يف العشرين من رجب لعام القص

ألف وأربعمائة واثنني وعشرين للهجرة املوافق السابع من أكتوبر لسنة ألفني وواحد ميالدية 
لقصف مركز مث استمر ذلك القصف بشكل متقطع إىل منتصف رمضان وبعدها يف صبيحة 

بدأ قصف شديد جدا وخاصة بعد ما تأكدت القيادة األمريكية بوجود السابع عشر من رمضان 
بعض قيادات القاعدة يف تورابورا مبا فيهم العبد الفقري واألخ ااهد الدكتور أمين الظواهري، 
وأصبح القصف على مدار الساعة فلم تكن متر علينا ثانية بدون طائرات حربية فوقنا ليال أو 

يادة وزارة الدفاع األمريكية مع مجيع القوى املتحالفة معها لنسف ارا حيث تفرغت غرفة ق
وتدمري هذه البقعة الصغرية وإزالتها من الوجود، فكانت الطائرات تصب محمها فوقنا 
وخصوصا بعد أن أت مهماا األساسية يف أفغانستان، وكانت القوات األمريكية تقصفنا 

رطال والقنابل العنقودية وكذلك كانت القنابل اخلارقة بالقنابل الذكية والقنابل ذات آالف األ
 حتوم الواحدة منها ألكثر "يب اثنني ومخسني"للكهوف، وقد كانت قاذفات القنابل كطائرات 

من ساعتني فوق رؤوسنا وترمي يف كل دفعة من عشرين إىل ثالثني قنبلة، وكانت طائرات 
 .طة املتفجرة وغريها من القنابل احلديثة املعدلة ترمينا ليال باألبس" وثالثنيئةالسي م"

ورغم ذلك القصف اهلائل مع اإلعالم الدعائي الرهيب الذين مل يسبق هلما مثيل على مثل هذه 
البقعة الصغرية احملاصرة من مجيع اجلهات باإلضافة لقوات املنافقني اليت دفعوها لقتالنا ملدة نصف 
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 :قوى الكربى على أيدي ااهدينوابتداًء أذكركم زمية بعض ال

 
فأذكركم زمية االحتاد السوفييت سابقاً والذي أصبح أثراً بعد عشر سنني من القتال  .١

 .١٢ الضاري على أيدي أبناء األفغان ومن ساعدهم من أبناء املسلمني بفضل اهللا
                                                                                                                                            

ا بفضل اهللا سبحانه وتعاىل وأرجعناهم يف كل شهر متصل واليت صددنا موجام اليومية كله
مرة مهزومني حيملون قتالهم وجرحاهم، رغم ذلك كله ما جترأت القوات األمريكية على 
اقتحام مواقعنا، فأي داللة أظهر من ذلك على جبنهم وخوفهم وكذم يف أساطريهم املدعاة 

 .لقواهم املزعومة
 

حالف الشر العاملي جبميع قواه على جمموعة صغرية من  الفشل اهلائل الذريع لت؛خالصة املعركة
ااهدين، على ثالمثائة جماهد يف خنادقهم داخل ميل مربع يف درجة حرارة بلغت عشر درجات 

نرجوا اهللا أن -حتت الصفر، وكانت نتيجة املعركة إصابتنا يف األفراد بست يف املائة تقريبا 
اهـ ) خلنادق فكانت بنسبة اثنني يف املائة واحلمد هللا وأما أصابتنا يف ا-يتقبلهم يف الشهداء

 . النقل من رسالته األوىل إىل أهل العراق
 

هذه شاهدة : (يقول الشيخ عبد اهللا عزام عن جتربة اجلهاد األفغاين ضد االحتاد السوفييت 12
ض خيوض هذا الشعب لعشر  أقوى قوة يف األرض أمام أضعف شعب مسلم يف األر،أمامكم

إن القتال عرب عشر سنوات . سنوات متواصلة حربا طاحنة ضروسا وقتاال مريرا مل يتوقف حلطة
فكما أن الطواف بالكعبة مل يتوقف طوال هذه . مرت ا أفغانستان كالطواف بالكعبة متاما

ذلك لو ومع . السنوات العشر حلظة واحدة كذلك اجلهاد يف أفغانستان مل يتوقف حلظة
خاضت روسيا حربا ضد أملانيا إو ضد فرنسا أو ضد بريطانيا كم ستقف أمامها هذه الدول؟ 

 ومع ذلك وقف هذا الشعب باعتماده على ربه وبتوكله على !هل تقف أمامها أسبوعا واحدا؟
وقف شامخ الرأس عايل اهلمة ال يطأطيء رأسا وال عنقا . خالقه وبانطالقه من بني طيات كتابه

خلالقه، وال يذل إال لبارئه، فأثبت للدنيا كلها أن اإلسالم أقوى من األرض كلها، وأثبت أن إال 
 هذه ،عندما أرى هذا املثال احلي! واهللا أيها اإلخوة. املسلم أعز إنسان فوق هذه املعمورة

- ١٤- 



ك هزمية الروس يف بالد الشيشان وضرب ااهدون أروع األمثلة يف التضحية وكذل .٢
والفداء، فحطم ااهدون الشيشان مع إخوام العرب واألنصار كربياء الروس 

مث إن الروس ، فكبدوهم اخلسائر تلو اخلسائر فانسحبوا مدحورين بعد احلرب األوىل
إىل اآلن تتكبد اخلسائر الفادحة من رجعوا مرة أخرى بدعم أمريكي ومازالت روسيا 

 .١٣ نة نرجو اهللا أن يثبتهم وينصرهمفئة قليلة مؤم
 

                                                                                                                                            
 هذه املعارك العظام اليت دارت فوق ذرى اهلندوكوش وفق سفوح جبال ،التجارب الضخام

على أحواض هاري رود واهللمند وجيحون ال يكاد املرء يصدق أن هذا كان وقائع سليمان و
حية تسري وجتري فوق هذه األرض ، ويظنه ضربا من اخليال تدركه األشواق وتقصر دونه 

لقد حترك املارد وانطلق من القمقم وال جمال الرجاعه مرة أخرى، ال سلطة . . . األفعال
وال يوقظ األمم مثل . . . ن، ال سلطة للغرب وال سلطة ألحدألمريكا وال سلطة لس األم

. . .) قعقعة الرصاص ومثل الدم احلار املدرار ومثل الشهداء واجلرحى على طول الطريق
 .]كتاب بشائر النصر[
 

خرية ضد يقول الشيخ أبو عمر السيف عن انتصارات ااهدين يف الشيشان يف حرم األ 13
ويف الشيشان استطاع إخوانكم ااهدون بفضل اهللا تعاىل أن يكبدوا القوات : (الروس املالحدة

الروسية خسائر كبرية يف اجلنود والعتاد وقد أعلنت إحدى اجلمعيات الروسية وهي مجعية 
 وقد صرح أحد ، من اجلنود الروس١١٥٠٠ ؛أمهات اجلنود الروس أن عدد القتلى بلغ

حال األمة اإلسالمية "من مقال للشيخ بعنوان ) [ني الروس بأن العدد أكرب من هذاالسياسي
 ].هـ١٤٢٣، ذي احلجة "واإلرهاب املفقود

 

- ١٥- 



 عندما اجتاح بنو إسرائيل ، للهجرة١٤٠٢كما أذكركم زمية القوات األمريكية عام  .٣
لبنان، فقدمت املقاومة اللبنانية شاحنة مملوءة باملتفجرات إىل مركز القوات األمريكية 

 .١٤  فإىل جهنم وبئس املصري، قتيال٢٤٠ًبريوت فقتل منهم أكثر من  يف - املاريرت –
 
 ألفاً من ١٣مث بعد حرب اخلليج الثانية أدخلت أمريكا جيوشها إىل الصومال وقتلوا  .٤

 وال حول وال قوة إال باهللا، وعندها وثب أُْسُد اإلسالم من العرب ،أبناء املسلمني هناك
 فقتلوا منهم ،تلك األرض فمرَّغوا كربياءها يف الطنياألفغان فانربوا هلم مع إخوام يف 

ودمروا من دبابام وأسقطوا من طائرام، ففرت أمريكا وحلفاؤها يف ليل مظلم ال 
 .١٥ يلوي أحٌد على أحد، فلله احلمد واملنَّة

                                                 
م، مقر مشاة ١٩٨٣ من تشرين األول، عام ٢٣ اقتحمت شاحنة معبأة باملتفجرات يف 14

 من املاريرت، ٢٤١ريوت الدويل، وقتل يف االنفجار  قرب مطار ب-املاريرت-البحرية األمريكية 
ه ذكرين تما رأي: (يقول بوب جوردان، الناطق باسم املاريرت حاكيا ما شاهده من اثار االنفجار

يف والية واشنطن األمريكية، غطى غبار رمادي كل شيء على " هيلني"بانفجار بركان جبل 
دياً، كل شيء، جذوع األشجار كانت مرمى البصر، كان كل شيء على امتداد البصر رما

بارزة من بني األنقاض، شظايا املعدات علقت يف أشجار النخل، كان بإمكاننا رؤية برج مطار 
بريوت الدويل، قبل االنفجار مل ميكن رؤيته بسبب مقر املاريرت الكبري، بل الضخم، الذي حتول 

أن ما ظننتها جذوع أشجار يسيل عندما دققت النظر تبني يل . إىل ركام على علو طابق واحد
، الذي ١١عن برنامج حرب لبنان، ج ) [منها سائل أمحر، كانت اجلذوع أشالء أجساد املاريرت

 ].هـ٢٣/١٢/١٤٢١بثته قناة اجلزيرة بتاريخ 
 

وقد تزامن هذا اهلجوم مع هجوم آخر استهدف مقر املظليني الفرنسيني يف بريوت، قتل على 
 .اثره قرابة مخسون منهم

 
وحنن نعتقد أن أمريكا أضعف بكثري من روسيا، ومما بلغنا : (يقول الشيخ أسامة بن الدن 15

من أخبار إخواننا الذين جاهدوا يف الصومال، وجدوا العجب العجاب من ضعف اجلندي 

- ١٦- 



 
ويف تلك الفترة أعد شباب اجلهاد عبوات ناسفة ضد األمريكيني يف عدن، فانفجرت  .٥

 . ساعة٢٤بناء إال أن فروا يف أقل من فما كان من اجل
 
 ، للهجرة وقع انفجار يف الرياض قتل بسببه أربعة من األمريكيني١٤١٥مث يف عام  .٦

وكان رسالة واضحة تبني اعتراض أبناء املنطقة على السياسة األمريكية يف دعم اليهود 
 .واحتالل بالد احلرمني

 
 وجرح أكثر من ١٩ قتل بسببه ،ربمث يف العام الذي يليه وقع انفجار آخر يف اخل .٧

، واضطر بعدها األمريكيون لنقل مراكزهم الكربى من املدن إىل قواعد يف ٤٠٠
 .١٦ الصحراء

 
 للهجرة هدَّد ااهدون أمريكا على املأل بضرورة ١٤١٨مث بعد ذلك أيضاً يف عام  .٨

كن  فرفض العدو التحذير ومت،الكف عن مساعدة اليهود واخلروج من بالد احلرمني
 .١٧ ااهدون بفضل اهللا من صفعه صفعتني عظيمتني يف شرق إفريقيا

                                                                                                                                            
 منهم إال مثانون  ومن جنب اجلندي األمريكي، ما قتل، ومن هزالة اجلندي األمريكي،األمريكي

مقابلة ) [ بعد ضجيج مأل الدنيا عن النظام العاملي اجلديد،وون على شيءلفروا يف ليل أظلم ال ي
 ].هـ١٤١٨مع قناة اجلزيرة، ٌعرضت عام 

 
م ١٠/٩/٢٠٠١ يف األمريكيمكتب برامج اإلعالم اخلارجي جاء يف تقرير صادر عن 16

-حزيران 25" : ( حقائق مسلسل األحداث يف احلملة ضد اإلرهاببيان"بعنوان 
يف اخلرب  اقتيدت شاحنة مفخخة بالقنابل وُصدمت بثكنة للقوات األمريكية، ١٩٩٦/يونيو

 .)ا عسكريا أمريكي١٩باململكة العربية السعودية، ما أدى إىل مقتل 
 

- ١٧- 



 
 فوفق اهللا ااهدين يف عملية استشهادية ،مث ُحذِّرت أمريكا مرة أخرى ومل تستجب .٩

 يف عدن، فكانت صفعة مدوية يف وجه "كول"عظيمة، فدمرت املدمرة األمريكية 
ة احلكومة اليمنية كسائر دول العسكرية األمريكية، كما كشفت العملية عن عمال

 .١٨ املنطقة
 

مث إن ااهدين ملا رأوا أن عصابة اإلجرام األسود يف البيت األبيض تصور األمر على غري 
 أننا حنسدهم على طريقة حيام، وإمنا - األمحق املطاع -حقيقته، بل يزعم زعيمهم 

لنا يف العامل اإلسالمي وخاصة احلقيقة اليت خيفيها فرعون العصر أننا نضرم بسبب ظلمهم 
 ااهدون ذلك قرروا أن يتخطوا ىيف فلسطني والعراق واحتالهلم يف بالد احلرمني، وملا رأ
 .التعتيم وينقلوا املعركة إىل وسط أرضه ويف عقر داره

 

                                                                                                                                            
 أغسطس-آب: (املشار إليه سابقا  األمريكياإلعالم اخلارجيمكتب برامج  جاء يف تقرير 17

السفارتني   هاجم انتحاريون ينتمون إىل أسامة بن الدن يف شاحنات مفخخة؛١٩٩٨
 شخصا ٢١٣عن مقتل  وأسفر اهلجومان. األمريكيتني يف نريويب، بكينيا، ودار السالم، بترتانيا

وقد ألقت الشهادات . ر شخصا يف ترتانياعش  ومقتل أحد. . .وإصابة آالف آخرين يف كينيا
 ضوءا جديدا على ٢٠٠١فرباير من عام -العمليتني يف شباط اليت أُديل ا أثناء حماكمة مرتكيب

اإلرهابية، القاعدة، للحصول على أسلحة دمار شامل من مصدر يف  جهود بن الدن ومنظمته
 ).١٩٩٤ام  أو يف أوائل ع١٩٩٣يف أواخر عام  اخلرطوم بالسودان، إما

 
-تشرين األول: (املشار إليه سابقا  األمريكيمكتب برامج اإلعالم اخلارجيجاء يف تقرير  18

التابعة لسالح   هاجم إرهابيون مرتبطون بنب الدن املدمرة يو إس إس كول؛٢٠٠٠/أكتوبر
من أفراد طاقم املدمرة  ١٧ إىل مقتل وقد أدى اهلجوم. البحرية االمريكية يف ميناء عدن اليمين

 ). آخرين٤٢وإصابة 
 

- ١٨- 



املوافق ،  للهجرة١٤٢٢من مجاد الثاين لعام ويف يوم الثالثاء املبارك يف الثالث والعشرين 
 حيصد "الصهيوأمريكي" للميالد، كان التحالف ٢٠٠١ عشر من سبتمرب عام للحادي

أبناءنا وأهلنا يف أرض األقصى املبارك بطائرات ودبابات أمريكية وأيٍد يهودية، وأبناؤنا يف 
العراق يقضون حنبهم نتيجة احلصار الظامل من أمريكا وعمالئها، ويف املقابل كان العامل 

من البعد الشديد عن إقامة الدين حقاً، وبينما األمور على تلك اإلسالمي يعيش يف حالة 
 ومن الظلم -  إال من رحم اهللا- احلال من اإلحباط واليأس والتسويف عند املسلمني

 يف غيها "العم سام"، فقد كانت بالد "الصهيوأمريكي"والغرور والعدوان عند التحالف 
شي يف األرض مرحاً ال تبايل بأحد، وتظن سادرة، بطغياا هادرة، مصعرة خدها للناس، مت

إذ رموا بثالثة األسايف وما أدراك ما ثالثة األسايف، عندما وثب شعث  .أال سبيل إليها
ِإنَُّهْم ِفْتَيةٌ آَمُنوا ِبَربِِّهْم َوِزْدَناُهْم {،  املطاردون يف كل مكان، مغربو األقدام،الرؤوس
 فلم خيشوا يف اهللا ،تب اإلميان يف قلوم وربط على عقيدم وك،]١٣:الكهف[ }ُهًدى

 يبتغون ما عند اهللا تعاىل، تأىب نفوسهم أن تنام على الضيم، يريقون ماء احلياة ،لومة الئم
وال يريقون ماء احمليا، فأغاروا بطائرات العدو يف عملية جريئة مجيلة ما عرفت البشرية هلا 

لدفاع يف صميم فؤادها، وأصابوا االقتصاد مثيالً، فحطموا أصنام أمريكا، فأصابوا وزارة ا
 ،األمريكي يف سويداء قلبه، فأرغموا أنف أمريكا يف التراب ومرغوا كربياءها يف الطني

 : وبذلك االيار اار ما هو أعظم وأضخم،١٩ فاار برجا نيويورك

                                                 
-أيلول/١١: (املشار إليه سابقا  األمريكيمكتب برامج اإلعالم اخلارجي جاء يف تقرير 19

اثنتان منهما  وقد ارتطمت.  اختطف إرهابيون أربع طائرات ركاب أمريكية؛٢٠٠١/سبتمرب
 وكان ،مدين 6000 ارة العاملي يف مدينة نيويورك، ما أدى إىل مقتل حواىلبربجي مركز التج

وُحطمت الطائرة الثالثة ، بني الضحايا رعايا من مثانني دولة أخرى غري الواليات املتحدة
أما .  شخصا١٨٠ًمقتل حواىل  بصدمها مببىن البنتاغون يف واشنطن العاصمة، مما أسفر عن

 ومجيع ٣٨ إىل مقتل مجيع الركاب الـ فسقطت يف بنسلفانيا مما أدىالطائرة املختطفة الرابعة 
اليت تلت ذلك وجود عالقة بني خاطفي  وأظهرت التحقيقات. أفراد طاقم الطائرة السبعة

 ).الطائرات األربع وأسامة بن الدن
 

- ١٩- 



 
 .فاارت أسطورة أمريكا العظمى -
 .واارت أسطورة الدميقراطية -
 .م أمريكا يف السافلنيوظهر للناس أن قي -
 .وحتطمت أسطورة أرض احلرية -
 .وحتطمت أسطورة األمن القومي األمريكي -
 .، فلله احلمد واملنة٢٠ "سي آي إي"ـ واارت أسطورة ال -
 

وكان من أهم اآلثار اإلجيابية لغزويت نيويورك وواشنطن أا كشفت حقيقة الصراع بني 
ء الذي ُيكنُّه لنا الصليبيون عندما نزعت الصليبيني واملسلمني، وأظهرت ضخامة العدا

                                                 
جاميس بافيت أن ، ة األمريكية أكد رئيس جهاز العمليات يف وكالة االستخبارات املركزي20

غالبا ما (بواشنطن؛  يف حماضرة ألقاها وقال.  يكن من املمكن جتنبهامل"  سبتمرب١١"هجمات 
 وبلغة االستخبارات ما زلت على ؟يسألونين أمل يكن ممكنا جتنب تلك االعتداءات الرهيبة

 اجلواب مع األسف هو؛ الصعيد الشخصي مقتنعا، بالنظر إىل ما كنا نعرفه يف ذلك اليوم، بأن
الواقع هو أننا (، وأضاف نائب مدير وكالة االستخبارات املركزية املسؤول عن العمليات؛ !)ال
 ؟من،  رغم كل ما قمنا به كنا غري قادرين على اكتشاف املعلومة األساسية-حنن واحلكومة-

عن تقرير لقناة ) [ اليت كانت ستوفر لنا صورة واضحة عن هذه املؤامرة؟ ومىت؟ وكيف؟وأين
 ].هـ٢١/١١/١٤٢٣اجلزيرة بتاريخ 

 
 جمموعة اإلرهاب واألمن الداخلي يف جلنة االستخبارات ئيسوقال النائب ساكسيب شامبليس ر

). إن تلك اهلجمات متثل فشال ذريعا ألجهزة االستخبارات(؛  األمريكييف جملس النواب
الء تنظيم القاعدة كانوا يقومون  سبتمرب أن عم١١اكتشفنا بعد (وأعرب عن أسفه بالقول؛ 

وهذا ما , بأنشطتهم حبرية تامة يف أوروبا وأفريقيا والشرق األوسط ويف جنوب شرق آسيا
 ].هـ٢٨/٦/١٤٢٣عن تقرير لقناة اجلزيرة بتاريخ ) [يكشف وجود ثغرات إستراتيجية
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الغزوتان جلد الشاة عن الذئب األمريكي وظهر على حقيقته البشعة، واستيقظ العامل أمجع 
من الرقاد، وانتبه املسلمون إىل أمهية عقيدة املواالة يف اهللا واملعاداة يف اهللا، وقويت روح 

ة عظيمة حنو توحيد املسلمني حتت كلمة  مما يعترب خطو،األخوَّة اإلميانية بني املسلمني
 ،التوحيد لقيام اخلالفة الراشدة بإذن اهللا، وبدا ظاهراً للناس أن أمريكا هذه القوة الظاملة

 .ميكن أن تضرب، وميكن أن تذل وان وتقهر
 

وألول مرة تعي غالبية الشعب األمريكي حقيقة القضية الفلسطينية وأن ما أصام يف 
 . بسبب سياسة حكومتهم الظاملة كان "مااتن"
 

 أن أمريكا دولة عظمى ذات قوة عسكرية ضخمة وذات اقتصاد عريض، ؛وخالصة األمر
ولكن كل ذلك على قاعدة هشة، لذا فإنه باإلمكان استهداف تلك القاعدة اهلشة 

 -والتركيز على أبرز نقاط الضعف فيها وإذا ما ضربت يف ُعشر معشار تلك النقاط، فإا 
 . ستترنح وتنكمش وتتخلى عن قيادة العامل وظلمه- ذن اهللابإ
 

 رغم وقوف التحالف الدويل ضدهم أن يقيموا ،ولقد استطاع عدد يسري من فتية اإلسالم
 ،احلجة على الناس بوجود القدرة على مقاومة ومقاتلة ما يسمى بالقوى العظمى

أكثر مما فعلته حكومات واستطاعوا أن يدافعوا عن دينهم وأن ينفعوا قضايا أمتهم 
وشعوب بضع ومخسني دولة يف العامل اإلسالمي، ألم اختذوا اجلهاد سبيالً لنصرة الدين، 

 :وكما قال أبو هاللة
 

 وكل فريق يورث اخللد رابح *** وللنصر أسباب وللخسر مثلها
 تريق الدما يف جانبيها الزحازح *** دروب العال شىت وأقصرها اليت
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 ولكنهم مقيدون، فينبغي علينا - بفضل اهللا - الفتية األبطال يف األمة كثري وأمثال هؤالء
أن نتعاون مجيعاً لفك قيودهم لينطلقوا جماهدين يف سبيل اهللا، ألن اجلهاد هو سبيل عز 

 . هذه األمة وأمنها
 

وإن القيود والسدود اليت حتول بني شباب األمة وبني انطالقها للجهاد كثرية، إال أننا 
تحدث عن أمهها، وبني يدي ذلك أذكر حديثاً من الصحيحني من اهتدى به سلك سن

إمنا أهلك الذين قبلكم أم ”: ومن ضل عنه هلك، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
متفق  [“كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد

 . وال حول وال قوة إال باهللا،، فهذا من أسباب هالكنا فاعتربوا يا أويل األبصار،٢١ ]عليه
 

وأذكر كذلك قصة إسالم خالد رضي اهللا عنه لتتحرر العقول من التبعية العمياء، فقد قيل 
أين كان عقلك يا خالد فلم تر نور النبوة بني ظهرانيكم منذ (: له بعد أن أسلم متأخراً

 .)رى أحالمهم كاجلبالكان أمامنا رجال كنا ن(:  فقال،!)عشرين سنة؟
 

أعالم املوقعني [ )من قلة فقه الرجل أن يقلد دينه الرجال(: قال اإلمام أمحد رمحه اهللا
٢/٢١١[ . 
 

 هم احلكام و شهداء الزور من علماء السوء ؛وأول هذه القيود والسدود يف عصرنا احلاضر
 .ووزراء البالط وأصحاب األقالم املأجورة ومن شاهم

 
 .د اتفق الناس على عجزهم وخيانتهم فقفأما احلكام

 

                                                 
 ).سرقت لقطعت يدها   طمة بنت حممدفا   أنو  ل؛وامي اهللا: (وتتمة احلديث 21
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 نقول ،وأما الذين يطالبون الناس بأن يضعوا أيديهم يف أيدي هؤالء احلكام برغم كل ذلك
 مىت نزعت الشعوب أيديها من أيدي احلكام حىت ُينصحوا بأن يعيدوا أيديهم مرة ؛هلم

 :قد قيل فهذا مل حيدث، والنتيجة كما ترون، هيمنة الكفار علينا، و!أخرى؟
 

 فلن حيسن التدبري و األمر جامح *** ومن خانه التدبري واألمر طائع
 

فخالفنا مع احلكام ليس خالفاً فرعياً ميكن حله، وإمنا نتحدث عن رأس اإلسالم، شهادة 
أن ال إله إال اهللا وأن حممد رسول اهللا، فهؤالء احلكام قد نقضوها من أساسها مبواالم 

، وإقرارهم واحتكامهم لقوانني األمم املتحدة ٢٢ وانني الوضعيةللكفار وبتشريعهم للق
واملقام ال يتسع ، امللحدة، فواليتهم قد سقطت شرعاً منذ زمن بعيد، فال سبيل للبقاء حتتها

                                                 
 . . .وكما أن احملكم للقوانني الوضعية كافر: (قال اإلمام محود بن عقالء الشعييب رمحه اهللا 22

فإن املشرع للقوانني والواضع هلا كافر أيضا، ألنه بتشريعه للناس هذه القوانني صار شريكا هللا 
} أم هلم شركاء شرعوا هلم من الدين ما مل يأذن به اهللا{؛  قال تعاىل،ىل يف التشريعسبحانه وتعا

؛ وقال عز وجل، ]٢٦:الكهف[} وال يشرك يف حكمه أحدا{؛  وقال تعاىل]٢١ :الشورى[
، وهلذا ملا مسع عدي بن حامت هذه ]٣١ :التوبة[} اختذوا أحبارهم ورهبام أربابا من دون اهللا{

أليس حيرمون ما أحل "؛  فقال صلى اهللا عليه وسلم! إنا لسنا نعبدهم!رسول اهللا يا ؛اآلية قال
. ]رواه الترمذي" [فتلك عبادم"؛  بلى، قال؛ قال"؟اهللا فتحرمونه وحيلون ما حرم اهللا فتحلونه 

فتبني من اآلية الكرمية من حديث عدي بن حامت أن التحليل والتحرمي والتشريع من خصائصه 
، )ىل، فمن حلل أو حرم أو شرع ما خيالف شرع اهللا فهو شريك هللا يف خصائصهسبحانه وتعا

؛ وبذلك يتبني أن احلاكم بغري ما أنزل اهللا تعاىل يقع يف الكفر من جهة أو جهتني: (مث قال
 / ٢ / ١٠فتوى بتاريخ ) [ من جهة احلكم إن حكم؛الثانية.  من جهة التشريع إن شرع؛األوىل
 ]. هـ١٤٢٢

 
- ٢٣- 



لوصف هذا األمر هنا، ولكن قد ذكرنا أقواالً ألهل العلم رمحهم اهللا يف البيان السابع عشر 
 .٢٣ الحالصادر عن هيئة النصيحة واإلص

 
 "كرزاي" ضعوا أيديكم يف يد ؛ هل ميكن ملسلم أن يقول للمسلمني؛وبعد ذلك نقول

 فهذا ال ميكن وال !؟للتعاون يف إقامة اإلسالم ورفع الظلم وعدم متكني أمريكا من خمططاا
ض كا، ومناصرته على املسلمني ناقض من نواقيريعقل، ألن كرزاي عميل جاءت به أم

 .رج من امللةاإلسالم العشرة، خم
 

 ما الفرق بني كرزاي العجم وكرزاي العرب؟ من الذي ثبت ونصب ؛وهنا لنا أن نتساءل
رزاي باكستان، هم وك حكام دول اخلليج؟ إم الصليبيون، فالذين نصبوا كرزاي كابول

 .رزاي قطر و غريهاوكرزاي والبحرين الذين نصبوا كرزاي الكويت وك

                                                 
فاحلاكم إذا ]. ١٤١:النساء[} ولن جيعل اهللا للكافرين على املؤمنني سبيالً{: قال تعاىل 23

قال القاضي : (كفر، أمجع العلماء على وجوب اخلروج عليه وخلعه، قال النووي رمحه اهللا
)  عليه الكفر انعزلعياض؛ أمجع العلماء على أن اإلمامة ال تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ

 ].١٢/٢٢٩شرح صحيح مسلم [
 

أما احلاكم الظامل الفاسق، فيجب اخلروج عليه وخلعه ان قدر على ذلك، قال ابن حجر رمحه 
نقل ابن التني عن الداودي، قال؛ الذي عليه العلماء يف أمراء اجلور أنه إن قدر على خلعه : (اهللا

وعن بعضهم ال جيوز عقد الوالية لفاسق . رببغري فتنة وال ظلم وجب، وإال فالواجب الص
ابتداًء، فإن أحدث جوراً بعد أن كان عدالً فاختلفوا يف جواز اخلروج عليه، والصحيح املنع إال 

إذا جار الوايل وظهر : (، وقال اجلويين رمحه اهللا]١٣/١١الفتح ) [أن يكفر فيجب اخلروج عليه
، فألهل احلل والعقد التواطؤ على درئه ولو ظلمه وغشمه، ومل يرعو عما زجر عن سوء صنيعه

فصلُ الكالِم يف "، لالستزادة انظر رسالة ]أصول االعتقاد) [بشهر األسلحة ونصب احلروب
 .للشيخ عبد املنعم مصطفى حليمة" مسألِة اخلروِج على احلكاِم
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 وجاءوا به بعد أن كان الجئاً يف الكويت قبل قرن ٢٤ اضومن الذين نصبوا كرزاي الري

من الزمان ليقاتل معهم ضد الدولة العثمانية وواليها ابن الرشيد؟ أم الصليبيون ومازالوا 
ِبُروا َيا فَاْعَت{يرعون هذه األسر إىل اليوم، فال فرق بني كرزاي الرياض وكرزاي كابول، 

 لَكُم َبَراَءةٌ ِفي أَكُفَّاُركُْم َخْيٌر مِّْن أُْوالِئكُْم أَْم{ل تعاىل ، قا]٢:احلشر[ }أُْوِلي اَألْبَصاِر
 . ]٤٣:القمر[ }الزُُّبِر

 
 ٢٥إن احلكام الذين يريدون حل قضايانا ومن أمهها القضية الفلسطينية عرب األمم املتحدة 

يز يف بريوت أو عرب أوامر الواليات املتحدة، كما حصل مببادرة األمري عبد اهللا بن عبد العز
 إرضاء ، واليت باع فيها دماء الشهداء وباع فيها أرض فلسطني،ووافق عليها مجيع العرب

ومناصرة لليهود وأمريكا على املسلمني، هؤالء احلكام قد خانوا اهللا ورسوله وخرجوا من 
 .امللة وخانوا األمة

                                                 
 .هو عدو اهللا عبد العزيز ال سعود 24

 
مسألة أخرى من دالالت هذا احلدث الظاهر؛ أكدت بشكٍل : (. . .  يقول الشيخ أسامة25

واضح جلي ما ينبغي ملسلم وال عاقل بعده؛ أن يذهب إىل األمم املتحدة، وأما املسلمون فشرعاً 
ن العقالء من غري ال جيوز أن يتحاكموا إىل هذه األنظمة الكفرية الوضعية، ولكن نقول ع

 ولو كان - هل يوجد عاقل - مثالً –املسلمني أيضاً هم ال يذهبون، فهذه كوريا الشمالية 
 إن كان احلكم علينا ضربنا ضرباً شديداً موجعاً حتت ؛ يذهب إىل حمكمة القاضي فيها-كافراً 

!  أمريكا حق الفيتو تستخدم؛، وإن كان احلق لنا"الشرعية الدولية " ما يسمى زوراً وتاناً بـ 
فال يذهب إىل هناك مسلم أصالً ألن هذا يتناىف مع اإلميان، وال يذهب عاقل ولو كان كافراً، 
والذين يكثرون من احلديث عن األمم املتحدة، وقرارات األمم املتحدة؛ إما هم ال يفقهون 

هوان وأوهام، وال دينهم، أو هم يريدون أن خيذلوا وخيدروا األمة بتعليق آماهلم على سراٍب و
 ].هـ١٤١٨نشرت عام مقابلة مع قناة اجلزيرة، ) [حول وال قوة إال باهللا

 

- ٢٥- 



 
كام العجزة اخلونة قد  إن الذين يريدون أن حيلوا قضايانا عرب هؤالء احل:كما أقول أيضاً

خدعتهم أنفسهم وخادعوا أمتهم، وركنوا إىل الذين ظلموا وضلوا ضالالً مبنياً، وأحسن 
أحواهلم أم عاجزون فاسقون، فينبغي على املسلمني أن ينصحوهم، فإن مل ينتصحوا 
فليحذروهم وليحذروا منهم، وجيب على املسلمني أن كذلك يتربءوا من هؤالء 

 خيفى أن التربؤ من الطاغوت ليس من نوافل األعمال، وإمنا هو أحد ركين الطواغيت، وال
فََمن َيكْفُْر ِبالطَّاغُوِت َوُيْؤِمْن ِباللَِّه فَقَِد {: ، قال تعاىل٢٦ التوحيد فال يقوم إميان بغريمها

 . ]٢٥٦:بقرةال[ }لََها َواللَُّه َسِميٌع َعِليٌماْسَتْمَسَك ِبالُْعْرَوِة الُوثْقَى الَ انِفَصاَم 
 

لكل (: فكما قيل؛ وأما علماء السوء ووزراء البالط وأصحاب األقالم املأجورة وأشباههم
، فهؤالء هم من رجال الدولة الذين حيرِّفون احلق ويشهدون بالزور )زمن دولة ورجال
 يف البيت احلرام، يف الشهر احلرام، وال حول وال قوة إال باهللا، ،حىت يف البلد احلرام

مون أن احلكام اخلائنني والة أمر لنا، وال حول وال قوة إال باهللا، يقولون ذلك من ويزع
 أجل تثبيت أركان الدولة، فهؤالء قد ضلوا سواء السبيل فيجب هجرهم والتحذير منهم

٢٧. 

                                                 
إعلم رمحك اهللا تعاىل؛ أنّ أول ما فرض اهللا على : (قال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 26

 الكفر بالطاغوت؛ أن تعتقد بطالن  فأما صفة. . .ابن آدم الكفر بالطاغوت ، واإلميان باهللا
 .]رسالة يف معىن الطاغوت) [عبادة غري اهللا وتتركها وتبغضها، وتكفِّر أهلها وتعاديهم

 
بقي أن يعرف املوحد املوقف من هؤالء العلماء الضالّني : (يقول الشيخ أبو حممد املقدسي 27

فامسع هداك اهللا للحق الذي ا، لنائمني يف أحضاا والراضعني من ألبااادلني عن احلكومات ا
 أن ؛ احلق،نعتقده وندين اهللا به وال يهمنا معه لومة الئم أو طعن طاعن أو كذب مفتري

؛ العلم عندهم وال يستفتون ابتداًء، ألن هذا العلم كما يقول بعض السلف ُيهجروا وال يطلب
، بل الواجب وعظهم وهجرهم حىت يرتدعوا ويقلعوا عن "ون دينكمدين، فانظروا عمن تأخذ"

 وأمامهم إحدى طريقني؛. مداهنة السالطني والركون إليهم واجلدال عنهم

- ٢٦- 



 
وإمنا تركز الدولة على علمائها وتظهرهم يف برامج دينية للفتوى من أجل دقائق معدودة 

، فما حصل يوم أن ٢٨ م كل مدة إلضفاء الشرعية عليه وعلى تصرفاتهحيتاجهم فيها النظا

                                                                                                                                            
 

إما الصدع والبيان وإظهار احلق لألمة وكشف زيوف الطّغاة وتعريتهم، وهي أعلى املراتب، 
لفالح واجلنان، وفيها النصح لألمة وال شك أن دوا األذى والبالء، ولكن وراءها الفوز وا

 . . .وإظهار لدين اهللا حق اإلظهار
 

على أقل  –فإن ضعفوا عن مثل هذه املرتبة العلية، فليعتزلوا هذه احلكومات وال يسامهوا 
أما إذا ، يشاركوا يف إعطائها الصبغة الشرعية  بالتلبيس والتدليس واإلضالل، وال- األحوال

اهلم املمسوخ املمقوت ذاك، فالواجب هجرهم، وعدم التعامل معهم، أو أصروا وبقوا على ح
استفتائهم، خصوصاً يف مسائل السياسة الشرعية وقضايا اجلهاد واحلكام، وهذا ليس بدعاً من 

 إذ كم تكلّموا يف رواية من كان يقبل جوائز السلطان أو يفد على ،فهذه طريقة السلف، القول
سالطني اجلور  وأي السالطني؟، وا من تولّى والية عند السلطانالسلطان، وكم طعنوا وجرح

 وأكثر هؤالء العلماء متساقطون يف . . .؟ فكيف بسالطني الكفر والشرك واإلحلاد،فقط
 فال يعقل أن يسألوا أو ُيستفتوا يف شؤون السياسة الشرعية واحلكم ،أحضان الطّغاة وحكومام

فليحذر من ، لطّغاة أو جيوشهم وبرملانام وحنو هذاواحلكّام أو عن املشاركة يف شرطة ا
هذا أقل ما ينبغي على املسلم جتاههم، وإال فالواجب كما قلنا من قبل ، فتاويهم يف هذا الباب

الكواشف اجللية ) [هجرهم وهجر حلقام حتى يرتدعوا ويعتزلوا احلكومة على أقل األحوال
 ].يف كفر الدولة السعودية

 
وحنن نرى يف زماننا هذا احلكام املرتدين يف شىت : (يقول العالمة عبد القادر بن عبد العزيز 28

كأصحاب ، البلدان قد اصطنع كل منهم طائفة من املشايخ هو خيلع عليهم األلقاب الفضفاضة
ليه ِخلعة اإلميان والشرعية  تلبيساً على العامة لترويج باطلهم، وهم خيلعون ع،الفضيلة والسماحة

ومن {؛ اإلسالمية تضليال للعامة، فهؤالء املشايخ وأمثاهلم الشك يف كفرهم وردم لقوله تعاىل
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 اليت ٢٩ أباح امللك بالد احلرمني لألمريكيني فأمر علماءه فأصدروا تلك الفتوى الطامة
 واملؤيدة لفعله اخلائن يف تلك املصيبة العظيمة، ،خالفت الدين واستخفت بعقول املسلمني

من مصائب وخوف وديد من جراء ذلك القرار املدمر واألمة اليوم إمنا تعاين ما تعانيه 
 .وتلك الفتوى املداهنة

 

                                                                                                                                            
، ولرضاهم بالكفر، ولعدم تكفريهم للحكام الكافرين ]٥١  :املائدة[ }يتوهلم منكم فإنه منهم

 ].اجلامع يف طلب العلم الشريف) [مالذين َدلّ الدليل على كفره
 

ونوع آخر من املفتني يدعون إىل طاعة أولياء األمور، : (. . . يقول الشيخ امين الظواهري 29
وباعتبار ، وهم قد أجازوا االستعانة باألمريكان! ويف نفس الوقت يعتربون ااهدين دعاة فتنة

رة اليت ضاق عنها البحر واليت بلغت مئات جيوشهم اجلرارة اليت سدت األفق وأساطيلهم اجلبا
وال ندري من الذي يؤمن من؟ وصدرت منهم فتاوى ! األلوف من اجلنود الغزاة من املستأمنني

مجاعية جبواز االستعانة بالقوات األمريكية ملواجهة النظام البعثي العراقي بدعوى الضرورة، بل 
ألقدس بقاع املسلمني، وقد مر على وجود وأسبغوا الشرعية على وجود جحافل الكفار الغازية 

هذه القوات حىت اآلن قرابة اثين عشر عاماً بعد انسحاب العراق واستسالمه، قتلت فيها تلك 
 قرابة مليون ونصف مليون طفل يف العراق دون أن ينطق هؤالء املوظفون -باحلصار –القوات 

 .بكلمة واحدة يف هذا الشأن
ت الكفار ضد قوات صدام البعثية، بل األمر أمر احتالل ملنابع واألمر ليس أمر استعانة بقوا

فلم يكن هناك ضرورة إلحضار األمريكان، فإن جيوش الدول العربية . النفط يف جزيرة العرب
ولكن هؤالء احلكام ال إرادة . واإلسالمية كان فيها الكفاية والغىن حلماية الكويت أو حتريرها

ربيطانية اليت رمست هلم حدودهم، ونصبتهم على عروشهم، مث هلم، بل هم صنيعة املخططات ال
ورث األمريكان النفوذ الربيطاين، وأصبح هلم األمر والنهي على كل حكام اجلزيرة العربية 

 ].الوالء والرباء؛ عقيدة منقولة وواقع مفقود) [وسائر العامل العريب
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ومن قرأ سرية األئمة الصادقني يف أيام احملن كسرية األمام أمحد بن حنبل وغريه رمحهم اهللا 
 - كما يف سري أعالم النبالء وغريها -علم الفرق بني العلماء العاملني والعلماء املداهنني 

 :وقال الشاعر
 

 فال ديننا يبقى وال ما نرقع *** نرقع دنيانا بتمزيق ديننا
 

 فهم العلماء والدعاة احملبون للحق الكارهون للباطل القاعدون عن ؛وأما السد الثاين
 تأولوا تأوالً فصدوا الشباب عن اجلهاد وال حول وال قوة إال باهللا، هؤالء رأوا ،اجلهاد

واجب نصرة احلق واألمر باملعروف والنهي عن الباطل ينتشر ويزداد، فتداعوا للقيام ب
املنكر، واهتدى وتفقه على أيديهم خلق كثري، وحسناً فعلوا، وجزاهم اهللا خرياً على 
ذلك، إال أن الباطل يضيق صدره باحلق وأهله، فشرع يف مضايقتهم وإخافتهم ومنعهم من 

مر باملعروف اخلطب والدروس وفصلهم من وظائفهم مث سجن من أصر على مواصلة األ
 .والنهي عن املنكر

 
 وهذا أمر - إال من رحم اهللا -إن هذه الضغوط الشديد أدت تدرجيياً إىل احنراف املسار 

بَدَهي ألن اإلنسان ال يستطيع أن يتخذ القرار الصحيح يف ظل أوضاع غري صحيحة 
لقاضي بني ال يقضي ا”: وخاصة من الناحية األمنية، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 ان غضبانا، فكيف إذا كان خائفاً؟ هذا إذا ك ...]رواه اإلمام أمحد [“اثنني وهو غضبان
 

فالتخويف الذي متارسه الدول العربية على الشعب قد دمر مجيع مناحي احلياة مبا فيها 
 .أمور الدين، إذ الدين النصيحة، وال نصيحة بغري أمن

 
 :وسنتحدث عن بعضهموقد قَسم اخلوف الناس إىل أقسام، 

 
 . وال حول وال قوة إال باهللا،فقسم انتكس والتحق بالدولة وواالها .١
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وقسم بدا له أنه لن يستطيع أن يستمر يف الدعوة والتدريس ويؤمن معهده أو مجعيته  .٢
أو مجاعته، ويؤمن نفسه وجاهه وماله إن مل ميدح الطاغوت ويداهنه، فتأوَّل تأؤُّالً 

 .مبيناً وأضل خلقاً كثرياًفاسداً فضلَّ ضالالً 
وقسم آخر حفظهم اهللا من جماراة احلكام اخلائنني ومداهنتهم، وحرصوا على البقاء  .٣

حتت راية األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وقد كانت هلم جهود مشكورة يف 
كانت كبرية جداً، ومل يهيئوا  -اليت سبق ذكرها  -الدعوة إىل اهللا، إال أن الضغوط 

 . ومن أمهها تكاليف اهلجرة واجلهاد،لتحملهاأنفسهم 
 

وقد كانت الفرصة متاحة منذ أكثر من عقدين ومل يستفيدوا منها، مما أفقدهم القدرة على 
 يف مثل هذه األيام العصيبة، ولذا نرى فريقاً - إال من رحم اهللا -اختاذ القرار الصحيح 

 .اومةمنهم مازالوا إىل اآلن مل يتخذوا قرار اجلهاد واملق
 

إن نصرة الدين وإقامته هلا تكاليف عظام وصفات واضحة يف كتاب اهللا ويف سرية رسول 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويف سرية الصحابة الكرام رضي اهللا عنهم، فمن مل يتصف ذه 

 هذه الصفات ذكرها اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي ،الصفات ال يستطيع أن يقوم بنصرة الدين
َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َمن َيْرَتدَّ ِمنكُْم َعن ِديِنِه فََسْوَف َيأِْتي اللَُّه ِبقَْوٍم {: له تعاىلومن ذلك قو

ُيِحبُُّهْم َوُيِحبُّوَنُه أَِذلٍَّة َعلَى املُْؤِمِنَني أَِعزٍَّة َعلَى الكَاِفِريَن ُيَجاِهُدونَ ِفي َسِبيِل اللَِّه َوالَ َيَخافُونَ 
 ].٥٤:املائدة [}ِئٍم ذَِلَك فَْضلُ اللَِّه ُيْؤِتيِه َمن َيَشاُء َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌملَْوَمةَ ال

 
يا ”: قال ورقةويف اخلرب الذي دار بني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وورقة بن نوفل، 

أََو ”: ، فقال رسول اهللا عليه وسلم“ليتين فيها جذعاً أكون حياً حني خيرجك قومك
 مل يأِت رجل قط مبثل ما جئت به إال ُعودَي، وإن !نعم”:  فقال ورقة،“ ! هم؟خمرجيَّ

 .]متفق عليه [“يدركين يومك أنصرك نصراً مؤزراً
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كما نرى  -فحال من يريد أن يتحمل الدين حبق، هو العداء من أهل الباطل، ال التعايش 
مة الدين هو السعي يف  مع أهل الباطل، وحال من أراد إقا- وال حول وال قوة إال باهللا

 .)إن يدركين يومك أنصرك نصراً مؤزراً(: نصرته بالنفس والنفيس، كما قال ورقة
 

 والدين ال ،فنصرة الدين ليست دروساً تعطى فقط؛ وكذلك كان احلال يوم بيعة العقبة
يقوم على فتات أوقاتنا وأموالنا، وإمنا سلعة اهللا غالية، فشتان شتان بني اجللوس وتقدمي 

وقد  -الدروس وبني تقدمي النفوس والرؤوس لنصرة اهللا، لذا فإن العباس بن عبد املطلب 
 أراد أن يطمئن على ابن أخيه حممد صلى اهللا عليه وسلم عند - كان على دين قومه

فإن كنتم أهل قوة وجلد وبصرية باحلرب واستقالل بعداوة (: فكان مما قالهاألنصار، 
 .) عن قوس واحدةالعرب قاطبة فإا سترميكم

 
 هذه الصفات كانت مطلوبة ألهل اإلميان حلفظ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ؛فأقول

 .وهي مطلوبة اليوم أيضاً حلفظ دين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 

قد مسعنا ما قلت، وإنا (: مث بعد أن أى العباس كالمه، قال الرباء بن معرور من األنصار
 أنفسنا غري ما ننطق به لقلناه ولكنا نريد الوفاء والصدق وبذل مهج واهللا لو كان يف

 .)أنفسنا دون رسول اهللا
 

 هكذا الدين، إمنا يقوم بالوفاء والصدق وببذل املهج من أجل املنهج، مث ملا قاموا ؛فأقول
 رويداً يا أهل يثرب، إنا مل نضرب إليه أكباد املطي، إال(: للمبايعة، قال أسعد بن زرارة

وحنن نعلم أنه رسول اهللا، وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم، وأن 
تعضكم السيوف، فإما أنتم تصربون على ذلك فخذوه وأجركم على اهللا، وإما أنتم 

يا أسعد أِمطْ عنا (: ، فقالوا)ختافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند اهللا
هكذا كانت صفات الذين يريدون أن ، )عة وال نستقيلهايدك، فواهللا ال نذر هذه البي

 .حيموا ويقيموا دين اإلسالم رضي اهللا عنهم
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 ؛وكذلك اليوم يقول ااهدون للعلماء والدعاة الذين حيبون احلق وال يداهنون الباطل

 وإن محلكم له حبق ً،فأنتم قد رفعتم راية دين اإلسالم، وتعلمون أنه دين رسول اهللا حقا
 مفارقة حكومات العرب والعجم يف األرض كافة وقتل خياركم، وأن تعضكم يعين

السيوف، فإما أنتم تصربون على ذلك فحافظوا على الراية وأجركم على اهللا، وإما أنتم 
ختافون من أنفسكم خيفة فذروا راية املدافعة واملقاتلة وال حتولوا بني شباب األمة واجلهاد 

 .م عند اهللايف سبيل اهللا، فهو أعذر لك
 

واآلن نتحدث عن ما هو واجب املسلمني جتاه هذه احلرب الصليبية الصهيونية ضد أمة 
 :اإلسالم

 
فَقَاِتلْ ِفي َسِبيِل اللَِّه الَ ُتكَلَُّف ِإالَّ َنفَْسَك َوَحرِِّض املُْؤِمِنَني َعَسى اللَُّه أَن َيكُفَّ {: قال تعاىل

إن أوجب الواجبات  ٣٠ ]٨٤:النساء [} أََشدُّ َبأْساً َوأََشدُّ َتنِكيالًَبأَْس الَِّذيَن كَفَُروا َواللَُّه
وأما دفع (: بعد اإلميان اليوم هو دفع وقتال العدو الصائل، قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا

العدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا، ال شيء أوجب بعد اإلميان من دفعه فال 
، فاجلهاد اليوم ]٤/٦٠٨ملحق بالفتوى الكربى ، يةاإلختيارات العلم [)يشترط له شرط

وهي واقعة يف اإلمث إىل أن خترج من أبنائها وأمواهلا وطاقاا  ٣١متعني على األمة بأسرها 
 .٣٢ ما يكفي لقيام اجلهاد الذي يدفع بأس الكفار عن مجيع املسلمني يف فلسطني وغريها

                                                 
هي أمٌر للنيب باإلعراض عن املنافقني وباجلد يف القتال يف سبيل  (: قال القرطيب يف تفسريها30
 ].٥/٢٩٣اجلامع ألحكام القرآن ) [ وإن مل يساعده أحد على ذلك،اهللا
 

بعد ذكره لالدلة على " الدفاع عن أرضي املسلمني" يقول الشيخ عبد اهللا عزام يف كتابه  31
لقد تبني فيما سبق أنه إذا اعتدي على شرب من  (. . . :ر فرض عني يف زمانناأن اجلهاد صا

أراضي املسلمني فإن اجلهاد يتعني على أهل تلك البقعة وعلى من قرب منهم، فإن مل يكفوا أو 
قصروا أو تكاسلوا؛ يتوسع فرض العني على من يليهم، مث يتدرج فرض العني بالتوسع حىت يعم 
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ويف هذه احلالة ال إذن للزوج على زوجته وللوالد على ولده . وغربااألرض كلها شرقا  

 وللدائن على مدينه، وعليه؛
 . فإن اإلمث باق يف رقاب املسلمني مجيعا  ما دامت أي بقعة كانت إسالمية يف يد الكفار-١
ارزين  يزداد اإلمث طرديا حسب القدرة واإلمكانية والطاقة، فإمث العلماء والقادة والدعاة الب-٢

 .يف جمتمعام أشد من إمث الدمهاء والعامة
 أشد من إمث سقوط األراضي . . . إن إمث تقاعس جيلنا عن النفري يف القضايا املعاصرة-٣

 اهـ) اإلسالمية السابقة واليت عاصرا أجيال مضت
 

أن اجلهاد صار فرض عني، ويتعني على " من الشبه اليت يلقيها املثبطون عندما يقال هلم؛  32
؛ شبهة ان خروج املسلمني مجيعا للجهاد يعين " كل مسلم النفري لتحرير بالد املسلمني املسلوبة 
 !تعطيل مسرية احلياة يف باقي البالد اإلسالمية

كما يطلب -يرى بعض الناس أن النفري : (يقول الشيخ عبد اهللا عزام ردا على هذه الشبهة
 هذا أمر عسري جدا -م حبيث خترج املرأة دون إذن زوجها والولد دون إذن والدهاإلسال
 ؛ألسباب

 . إن أية بقعة إسالمية ال تتسع لعشر معشار املسلمني-١
 يف -عزوجل- إن هذا يؤدي إىل اإلخالل بعملية التربية اإلسالمية اليت تعترب األمل بإذن اهللا -٢

 .إنقاذ األمة
لية تفريغ للبقاع اإلسالمية إذ كل واحد يأيت للجهاد يف فلسطني أو  إن هذا يؤدي إىل عم-٣

 .أفغانستان إمنا يترك ثغرة للشيوعيني والبعثيني والقوميني والعلمانيني يف بلده
 لو طبق املسلمون أمر رم ونفذوا حكم شريعتهم يف النفري أسبوعا  واحدا  لفلسطني، اجلواب؛

هود وكذلك يف أفغانستان ال يطول األمر لو نفرت األمة، فإن فلسطني ستتطهر ائيا من الي
ولكننا ننتظر يف كل مرة  . وعندئذ ال تشغر أماكن الدعاة وال تتدمر بيوم خبروج نسائهم

ونبقى ننظر إىل اإلقليم اإلسالمي الذي وقع حتت سيطرة الكفار حىت يبتلع مث نؤبنه خبطب رنانة 
 .ثريةودموع هتانة وحوقالت حرى وتأوهات ك

- ٣٣- 



 
ال الباطل، كلٌ حبسب طاقته، قال فيجب على املؤمنني أن جياهدوا إلحقاق احلق وإبط
فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن ”: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف صحيح مسلم

جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من اإلميان 
، وهذا احلديث العظيم يشمل مجيع املؤمنني، ٣٣ ]رواه مسلم [“مثقال حبة من خردل

ما أننا مؤمنون إذن فنحن جماهدون يف سبيل اهللا لنصرة الدين، فاملؤمن الذي عجز عن فب
اجلهاد بيده ولسانه جيب عليه أن جياهد بقلبه، ومن ذلك أن يستمر يف بغض أعداء اهللا 
ويدعو عليهم وأن يستمر يف مواالة املؤمنني وااهدين ويدعو هلم ويستشعر األخوَّة 

 باملسلمني يف مجيع مشارق األرض ومغارا، وينبغي أن يستشعر أن اإلميانية اليت تربطه
أهل اإلميان يف فسطاط واحد وأن أهل الكفر يف فسطاط واحد إىل أن مين اهللا على األمة 

وينبغي أن حيدث نفسه باجلهاد يف سبيل اهللا  ،بدولة تضم املسلمني حتت لوائها بإذن اهللا
، ٣٤ نبغي عليه مقاطعة بضائع أمريكا وحلفائهابيده ولسانه، وهذا أضعف اإلميان وي

                                                                                                                                            
إننا نفكر باإلسالم تفكريا إسالميا قوميا، فال تتعدى نظراتنا احلدود اجلغرافية اليت رمستها لنا 

الدفاع عن أرضي  [)بيكو، أو خطها جون أنطون الربيطاين أو الفرنسي-معاهدة سايكس
 ].املسلمني

 
 ،وأصحاب  حواريون    يف أمة قبلي إال كان له من أمته ما من نيب بعثه اهللا: (واحلديث كامال  33

 ويفعلون ،يقولون ما ال يفعلون   ،خلوف  من بعدهم  ختلف    مث إا،يأخذون بسنته ويقتدون بأمره
ومن جاهدهم ،  ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن،ما ال يؤمرون
 ).لخرد   اإلميان حبة  وليس وراء ذلك من ،بقلبه فهو مؤمن

 
حث اهللا سبحانه املسلمني على اجلهاد بأمواهلم يف سبيل اهللا ، : (. . . شايخ اجلهاديقول م 34

إن اهللا {، وقال تعاىل ]٤١:التوبة [}وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم يف سبيل اهللا{فقال تعاىل 
، وروى أمحد وأبو داود عن ]١١١:التوبة [}اهلم بأن هلم اجلنةاشترى من املؤمنني أنفسهم وأمو

جاهدوا املشركني بأموالكم وأيديكم "أنس رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال؛ 

- ٣٤- 



ولو  -وليحذر املؤمن كل احلذر من أن يؤيد الباطل، فإن مناصرة الكافرين على املسلمني 
، وليحذر من أن يكون من الذين قال ٣٥  كفر بواح كما قرر بذلك أهل العلم- بكلمة

                                                                                                                                            
، وما ذلك إال لألثر العظيم للمال على اجلهاد، وكما أن بذل املال للمجاهدين "وألسنتكم

ا به يف حرم على املسلمني جهاد أيضاً، بل هو آكد من جهاد فإن منعه عن الكفار إذا تقوو
األول ألن درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل، وهذا النوع من اجلهاد عمل به النيب صلى اهللا 

ره لبين النضري وقطعه وحتريقه لنخيلهم، وفَعله الصحابة رضي اهللا عنهم اعليه وسلم كما يف حص
كمنع مثامة بن أثال رضي اهللا عنه املرية عن كفار -يه وسلم أيضاً بتقرير النيب صلى اهللا عل

 .  واألمثلة كثرية على هذا النوع من اجلهاد-مكة
ومن املعلوم لدى اجلميع أن قوام قوات أمريكا الصليبية وغريها من دول الكفر يعتمد على 

 .اقتصادها، ومىت ضعف اقتصادها ضعفت قوا
طعة الشاملة جلميع املنتجات األمريكية والربيطانية وغريمها لذلك حنث مجيع املسلمني على املقا

من دول الكفر احملاربة للمسلمني، والبدائل عنها حبمد اهللا موجودة، ويف هذا إسهام من 
املسلمني يف جهاد أعداء اهللا وإضعاف هلذه احلملة الصليبية ومناصرة إلخوام ااهدين، بل هو 

ضعاف العدو األول الذي سام املسلمني يف كل مكان سوء متأكد يف حق مجيع املسلمني إل
العذاب، فعلى املسلمني أن يبادروا يف جتديد هذه الدعوة، والتطبيق للمقاطعة الشاملة اليت هزت 
االقتصاد األمريكي خالل العام املاضي بفضل اهللا مث بفضل مقاطعة شرحية كبرية من املسلمني 

 مجيعاً بكل طبقام وجنسيام أن يعملوا على مقاطعة هذا ونكرر دعوتنا للمسلمني. ملنتجاا
اهـ النقل من بيان يف احلث على املقاطعة، وقع ) . . .العدو الذي يتربص باملسلمني الدوائر

 . كل من املشايخ؛ الشعييب واخلضري واجلربوع والفهديهعل
 

ن الكافرين أولياء من دون املؤمنني ومن يفعل ذلك فليس من ال يتخذ املؤمنو{: قال تعاىل 35
، قال ]٢٨:ال عمران [}اهللا يف شيء إال أن تتقوا منهم تقاة وحيذركم اهللا نفسه وإىل اهللا املصري

 ال تتخذوا أيها املؤمنون الكفار ظهراً وأنصاراً، توالوم على دينهم، ؛ومعىن ذلك: (يالطرب
من دون املؤمنني، وتدلوم على عورام، فإنه من يفعل ذلك فليس وتظاهروم على املسلمني 

من اهللا يف شيء، يعين بذلك فقد برىء من اهللا وبرىء اهللا منه بارتداده عن دينه ودخوله يف 
 .]٣٣٧ ص،٥تفسري الطربي ج[) الكفر

- ٣٥- 



 أو من الذين قال اهللا ،]٢٤:احلديد[ }الُْبْخِلالَِّذيَن َيْبَخلُونَ َوَيأُْمُرونَ النَّاَس ِب{: اهللا فيهم
 }قَْد َيْعلَُم اللَُّه املَُعوِِّقَني ِمنكُْم َوالْقَاِئِلَني ِإلْخَواِنِهْم َهلُمَّ ِإلَْيَنا َوالَ َيأُْتونَ الَبأَْس ِإالَّ قَِليالً{فيهم 

 .  فال جيمع بني كبرية القعود وكبرية التخذيل]١٨:األحزاب[
 

فس اليوم وإن كان متعيناً على األمة بأسرها إال أنه يف حق الشباب آكد مما واجلهاد بالن
املتعني اليوم هو يف حق أصحاب  ٣٦ وكذلك اجلهاد باملال .هو يف حق الكهول والشيوخ

 .األموال آكد مما هو يف حق غريهم
                                                                                                                                            

 
تأمل لآليات القرآنية جيد أن املال مقدم وإن امل: (يقول الشيخ سليمان بن ناصر العلوان 36

إن اهللا اشترى من املؤمنني {على النفس يف كل آي القرآن سوى موضع واحد، وهو قوله تعاىل 
 وهذا يدل على عظيم أمر اجلهاد باملال، وأنه ،]١١١:التوبة[} أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنة

 اجلهاد باملال أهمَّ -يف وقت  -وقد يكون جيب على القادر عليه كما جيب على القادر بالبدن، 
 ال ،مواالً باهضة ونفقات هائلة وثروات طائلةأوآكد من اجلهاد بالنفس، فإن اجلهاد يتطلب 

سيما يف عصرنا الراهن ووقتنا احلايل، فإن اجليش حيتاج إىل تغطية نفقاته املختلفة ومشاريعه 
 الغرض العظيم والوظيفة العظمى واملهمة املتعددة ، ولذلك شرع اإلسالم موارد مالية هلذا

الكربى، وَعدََّد تلكم املوارد؛ لكي تظل األموال تتدفق على القوة العسكرية جبزالة وسخاء وفاًء 
جبميع متطلباته، كي ال تضعف ميزانية اجليش، واليت مىت ما ضعفت كانت عامالً كبرياً لضعف 

ا ومن مث ختتل قوة اإلسالم وتقوى قوة الكفر، القوة العسكرية اإلسالمية وعجزها، بل وهزميته
وال يقتصر ذلك على جهاز اجليش وقواته فقط، ولكن متتد لتتناول كيان األمة كلها يف مواجهة 

  وألجل ذلك جاءت السياسة الشرعية والكفيلة مبصاحل العباد يف ،عدوها الداخلي أو اخلارجي
 جلميع احتياجات اجليش ومتطلباته، الذي هو الكفيل مجيع شؤوم احلياتية  بتعدد املوارد املالية

، بعد توفيق اهللا تعاىل وتسديده  بأن يسد أي نافذة ُتنفذ منها إىل كيان األمة، أو درعها احلصني
وتواترت نصوص الكتاب والسنة تواتراً قطعياً على وجوب بذل األموال للجهاد وااهدين ، 

والرايات اجلهادية يف . . . عي اإلسالمي، والدين احلنيفحفظاً لألمن واالستقرار، ونشراً للو
 يف إخفاق شديد من املوارد املالية، ،هذا العصر، عصر التكنلوجيا، عصر أسلحة الدمار الشامل
وحنن نستحث املسلمني على مناصرة . ويعانون إعصاراً شديداً من قلة القوة العسكرية اليوم

- ٣٦- 



 ومن فضل اهللا على األمة اليوم أن شرح اهللا صدور كثري من شباا للجهاد يف سبيله،
والزود عن دينه وعباده، فيجب على األمة أن تعينهم وتشجعهم وتيسر أمورهم ليدافعوا 
ويدفعوا عنها الظلم واخلزي واإلمث، وجيب على األمة أيضاً أن حتافظ على اجلهاد القائم 

و يف فلسطني والشيشان اليوم، وأن تنصره بكل ما أوتيت من قوة، فهو عزيز جداً كما ه
 وإندونيسيا والفلبني وغريها من بالد اإلسالم، فإن اجلهاد يف هذه  وكشمريوأفغانستان

الدول مل تبق رايته مرفوعة بعد فضل اهللا، رغم اهلجمة الشرسة من األعداء، إال ببذل ما ال 
 . يوصف من العناء والدماء واألشالء، نرجو اهللا أن يتقبلهم يف الشهداء

 
م بشكل جيد واحلمد هللا، واألمور تسري حنو وأبشركم أن اجلهاد يف أفغانستان قائم اليو

األحسن لصاحل ااهدين بفضل اهللا، وها حنن يف السنة الثانية من القتال ومل تستطع أمريكا 
 وأما ما اعتربته أمريكا يف األشهر ،أن حتقق أهدافها، وإمنا تورطت يف املستنقع األفغاين
دن نتيجة إخالء ااهدين هلا، فإنه ال األوىل للحرب بأنه انتصار بعد أن استولت على امل

خيفى على اخلرباء العسكريني عامة والعارفني بأفغانستان خاصة أنه كان انسحاباً تكتيكياً 
يتماشى مع طبيعة دولة الطالبان ومع طبيعة األفغان يف تارخيهم الطويل مع حروب 

 املدن، لذا جلأ العصابات، فلم يكن هناك جيش نظامي لدولة الطالبان حىت يدافع عن
 إىل قوم الكامنة يف قدرام لشن حروب العصابات من عمق جباهلم - بعد اهللا -األفغان 

 جيش االحتاد السوفييت من قبل، - بفضل اهللا -الوعرة، وبنفس التكتيك الذي قهروا به 
 .فقد ثبت ذلك بعد أن بدأت حرب العصابات وارتفع معدل العمليات إىل عمليتني يومياً

 

                                                                                                                                            
ال ملواصلة املسرية، ومصارعة قوى الكفر، ورفع رايات ااهدين والوقوف يف صفهم، وبذل امل

 بعيداً عن اإلنفاق يف مواطنه -التوحيد، وتثبيت دور املسلمني احلضاري يف العامل، وإن املسلم 
 بتاريخ ،فتوى يف دفع الزكاة للمجاهدين) [ لن يكون إال لقمة سائغة للصليبيني-
 ].هـ٢٦/١٢/١٤٢٣
 

- ٣٧- 



فاألمريكيون يف ورطة حقيقية اليوم، فال هم يستطيعون محاية قوام وال قادرين على 
 التنسيق - بفضل اهللا -تشكيل دولة حتمي رئيسها فضالً عن أن حتمي اآلخرين، فقد مت 

مع مجيع ااهدين خالل العام املنصرم، واجلميع متحمسون للجهاد ويرونه واجباً عليهم، 
ات لتيسر رفع عدد العمليات يومياً إىل احلد الذي كانت عليه يف اجلهاد ولوال قلة اإلمكاني

 .٣٧ السابق ضد الروس، وهذا ما ال حيتمله األمريكيون
 

لذا فإنه من الواجب املتعني على األمة اليوم، أن تدعم اجلهاد عموماً مبا يف ذلك فلسطني 
كيز عليها، السترتاف اليهود حلفاء وأفغانستان، وهذه احملاور من أهم احملاور اليت ينبغي التر

بإذن  - والسترتاف األمريكيني حلفاء اليهود، وإن هزمية أمريكا يف أفغانستان ،األمريكيني
مع إخواننا ااهدين األفغان   تكون بداية النهاية هلا، ولن تؤتوا بإذن اهللا من ِقَبلنا- اهللا

 . بإذن اهللا فنرجو أال نؤتى من قبلكم
 

م بني يدي يوم من أيام اهللا، ال ينبغي فيه العجز وال البغي وينبغي أن تتجمع فيه واألمة اليو
زحوف املسلمني ضد زحوف الكافرين، وينبغي فيه التوبة من الذنوب والكبائر، كما 
ينبغي على األمة بني يدي هذا األمر العصيب الذي هو ِجٌد ليس باهلزل أن جر حياة 

ف، وأن ختشوشن وتتهيأ للحياة احلقة، حياة القتل والقتال اللهو واللعب واإلسراف والتر
 .والضرب والرتال

                                                 
رئيس قوات حفظ السالم وهذا ما اعترف به قادة التحالف الصلييب مؤخرا، فقد صرح  37

يف اجلنرال األملاين جوز جليمريوث يف االجتماع الصحفي الشهري بكابول ، التابعة للناتو
لقد تصاعدت التهديدات اإلرهابية يف كابول واألقاليم األخرى، وقد  (:ائالهـ ق١٤٢٤شعبان 
 لقد أصبحت . . .ينا معلومات أكيدة عن اختراق القاعدة وطالبان للعاصمة كابولوردت إل

 فاإلرهابيون خيططون للسيطرة الفعلية على كابول قبل حلول الشهر ،الصورة كئيبة جدا اآلن
 لقد ارتفعت حدة القتال يف املناطق اجلنوبية واجلنوبية الشرقية، مما يشكل . . .اإلسالمي املقدس

 اهـ) د حفظ السالمأزمة جلنو
 

- ٣٨- 



 
 :  ملا حنن فيه اآلن، فقال٣٨ رمحه اهللا يف فتنة مشاةوإليكم ما قاله شيخ اإلسالم 

 
ال تزال ” ؛د ثبت عنه من وجوه كثرية أنه قال أن النيب ق- أصلحكم اهللا -واعلموا (

ق ال يضرهم من خذهلم وال من خالفهم إىل قيام طائفة من أميت ظاهرين على احل
 :، فهذه الفتنة قد تفرق الناس فيها ثالث فرق]رواه مسلم [“الساعة

 
 .ااهدون هلؤالء القوم املفسدينالطائفة املنصورة وهم : األوىل
 .وهم هؤالء القوم ومن حتيز إليهم من خبالة املنتسبني إىل اإلسالم؛الطائفة املخالفة: الثانية
 .وهم القاعدون عن جهادهم وإن كانوا صحيحي اإلسالم؛والطائفة املخذلة :الثالثة

 
فلينظر الرجل أيكون من الطائفة املنصورة أم من اخلاذلة أم من املخالفة، فما بقي قسم 

 . إنتهى حديثه رمحه اهللا).رابع
 

ين واألنصار حىت واهللا لو كان السابقون األولون من املهاجر(: ويقول رمحه اهللا أيضاً
كأيب بكر وعمر وعثمان وعلي وغريهم حاضرين يف هذا الزمان لكان من أفضل 
أعماهلم جهاد هؤالء القوم ارمني، وال يفوت مثل هذه الغزاة إال من خسرت جتارته 

، لشيخ كتاب اجلهاد[ انتهى كالمه. )وسِفه نفسه، وحرم حظاً عظيماً من الدنيا واآلخرة
 . ]فما بعدها ٥٨ ص/٢  جاإلسالم،

 

                                                 
 حلب، وانصرف عسكر مصر، وبقي عسكر لغزو  هـ٦٩٩ملا قدم التتار سنة وذلك  38

فشق ذلك على الناس، فكتب رمحه اهللا حيث املسلمني على واجلهاد والصرب على لقاء الشام، 
 .م ملن ثبت يف مثل هذه الفنتالعدو ويبشرهم بنصر اهللا هلم وللمؤمنني وباألجر العظي
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، فهم أول املعنيني بفرضيته اليوم كما أشار ٣٩ مث إين أوصي الشباب باالجتهاد يف اجلهاد
 .إىل ذلك الشاطيب رمحه اهللا يف املوافقات

 
واعلموا أن استهداف األمريكيني واليهود بالقتل يف طول األرض وعرضها من أعظم 

وصيهم بااللتفاف حول العلماء ، كما أ٤٠ الواجبات وأفضل القربات إىل اهللا تعاىل
                                                 

وعلى الشباب املسلم أال يضيع هذه الفرصة لعز الدنيا وفوز : (يقول الشيخ أمين الظواهري 39
 .اآلخرة، ولشفاء صدور املؤمنني وقمع كربياء الكافرين، ودعم الشباب للجهاد له صور عديدة

 تقدمي املساندة ؛ ومنها.عداء وكشف عمالئهم ومقارهم وحتركاممنها؛ مجع املعلومات عن األ
 رعاية أسر ااهدين واملعتقلني وسد حاجتهم وسد ؛ ومنها.للمجاهدين من مال وطعام ومأوى

 ومنها؛ نشر أهداف ااهدين بني إخوام ومعارفهم وأقارم .مشاكلهم واإلهتمام بابنائهم
ومنها؛ توزيع . ئيل ومنعهم من نشر الياس بني املؤمننيودحض شبهات عمالء امريكا وإسرا

إنتاج ااهدين الدعوي واإلعالمي ومجع التربعات هلم والدعاء هلم والقنوت على أمريكا 
ركان اجلهاد أومنها؛ طلب العلم النافع ومعرفة واجبات الوقت و. وإسرائيل وعمالئهما
 فضح خيانات النظام املصري ؛اهومن. ملسلمنيحكامه ونشر هذا العلم بني اأوفرائضه وواجباته و

 وإظهار مدى حرصه على خدمة ،وبيان مدى تفريطه يف حق أمته واستهانته بقيمها وثرواا
ومنها؛ نشر التوعية يف جمال الطالب خاصة، ألمهيتهم يف وسط األمة املسلمة . أمريكا وإسرائيل

رسالة مفتوحة إىل شعب مصر  [. . .)ودعوم لإللتزام باإلسالم واللحاق بركب ااهدين
 .]املسلمة، إصدار املكتب اإلعالمي جلماعة اجلهاد

على الشباب املسلم عماد األمة وأملها املنشود يف كل مكان : (ويقول الشيخ سليمان أبو غيث
عدم اإللتفات إىل دعوات املخذلني و ويل املرجفني وشعارات العلمانيني والليرباليني املفتونني 

الغرب، كما عليهم احلذر من أن ينجروا إىل معارك جانبية ال تصب يف خانة الضرب على ب
رأس الكفر العاملي املتمثل يف التحالف الصلييب اليهودي وأن يبتعدوا عن اإلنشغال باألطراف 
والذيول، وهو ما يريده أعداء اجلهاد لتشتيت الطاقات وتبديد اجلهود، فهدفنا واضح وسياستنا 

)  املالمح ال تتبىن أي عمل ال يصب يف اإلجتاه الصحيح ضد التحالف الصلييب اليهوديمعروفة
 ].١٤٢٣ شوال ٢من بيان للشيخ بتاريخ [
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 الصادقني والدعاة املخلصني العاملني، وأوصيهم باالستعانة على قضاء حوائجهم بالكتمان
 . ، وال سيما يف األعمال العسكرية اجلهادية٤١

 
وأبشركم عامة وإخواننا يف فلسطني خاصة، أن أخوانكم ااهدين ماضون يف طريق 

 إال بداية الغيث بإذن اهللا ٤٢ "ممباسا"كيني، وما عملية اجلهاد الستهداف اليهود واألمري
سبحانه وتعاىل، وإننا لن خنذلكم فامضوا وواصلوا القتال على بركة اهللا، وحنن معكم 

 .ماضون مقاتلون بإذن اهللا
 

 : وقبل اخلتام أحرض نفسي وإخواين املؤمنني على اجلهاد يف سبيل اهللا بقول القائل
 

 به وبنفسي العام إحدى املقاذف *** اذفوإين ملقتاٌد جوادي وق
                                                                                                                                            

 ].رواه مسلم) [اًال جيتمع كافر وقاتله يف النار أبد: ( قال صلى اهللا عليه وسلم40
  

رواه ) [استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان: (ي عنه صلى اهللا عليه وسلمرو 41
 ].الطرباين

 
 ا بسيارة مفخخة فندقااهدوناستهدف حيث هـ؛ ٢٣/٩/١٤٢٣خلميس وذلك يوم ا 42

 واصيب حنو ١٥، قتل على اثره ما ال يقل عن ، مبدبنة مومباسا بكينيايرتاده السياح الصهاينة
 وتزامن ذلك مع هجوم صاروخي - حسب تصرحيات بعض اجلهات احلكومية - اسرائيليا ٨٠

 راكبا، بعد إقالعها من مطار املدينة ٢٦١على طائرة إسرائيلية، كانت حتمل على متنها 
 .مباشرة، إال ان الصواريخ اخطأت هدفها

إن ": (. . . رعب يف فندق بارادايز"الربيطانية، حتت عنوان " اإلنديبندنت " جاء يف صحيفة 
القاعدة برهنت من جديد على أا قادرة على مهامجة األماكن غري املتوقعة، عندما نفذت 
هجومني انتحاريني على فندق ميتلكه إسرائيليون وأطلقت صاروخا على طائرة إسرائيلية يف 

 ).كينيا
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 على شرجٍع يعلى خبضر املطارف *** فيا رب إن حانت وفايت فال تكن
 جبو السماء يف نسور عواكِف *** ولكن قربي بطن نسر مقيله

 
 يصابون يف فج من األرض خائف *** وأمسي شهيداً ثاوياً يف عصابة
 لون عند التزاحفتقى اهللا نزا *** فوارس من شيبان ألَّف بينهم
 وصاروا إىل ميعاد ما يف املصاحف *** إذا فارقوا دنياهم فارقوا األذى

 
 ؛ويف اخلتام

 
 وكثرة الدعاء والتضرع إىل ، أوصي نفسي وإخواين املسلمني بتقوى اهللا يف السر والعلن

 .اهللا تعاىل بأن يقبل توبتنا ويفرج كربتنا
 
 .]٢٠١:البقرة [}ةً َوِفي اآلِخَرِة َحَسَنةً َوِقَنا َعذَاَب النَّاِرَربََّنا آِتَنا ِفي الدُّْنَيا َحَسَن{
 

يني وعمالئهم وعلى رأسهم أن يفك أسرانا من يد األمريك سبحانه وتعاىلونسأل اهللا 
، وأن يثبت "جوانتانامو"، وسعيد بن زعري وإخواننا يف ٤٣  عمر عبد الرمحن؛الشيخان

 .وأن ينصرنا على عدونا ،الد اإلسالمااهدين يف فلسطني وينصرهم وباقي ب
                                                 

، وفقد البصر بعد عشرة ١٩٣٨د عمر عبد الرمحن باجلمالية مبصر، سنة  ولد الشيخ ااه43
أكمل حفظ القرآن الكرمي يف احلادية عشرة من عمره، مث التحق باملعهد قد أشهر من والدته، و

الديين بدمياط ومكث به أربع سنوات حصل بعدها على الشهادة االبتدائية األزهرية، مث التحق 
، مث التحق ١٩٦٠مكث فيه حىت حصل على الثانوية األزهرية عام مبعهد املنصورة الديين و

 بتقدير امتياز مع مرتبة ١٩٦٥بكلية أصول الدين بالقاهرة ودرس فيها حىت خترج منها يف 
الشرف، ومت تعيينه يف وزارة األوقاف إماماً ملسجد يف إحدى قرى الفيوم، مث حصل على 

 استمراره باخلطابة متطوعاً، حىت اوقف عن العمل يف شهادة املاجستري، وعمل معيداً بالكلية مع
 رفعت عنه عقوبة االستيداع، لكن مت نقله من تلك السنة، ويف أواخر ١٩٦٩الكلية عام 
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 بكثرة الذكر وقراءة القرآن وتدبره ففيه املوعظة والشفاء ؛كما أوصي نفسي وإياكم

َيا أَيَُّها النَّاُس قَْد َجاَءْتكُم مَّْوِعظَةٌ مِّن رَّبِّكُْم َوِشفَاٌء لَِّما ِفي {:  قال تعاىل ، واهلدى والرمحة
  ...]٥٧:يونس[ }ةٌ لِّلُْمْؤِمِنَنيالصُُّدوِر َوُهًدى َوَرْحَم

 
  .]٢١:يوسف[  }كْثََر النَّاِس الَ َيْعلَُمونََواللَُّه غَاِلٌب َعلَى أَْمِرِه َولَِكنَّ أَ{

                                                                                                                                            
واستمرت املضايقات على هذا احلال، حىت مت . اجلامعة من معيد ا إىل إدارة األزهر بدون عمل

، حيث ٧٠ال عبد الناصر يف سبتمرب عام  بعد وفاة عدو اهللا مج١٣/١٠/١٩٧٠اعتقاله يف 
 أشهر ٨على املنرب وقال بعدم جواز الصالة عليه، فتم اعتقاله بسجن القلعة ملدة  وقف الشيخ

رغم التضييق الشديد الذي تعرض له على  و،بعد اإلفراج عنهو، ١٠/٦/١٩٧١وأفرج عنه يف 
لم، فتمكن من احلصول على بعد خروجه من السجن إال ان ذلك مل مينعه من مواصلة طلب الع

، "موقف القرآن من خصومه كما تصوره سورة التوبة " ؛ ، وكان موضوعها"دكتوراه " الـ 
تعيني ، واستمر من النع  ُمهبتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، إال ان" رسالة العاملية"وحصل على 

رة بكلية البنات  حيث استدعته اجلامعة وأخربته عن وجود وظائف شاغ١٩٧٣املنع حىت صيف 
، مث أعري إىل كلية ١٩٧٧ ومكث بالكلية أربع سنوات حىت ،وأصول الدين، واختار أسيوط

 مت اعتقاله ضمن ١٩٨١إىل مصر، ويف سبتمرب مث عاد ، ١٩٨٠البنات بالرياض حىت سنة 
 ومتت حماكمته يف ١٩٨١، حىت مت القبض عليه يف أكتوبر ربفتمكن من اهل قرارات التحفظ،

غتيال السادات أمام احملكمة العسكـرية وحمكمـة أمن الدولة العليا، وحصل على قضية ا
على هذا املنوال، بني ، واستمر الشيخ ٢/١٠/١٩٨٤الرباءة يف القضيتني وخرج من املعتقل يف 

طريق البذل والعطاء والدعوة والتعليم واجلهاد، التضييق واملطاردة والسجون، وهو صابر على 
حممسا شباا لسلوك درب التوحيد واحلديد، حىت استقر به املطاف يف سجون ناصحا األمة، و

التآمر والتحريض على قلب ) ١بعد ان وجهت له أربع م، هي؛ ، ١٩٩٣ عامأمريكا، منذ 
 التآمر )٣. التآمر والتحريض على اغتيال حسين مبارك) ٢ .نظام احلكم يف الواليات املتحدة
 . التآمر والتخطيط لشن حرب مدن ضد الواليات املتحدة)٤ .على تفجري منشآت عسكرية

 .صربه وجهادهعلى وال يزال فك اهللا اسره صابرا حمتسبا، نسأل اهللا ان يثيبه الفردوس االعلى 
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 ٤٤ .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

 
 أُسامةُ بن محمِد بِن الَِدنْ

  خراسانَ–أَفْغانستانَ 

                                                 
 إىل هنا انتهت حماضرة الشيخ ااهد أسامة بن الدن حفظه اهللا، مع التنبيه أن النقل مت 44
 يف نشورةاحملاضرة بصوت الشيخ أسامة بن الدن موشكل حريف عن شريط صويت للشيخ، ب

 ".النفري"عنوان ب، "منرب التوحيد واجلهاد"قسم الصوتيات يف 
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