
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد اهللا فال مضل  إن الحمد هللا نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور
  .ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن

 
وبعد مرور   ضد الكفر العالمي ضد رأس الكفر أميرآافبعد مرور ثالثة أشهر على الضربات المبارآة أما بعد،

  .عن بعض دالالت هذه األحداث شهرين تقريبا على الحملة الصليبية الشرسة على اإلسالم، يطيب لنا أن نتحدث
 

للمسلمين، فقد اتضح بجالء أن الغرب عامة وعلى رأسها أميرآا  فهذه األحداث بينت أمورا آثيرة في غاية األهمية
والذين عاشوا هذه األشهر تحت القصف المتواصل من . على اإلسالم ما ال يوصف من الحقد الصليبيتحمل 

  .األميرآية بأنواع مختلفة يعلمون ذلك حق العلم الطائرات
 

وآم وآم لو حسبنا من الماليين الذين شردوا في هذا البرد القارس، هؤالء  فكم من قرى أبيدت بدون ذنب
فشنت  ل والنساء والولدان تأويهم اليوم الخيام في باآستان ال ذنب لهم، مجرد شبهة،من الرجا المستضعفين

  .أميرآا هذه الحملة الشرسة
 

درجة  ولو آان عند أميرآا من األدلة ما يصل إلى
اليقين أن الذين قاموا بهذا العمل آانوا ينتسبون إلى 

ثير لعالج هذه المشكلة، ولكن لما آان األمر مجرد مثال، لكان عندها من السبل الك أوروبا، آالجيش اإليرلندي
  .اإلسالمي بوضوح تشير إلى العالم اإلسالمي فظهر الوجه القبيح الحقيقي وظهر الحقد الصليبي على العالم شبهة

 
وبين أميرآا، وهو في غاية األهمية والخطورة ليس  وبين يدي هذا الكالم أحب أن أؤآد على حقيقة الصراع بيننا

تتهم به أميرآا هذه الفئة المهاجرة المجاهدة في سبيل اهللا ال يقوم عليه دليل  لمين فقط بل للعالم أجمع، فماللمس
  .هو البغي والظلم والعدوان وإنما

 
فتاريخ المجاهدين 
العرب بفضل اهللا 
 سبحانه وتعالى

واضح بين أبيض 
ناصع، فقد خرج 

 ٢٠هؤالء منذ 
عندما ظهر سنة 

اإلرهاب المذموم 
على أيدي  لحقيقيا

االتحاد السوفييتي 
هؤالء األطفال ضد 

وضد األبرياء في 
 أفغانستان، ترك

المجاهدون العرب 
أعمالهم 

وجامعاتهم وأهلهم 
وعشيرتهم ابتغاء 

مرضاة اهللا، نصرة 
اهللا ثم نصرة  لدين

للمستضعفين من 
  .المسلمينأبناء 

 
  فهذا التاريخ أميرآا. بوا لقتل األبرياء آما يزعم الزاعمونال يعقل اليوم أن يذه فالذين خرجوا لنصرة المستضعفين

 م٢٠٠١ ديسمبر ٢٧/  هـ ١٤٢٢ شوال ١٢ –العدد السادس 

 net.fwaed.www   أو   net.jehad.www:       الشبكة لمتابعة آخر األخبار الصحيحة على
دم تصديق أي شيء في االعالم العالمي حيث ان االعالم ينحاز بالكلية ضد المجاهدين  و ننصح بع

در                 يما ن دوان الظالم واالحتالل االمريكي في افغانستان إال ف ده  مصادروالتوجد عن.. ويقف مع الع
دور حقيقة داخل االراضي االفغانية  على آال الجانبين              ا ي ى اطالع آافي بم ايدة عل إضافة إلى... مح

 . الوصاية األمريكية على هذه الوسائل 
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 :الخطاب نص 

اهللا من شرور          وذ ب ه ونستغفره ونع ده ونستعين ب د هللا نحم  الحم
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد اهللا فال مضل له ومن يضلل فال  

ادي هد أن ه ه، وأش ريك  ل ده ال ش ه إال اهللا وح هد أن  ال إل ه وأش ل
وله   بده ورس دا ع   .محم

 
د،   أ ا بع بعد مرور ثالثة أشهر على الضربات المبارآة ضد الكفر       ف  م

يرآا  ر أم د رأس الكف ي ض ى   العالم با عل هرين تقري رور ش د م وبع
تحدث          نا أن ن ى اإلسالم، يطيب ل ة الصليبية الشرسة عل عن  الحمل

داث  ذه األح ض دالالت ه   .بع
 

ي غاية األهمية              يرة ف ورا آث ذه األحداث بينت أم  للمسلمين، فقد  فه

اتضح بجالء أن الغرب عامة وعلى رأسها أميرآا تحمل من الحقد        
ا ال يوصف الصليبي  ى اإلسالم م ذه األشهر . عل وا ه ن عاش والذي

رات   ن الطائ ل م ت القصف المتواص تلفة   تح أنواع مخ ية ب األميرآ
م ق العل ك ح ون ذل   .يعلم

 
دون ذنب      يدت ب رى أب م من ق ن      فك و حسبنا من الماليي م ل م وآ وآ

رد  ن ش عفين     الذي ؤالء المستض ارس، ه برد الق ذا ال ي ه ن  وا ف م
يوم الخيام في باآستان ال ذنب             أويهم ال دان ت رجال والنساء والول ال

بهة،   رد ش م، مج ة     له ة الشرس ذه الحمل يرآا ه نت أم   .فش
 

يرآا من األدلة ما يصل إلى           ند أم ان ع و آ درجة اليقين أن الذين  ول
ى أوروب        انوا ينتسبون إل ذا العمل آ اموا به  ا، آالجيش اإليرلنديق

ان عندها من السبل الكثير         ثال، لك  لعالج هذه المشكلة، ولكن لما  ةم

@Š–nãaëòßb c@ƒî’ÛaNNN@ 
ان    اهللا صلىل  التي رواها لنا رسويستشهد بقصة الغالممن تسديد اهللا للشيخ أسامة في خطابه لألمة الذي اذاعته قناة الجزيرة الفضائية ان            آ

يه وسلم     فالطاغوت أراد أمرا , واألمر الذي لم يذآره الشيخ وينطبق عليه هو انتصار الغالم وتحقيقه ماأراد على الرغم من الطاغوت .. اهللا عل
تخلص من الغالم       ه , ومصلحة    والجزيرة آذلك ارادت امرا ومصلحة.. وأمريكا تريد أمرا ومصلحة من وراء السماح بنشر هذا الشريط     .. ي ال

ذا الشريط        ا آان غباء الطاغية في قبوله شرط الغال  .. من وراء نشر ه فرضي بقول بسم اهللا, م ليتخلص منه ومن تأثيره على الناس ولكن آم
الم    ناس   ,رب الغ ريكا     , فآمن ال ك طاغوت العصر أم د رضيت بنشر الشريط لتتخذه حجة في االستمرار في مطاردة اهل االسالم وفي..  فكذل فق

ة الفاجرة على المؤمنين         تها الظالم مانقموا منهم اال ان ارادوا اهللا الها واحدا الشريك.. ومانقموا منهم اال ان يؤمنوا باهللا العزيز الحميد        .. حمل
 ..وآما انتصر اصحاب الرساالت من قبل .. فانتصر الشيخ آما انتصر الغالم .. له 

ياره الصحيح ليس آما يتمناه اهل الكفر الصليبيين           وهو الذي.. النصر ان ينتشر المبدأ الرباني وتعلوا آلمة اهللا فوق آلمة الكفر..  فالنصر بمع
رون                 ره الكاف و آ ه ول ن آل ى الدي يظهره عل ن الحق ل الهدى ودي وز برضا الرحمن     , ارسل رسوله ب فمن .. وبالخلد في الجنان.. النصر ان تف

نار وادخل الجنة فقد فاز            الصمأما الدنيا التي يصارع هؤالء .. فما ضر الشيخ بعد ذلك شيء ان ثبت على المبدأ حتى يلقى ربه     .. زحزح عن ال
بكم العمي    يها   ال يها    ..  عل بقوا عل تحداهم ان ي م  .. فن م اما تارآوها  ..  ألجل سراب   يصارعون فه  ..ثة وبالءرااو تارآتهم بك.. بموت وفناء وه

ان شاء مكن لهم وان .. فهم جند هللا يستعملهم حيث شاء.. بل هم يجتهدون في تنفيذ أمر الههم      .. والمجاهدون اليصارعون ألجل هذا السراب       
هداء والصالحين   ع الش اء اصطفاهم م ن  .. ش ي العالمي رهم ف د ذآ اء خل ي .. وان ش م ف زون منتصرون  فه االت فائ يع الح دى.. جم ي اح فه

  ..او الشهادة في جنة الرضوان.. الحسنيين النصر والتمكين 
 فمهل  ,فهم يكيدون آيدا ويكيد اهللا آيدا.. مع خالق السموات واألرض -  وان لم يدروا-  هي في الحقيقةند اإليمانج مع لنفاقرآة الكفر واومع

 فلمن تظنون الغلبة ؟؟؟ لمن الغلبة حينما يمكن ..ي لهم ان آيده متين  وهو الذي يستدرجهم من حيث اليعلمون ويمل.. الكافرين امهلهم رويدا 
هللا .. ن الملك اليوم  لمقال لمن الغلبة حينما يفني آل من عليها ويحينما يورث األرض لعباده الصالحين ؟؟لبة لمن الغ ..  ؟ه في االرضلدين

 واهللا غالب على ..وجند اهللا في نعيم مقيم على االرائك متكئون ..  لمن الغلبة عندما تحمى عليهم نار جهنم وتكوى بها جلدوهم ..الواحد القهار
 ..أمره ولكن اآثر الناس اليعلمون 

١



بهة  رد ش ر مج ان األم ه    آ ر الوج المي فظه الم اإلس ى الع ير إل تش
الم      ى الع ليبي عل د الص ر الحق ي وظه يح الحقيق المي  القب اإلس

 .بوضوح
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بين و وبين يدي هذا الكالم أحب أن أؤآد على حقيقة الصراع بيننا
أميرآا، وهو في غاية األهمية والخطورة ليس للمسلمين فقط بل 

تتهم به أميرآا هذه الفئة المهاجرة المجاهدة في  للعالم أجمع، فما
  .هو البغي والظلم والعدوان سبيل اهللا ال يقوم عليه دليل وإنما
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الى  بحانه وتع رب بفضل اهللا س ن الع تاريخ المجاهدي ن  ف واضح بي
د      نذ     أبيض ناصع، فق  سنة عندما ظهر اإلرهاب ٢٠ خرج هؤالء م
وم الحقيقي   دي االتحاد السوفييتي ضد هؤالء األطفال    المذم ى أي عل

رك    تان، ت ي أفغانس رياء ف د األب الهم    وض رب أعم اهدون الع المج
تغاء مرضاة اهللا، نصرة لدين        م وعشيرتهم اب اتهم وأهله اهللا  وجامع

لمين     ناء المس ن أب عفين م رة للمستض م نص   .ث
 
ن خرجوا لنصرة المستضعفين       ف يوم أن يذهبوا لقتل         الذي ل ال ال يعق

زاعمون        زعم ال ا ي رياء آم ذا التاريخ أميرآا   . األب آانت تؤيده آل    فه
ل من يقاتل ضد الروس، فلما من اهللا على المجاهدين        اهد آ من يج

رب أن ال       الع ئك األطف طين أول ي فلس عفين ف روا المستض ينص
ت     يرآا وقلب بت أم رياء غض ن األب ر المج ي      ظه اتل ف ن ق ل م لك

  .أفغانستان
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ة الوضوح   ي غاي ر ف ي فلسطين أم يوم ف ا يجري ال إن م ل  ف ومح

إن الفطر قد تفسد ويختلف          يه السالم، ف نذ آدم عل اق البشرية م اتف
ير      ي آث ناس ف ناك بعض الفطر يحفظها اهللا             ال ور، ولكن ه من األم

بلغا عاتيا نفوسهم وبلغت م سبحانه وتعالى من الفساد إال من شذت 

دوان، فمن الفطر المتفق عليها أن الناس حتى      م والع ي الظل وإن  ف
دوان نفوسهم ال تستطيع أن تقتل                  م وبعض الع أصابهم بعض الظل

رياء  ال األب   .األطف
 

ا جرى في فلسطين وما يجري اليوم من قتل متعمد لألطفال هذا      وم
ة      ي غاي ر ف ة الظلم والعدوان وهو يهدد ال     أم ي غاي بح وف بشرية الق

  .جمعاء
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تاريخ أن   رف ال ا ع ب      وم و مذه ادرا وه ال إال ن تل األطف دا يق أح

ي   ى بن ّن عل الى م بحانه وتع رعون، واهللا س ؤالء، إذ  ف رائيل ه إس
رعون   ن ف اهم م وء   "نج ومونكم س رعون يس ن آل ف ناآم م إذ نجي

ذاب،  فتذبيح األطفال أمر ". يذّبحون أبناءآم ويستحيون نساءآم  الع
والعدوان فرعون، ولكن بني إسرائيل  ظلم والكفراشتهر به رأس ال

ي فلسطين، نا ف ع  استخدموا نفس األسلوب ضد أبنائ الم أجم والع
تلون محمد الدرة وغير                م يق نظر وشاهد العساآر اإلسرائيليين وه

د ير  محم درة آث   .ال
 

ي شرقه وفي غربه على اختالف ملله مجرد آون    الم بأسره ف  فالع
 الفعل، ولكن أميرآا سادرة في غيها تؤيد       الناس ناسا استنكروا هذا   
ؤالء ة ه ؤالء الظلم طين، واهللا  ه ي فلس نا ف ى أبنائ ن عل المعتدي

ووصلت إلى حد أن  سبحانه وتعالى بّين أن النفس إذا بغت واعتدت
ر في غاية البشاعة، ولكن أبشع منه                   ذا أم ير حق فه تل نفسا بغ تق

تل األطفال األبرياء، يقول سبحانه وتعال  أن من أجل ذلك آتبنا "ى يق
ي إسرائيل أنه   ى بن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في األرض  عل

ا        ياها فكأنم يعا ومن أح ناس جم تل ال ا ق   ".أحيا الناس جميعا فكأنم
 

ال في العالم،            يع األطف تلوا جم ا ق يقة آأنم ي الحق إسرائيل  فهؤالء ف
ا أميرآا، وما الذي يرد إسرائيل عن قتل أبنائنا           غدا في ومن ورائه

ي   بوك وف الجوف وفي حولها من المناطق، وما سيفعل الحكام إذا  ت
بهم الظالمة الجائرة    وسعت إسرائيل من أرضها المطبوعة      ي آت ف

ى المدينة، ماذا       ا إل زعمون، وقالت إن حدودن ا ي زائفة آم سيفعل  ال
ي      هيوني األميرآ ي الص ذا اللوب خون له م يرض ام وه   .الحك

 
الء أن د للعق تيقظ فالب ه  يس درة وأخوان د ال ا أصاب محم وا، وأن م

ناءهم ونساءهم وال حول       دا أب اهللا   سوف يصيب غ وة إال ب   .وال ق
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وم تمارسه أميرآا            ة الخطورة واإلرهاب المذم ي غاي على  فاألمر ف
رجل    ذا ال وش األب ه راق، وب ي الع طين وف ي فلس ع صوره ف أبش

تل      ي ق ان سببا ف ضال أآثر من مليون طفل في العراق ف المشؤوم آ
اء رجال والنس ن ال ناس م ن ال يرهم م ن غ   .ع

 
 جماد الثاني الموافق الحادي عشر من سبتمبر ما هي          ٢٢وأحداث   

ل    ى أبنائنا في فلسطين              إال رد فع ذي يمارس عل م المتواصل ال للظل
ي جنوب            ي الصومال وف راق وف ي الع السودان وفي غيرها آما     وف

ي آشمير وآسام    بغي على الناسفاألمر يخص األمة بأسرها فين. ف
اد حل لهذه الكارثة التي                   بوا إليج ادهم وأن يه أن يستيقظوا من رق

 .تهدد البشر جميعا
  

@†Ônãa@åà×@pbîÜàÈÛa@aë†Ônãa@åíˆÛa
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ى الحدث بصفة                    يات فهؤالء نظروا إل ذه العمل وا ه ن أدان ا الذي وأم
م    ي أدت إليه،             مستقلة ول األحداث الماضية واألسباب الت ربطوه ب ي

نظرتهم قاصرة وال تنطبق وال    نطلق ال من أصل   ف شرعي وال من ت
يرآا  ناس ورأوا أن أم ا رأوا ال ي، وإنم ا عقالن الم  أصل أيض واإلع

ا     اموا يذمونه يات فق ذه العمل ذم ه   .ي
 

ثل ذئب رأى حمال     ثلهم آم  -ولد النعجة-فقال لهذا الحمل  وهؤالء م
ا هذا          ال ي ام األول، ق ي الع اء ف ّي الم ذي عكرت عل لست أنا  أنت ال

دت                ا ول ا أن ال إنم ت، ق ل أن ال ب ال إذن أمك التي     ق ام، ق ذا الع ي ه ف
يّ   ل، فما آان من هذه األم المسكينة التي     عكرت عل ذا الحم أآل ه ف

الذئب إال أن دفعتها عاطفة األمومة  رأت ابنها يمزق بين أنياب هذا
اح     ر، فص دم وال تؤث ة ال تق ب نطح ذا الذئ ت ه ال   فنطح ب وق الذئ

ية، فقام هؤالء الببغاوات             ذه اإلرهاب ى ه يرددون ما يقول  أنظروا إل
أين أنتم من . ويقولون نعم نحن ندين نطح النعجة لهذا الذئب الذئب

ذه    ن ه ب الب ل الذئ نعجة  أآ   .ال

 
بارآة الموفقة إنما هي ردود فعل لما يجري                ذه الضربات الم إن ه ف

ى  ي فلسطين وفي العراق وفي غيرها، وإن أميرآا في     عل أرضنا ف
ذه السياسة بمجيء   بن جورج بوش الذي ابتدأ هذا اال مواصلتها له

يؤآد على         راق أيضا ل ى الع يفة عل ة عن ارات جوي ه بغ سياسة  حكم
ا        اء المسلمين ال ثمن له ى أن دم دوان، وعل م والع فكان هذا   .الظل

 المبارك بفضل اهللا سبحانه وتعالى الرد
 

@…b–nÓa@òiŠši@Œnça@“ a@bØíŠßc
ÁÔÏ@lb‘@Š’Ç@òÈ m@bçˆÐã 

 
د       ا دالالت عظيمة، فق بارآة له ذه الضربات الم أوضحت بجالء    وه

وة المتغطرسة         ذه الق وم على           أن ه يرآا تق بل العصر أم برة ه المتك
وة  نها هشة ما أسرع أن تهاوت بفضل اهللا              ق اقتصادية عظيمة ولك

الى بحانه وتع   .س
 

تحرك   م ت ية ول ة عرب عة عشر دول وا تس العمل ليس اموا ب ن ق فالذي
دول العربية التي ألفت الخنوع والظلم الذي   الجيوش وال  وزارات ال

يرها،   ي غ طين وف ي فلس يبنا ف الب   وإ يص ن ط ر م عة عش ا تس نم
ثانويات  بلهم-ال ي أن يتق بحانه وتعال و اهللا س رش-أرج زوا ع   ه

يرآا وضربوا االقتصاد األميرآي في صميم فؤاده وضربوا أآبر              أم
ق   ي عم كرية ف وة عس الى   ق بحانه وتع ل اهللا س بها بفض   .قل

 
نا داللة واضحة على أن هذا االقتصاد  العالمي الربوي الممحوق  فه

ذي تستخد   ا العسكرية لفرض الكفر واإلذالل   ال يرآا مع قوته  مه أم
تلك  تهاوى، ف هولة أن ي ن بس عفة يمك عوب المستض ى الش عل

ت  د ألحق بارآة ق ربات الم واق    الض ي أس م ف ترافهم ه يرآا باع بأم
يرها  ي غ يويوك وف ارة بفضل , ن يون دوالر خس ن تريل ثر م اهللا  أآ

رات   تخدموا طائ يطة اس يات بس الى، وبامكان بحانه وتع دو س  الع
دو   دارس الع ي م وا ف ب،    ودرس كرات تدري ى معس تاجوا إل م يح فل

تلك  درس القاسي ل ذا ال وا ه يهم وأعط تح اهللا عل ا ف عوب  وإنم الش
ون للجنس األبيض،              نى إال أن تك رى للحرية مع ي ال ت برة الت المتك

ا الشعوب    األخرى فيروا أنها ينبغي أن تكون ذليلة مستعبدة ال           وأم
ل يصف        عندما يضربوننا آما حصل  قون لرؤسائهم يحرآون ساآنا ب

راق  ي الع بل ف ن ق   .م

@bäàÜÈmòíì¦a@pbiŠšÛa@âëbÔã@Ñî× 
كرية   وة العس أقول إن الق يرآا    ف رت أم ية وإن أظه األميرآ

يرة ترة األخ ي الف ي أفغانستان ف وة ف ذه الق وصبت  استعراضها له
ل اهللا     ا بفض د أخذن عفين، فق ؤالء المستض ى ه بها عل ام غض ج

 مقاومة هذه القوة عظيمة ومهمة في آيفية سبحانه وتعالى دروسا 
برة   .المتك

٣



 
و أن         ثال، ل ى سبيل الم خط الجبهة مع العدو يبلغ في طوله إلى         فعل

م فينبغي أن يكون هذا الخط عريضا  ١٠٠ ال نكتفي بخط  بمعنى,  آل
رض  ق أو بع اع بعم ي أن ٣٠٠م أو ٢٠٠م أو ١٠٠دف ل ينبغ م ب

ذا الخط      نادق على طول             يعرض ه ر الخ ترات وتحف ى عدة آيلوم إل
ثافة القصف األميرآي     الج  ى عرضها، فك تستنزف قبل أن  بهة وعل

يفة       وات خف ناك ق ون ه وط وتك ذه الخط ير ه ة تدم ى نهاي ل إل تص
ى حزمة             وسريعة للحرآة    ى خط ومن حزمة دفاعية إل من خط إل

ية   .دفاع
 

د القصف   ذا بع تفدنا ه ى     فاس يرآان عل ه األم ذي مارس يف ال الكث
ذه              ابل، وبه ى خطوط آ السنوات  رالطريقة تم   خطوط الشمال وعل

وط   ر خط الى أن تكس بحانه وتع إذن اهللا س يرآا ب تطيع أم وال تس
  .المجاهدين

 

…bè¦a@âìÔí@Þb½aë@ ÐäÛbi 
 

تال ال بد            وم إن الق ا هو معل ة أخرى آم له من عنصرين؛  ومن جه
س ذا   عنصر األنف ثل شراء السالح، وه ال م ة وعنصر الم المقاتل

تاب اهللا سبحانه          ي آ د ف الى وتعالى، آما قال سبحانه وتع     األمر مؤآ
له سبحانه                   نها قو نى م ذا المع ى ه د عل يرة يؤآ ات آث ي آي وتعالى  ف

ن أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة    "   ".إن اهللا اشترى من المؤمني
 فبالمال والنفس،

 

@lŠši@ÝÌ’äí@ïØíŠßþa@…b–nÓ⁄a
æbØíŠßþa@áè Ðãdia†îÈi@åÇ@@

òÐÈšn ½a@lìÈ’Ûa@…bjÈn a 
 

اعدة العسكرية األميرآية وإن آانت المسافة بيننا        وبينها بعيدة   فالق
طة الخ   باإلمكان بواس راتهم ف ى طائ لحتنا ال تصل إل دا وأس وط ج ط

العريضة امتصاص هذه الضربات، وطريقة أخرى ضرب          الدفاعية 
ي هي أساس         اعدة االقتصادية الت اعدة العسكرية فإذا انتهى    الق للق

عفة     عوب المستض تعباد الش ن اس هم ع غلوا بأنفس ادهم ش   .اقتص
ى ضرب االقتصاد األميرآي بكل            يز عل دا الترآ م ج أقول من المه ف

 وسيلة ممكنة،
 

@ÝibäÓ@æìiŠšíW@ôŠÓ@æë†îjíë@å
@éîÜ–¶@a†v ß@æëŠß†íë@bèÜà×di

´ßŠv¶@aì îÛë_@AA@ 
عون اإلنسانية ويدعون الحرية رأينا هنا إجرامهم       وهؤالء الذين يد   

ي، فاإلنسان    يه شظية وزيادة عليه، تكفيه شظية وزيادة         الحقيق تكف
ا سبع جرامات      يه وزنه حقدها على هؤالء الطالبان     فأميرآا من . عل

ى المسلمين آانت ترمي على إخواننا في الخطوط                ا عل  ومن حقده
ى            ة الواحدة إل ا أهل الحساب يعني       طن،    ٧قذائف تصل القذيف  ٧ي

اوي   ي تس يلو يعن ان   ٧آالف آ ي اإلنس نما يكف رام بي يون ج  ٧مل
يه ادة عل رام وزي   .ج

 في نيروبي أقل -نرجو اهللا أن يتقبلهم شهداء- وعندما فجر الشباب
ذا ضرب          يرآا ه ن طن قالت أم إرهابي، وهذا سالح تدمير  من اثني

ل قذيفة               ن آ ا هي تستخدم قذيفتي ال  ن جرام فهذا   مليو ٧شامل وأم
 .حرج فيه

  
ر الدفاع بعد أن قصفوا قرى بكاملها بدون سبب    نا وزي ع علي  ويطل

افون من استضافة                    ناس يخ ل ال ناس وجع ا من أجل إرهاب ال وإنم
طلع وزير الدفاع وقال هذا من حقنا، من  العرب أو االقتراب منهم، 

لمة       ا مس ا أنه عوب طالم يدوا الش م أن يب ير     حقه ا غ ا أنه وطالم
ل ما تسمعون من                أم ن وآ نه واضح بّي ذا هو اإلجرام بعي ية، ه يرآ

م ن قوله ح البّي ذب الواض ن الك ذا م أ ه ه خط   .أن
ع            وا مواق ا زعم ام ضربوا آم بل أي اعدة في خوست وأرسلوا      فق للق

 قذيفة موجهة على مسجد قالوا وقعت بالخطأ، وبعد التحري اتضح
انوا يصلون صالة التراويح         ي خوست آ اء ف  وآان عندهم أن العلم

تراويح     د صالة ال بطل المجاهد الشيخ جالل الدين     اجتماع بع مع ال
ابق      اد الس يادات الجه رز ق د أب ان أح ذي آ ي ال اد   حقان د االتح ض

ى أرض  ي عل تالل األميرآ ذا االح ض ه ذي رف وفييتي وال الس
المسجد والمسلمون في الصالة فقتل منهم مئة  أفغانستان، فقصفوا 

اهللا وسلم     وخمسون وال حول وال ق        الشيخ جالل نرجو اهللا     وة إال ب
  .أن يبارك في عمره

 

@bäibç‰g@áÜÄÛa@ÉÏ†Û@…ìàª@lbç‰g
æaë†ÈÛaë 

 
به ليبي، فلينت د الص و الحق ذا ه الم دون أن  ه رددون الك ن ي الذي

اب، نحن                ن اإلره ون نحن ندي نه ويقول ى عواه بهون إل إرهابنا  ينت
رفع   ي ت ه لك الم عن ظلم ع الظ ود لدف اب محم و إره يرآا ه ضد أم

٤



تقتل أبناءنا، واألمر واضح بين أال إسرائيل التي  أميرآا دعمها عن
ون؟   .تعقل

 
يرآا ورؤساء   ي         أم اد ف رددون أن حماس والجه ا ي يرا م الغرب آث

ة  نظمات المقاتل ن الم يرها أيضا م نظمات  فلسطين وغ مونها م يس
و          يء ه أي ش ا ف نفس إرهاب ن ال اع ع ان الدف ية، إذا آ إرهاب

تا المشروع؟، تلف عن ق نا ال يخ تلف وقتال نا ال يخ نا فدفاع ل إخوان
اتل من أجل      ي فلسطين آحماس، نق ال إله إال اهللا لتكون آلمة اهللا  ف

م    نرفع الظل فلى ول روا الس ن آف ة الذي يا وآلم ي العل ن  ه ع
يرها  ي غ طين وف ي فلس عفين ف   .المستض

 
أن يقف في ذلك الخندق  فاألمر واضح بين، وما ينبغي لمسلم عاقل 

ذه أخطر وأع         تأويالت، فه أويل من ال نف وأشرس حرب تحت أي ت
 تشن ضد اإلسالم، صلبية

 

@òíbèãòjíŠÓ@bØíŠßc 
óÔi@ëc@òßb c@ÝnÓ@ 

 
بة ونهايتها ليست متوقفة على وجود     يرآا قري ة أم إذن اهللا نهاي  وب

حوة       ت الص د قام ل اهللا ق ي، فبفض تل أم بق امة ق ير، أس بد الفق الع
ان من مكاسب هذه      لعمليات أرجو اهللا سبحانه وتعالى أن يتقبل      ا وآ

ع  م م هداء وأن يجمعه ي الش باب ف ؤالء الش ديقين النبي ه ن والص ي
يقا   ئك رف ن أول الحين وحس هداء والص   .والش

 
قاموا بعمل عظيم جدا، بعمل جليل، جزاهم اهللا خير  فهؤالء الشباب 

وا ذخرا     رجو اهللا أن يكون وا      الجزاء ون د رفع اتهم، فق ائهم وأمه آلب
إذن      اه ب ن تنس ا ل يرآا درس وا أم يا وأعط لمين عال اهللا  رأس المس

الى بحانه وتع   .س
 

@bØíŠßc@õbäic@Éß@ÊaŠ•@¿@b ì †i
âbänîÏ@lŠy@Þaìçc@ó än @´ßŠ§a 

 
 

د حذرت   يما مضى في لقاء مع قناة وق بدخولها  أن أميرآا ABC  ف
في صراع مع أبناء الحرمين سوف تنسى أهوال فيتنام، وهذا الذي           

ان بفضل اهللا   ا خفي آان أعظم بإذنه سبحانه      آ الى وم سبحانه وتع
الى   .وتع

 
ن خرج        الد الحرمي نرجو اهللا أن يتقبلهم    -خمسة عشر شابا       فمن ب

ي الشهداء   ا  -ف نالك أعظم آنز  من أرض اإليم للمسلمين حيث  ن، ه
ا صح عن نبينا عليه الصالة والسالم إلى المدينة    ان آم أرز اإليم  ي

ى جحرها، وأيضا خرج اثنان من شرق             أرز الحية إل ا ت نورة آم الم
رة العرب من    ارات، وخرج آخر من الشام زياد الجراح     جزي -اإلم

ي الشهداء     بله ف رجو اهللا أن يتق لكنانة اآلخر من أرض ا    وخرج -ن
هداء  يع ش بل الجم نرجو اهللا أن يتق ا ف د عط ر محم ن مص   .م

 
فهؤالء في تصرفهم هذا أعطوا دالالت عظيمة دالالت عظيمة جدا،         

ذا     نوا أن ه م يستدعي مقتضيات آثيرة             وبي ي قلوبه ذي ف ان ال اإليم
إال اهللا، فهؤالء فتحوا بابا  ويستدعي أن تقدم الروح من أجل ال إله 

 ،عظيما للخير والحق
 

@bänßc@lŠÌ½a@µa@ÖŠ’½a@åß@Šzäm
@æìÔİäíü@æìÈãb¨aëi@üa@òàÜØ
@bØíŠßc@paìè‘@ÕÏaìíbßbçõýàÇë 

 
ية     يات الفدائ ول إن العمل االستشهادية ال تجوز إنما هؤالء   ومن يق

هوات     رددون ش ا ي الم إنم ي اإلع واتهم ف مع أص ن نس اة  الذي الطغ
يرآا   الء أم يرآا وعم هوات أم   .ش

 
ة من     يون مسلم تنحر من مشرق  ١٢٠٠أم األرض إلى مغربها   مل

ي جنوب                  ي الصومال وف راق وف ي الع ي فلسطين وف وم ف ل ي ي آ ف
ي  الس  ي البوسنة والشيشان وفي             ودان وف ن وف ي الفلبي آشمير وف

الضحية إذا ما قام المظلوم  آسام ال نسمع لهم صوتا، فإذا ما قامت  
نه ارتفعت أصوات هؤالء،         دم نفسه من أجل دي   مليون١٢٠٠يق

ام      ؤالء ق ن ه يذود ع ل ل ام رج إذا ق م ف نحرون ال حس له لم ي مس
تهي   ا يش رددون م ؤالء ي اة، ال عق  ه م  الطغ ه له م وال فق   .ل له

 
دليل واضح على تقديم  وفي حديث الغالم والملك والساحر والراهب    

نى آخر أن النصر ال               نا مع ه إال اهللا، وه نفس من أجل ال إل يعتبر  ال
ى ذهن الناس وإنما النصر هو           ذي غلب عل فقط بالكسب الظاهر ال

ى بات عل بادئ الث   .الم
 

ال رهم اهللا سبحانه وتع دود ذآ أهل األخ ياق ف ي س رهم ف د ذآ ى وخل
دح ن أن        الم ان وبي ن اإليم ددوا بي ان، ُه ى اإليم توا عل م إذ ثب له

أبوا أن       نار، ف وا ال اهللا سبحانه وتعالى وأدخلوا النار،         يدخل روا ب يكف
ة الحديث    ي نهاي أمر الملك الظالم أن يقحم   عندما-حديث الغالم-وف

ك األم المستضعفة تحمل ا      ي األخدود، وجاءت تل فلما  بنهاهؤالء ف
يه         ال عل ا ق ا آم ال له ت فق نها وتقاعس ى اب ت عل نار خاف رأت ال

الم،  الة والس ق الص ى الح إنك عل اه ف ا أم بري ي   .اص
 

٥



اذا   وال م ن األح ال م لم بح ول مس ؤالء ال يق يعوا  فه تفادوا؟ ض اس
 أنفسهم، هذا جاهل جهال مرآبا، هؤالء فازوا برضوان اهللا سبحانه

ي وع    د الت نات الخل الى وبج يس    وتع الى، فل بحانه وتع م اهللا س ده
  .فقط، وإنما النصر الثبات على المبادئ النصر هو الكسب المادي   

 
يه الصالة  نا عل ن نبي ث ع ي الحدي الم،   وف ث الغ ذا حدي الم ه والس

تردد  و ي م وه يل العل ازال قل ان م ر وآ الم الحج ذ الغ ندما أخ ن  ع بي
ناس ى ال ة الطريق عل ب، وقطعت الداب ال. الساحر والراه يوم ق  ال

الراهب أم الساحر، آان من قلة علمه لم يفقه بعد  أعلم أيهما أفضل
ه ن نفس ل وتطمئ ا أفض   .أيهم

 
ى اهللا       ب إل ب أح ان الراه إن آ ل، ف ا أفض ريه أيهم أل اهللا أن ي فس

الى   فليقتل هذه الدابة، فأخذ حجرا ورمى الدابة فقتلها،  سبحانه وتع
ال          الم وق ى الغ ك     يا: فجاء الراهب إل ي إن ي   بن يوم أفضل من هذه . ال

ّور اهللا       ن ن الم ولك ل الغ ب وجه م الراه م عل ة رغ بحانه  الكلم س
ذا الغالم بنور اإليمان وبدأ يضحي من أجل ال إله إال      الى قلب ه وتع

  .اهللا
 

@ÝÔîÛ@…bè¦a@lbj’Û@òßþa@õbàÜÇ
âýÌÜÛ@ bÈÛa@ÞbÓ@bàÜrßZ@ 

@ánãcbäß@ÝšÏc 
 

ادرة ينتظرها شباب اإلسالم من علمائهم؛ أن            زة ن ة العزي ذه الكلم ه
وا  ن حملوا رؤوسهم على أآفهم من أج   يقول ل ال إله إال لهؤالء الذي

 .ذلك العالم لذلك الغالم إنكم اليوم أفضل منا اهللا أن يقولوا لهم قولة
 
 

ذه هي الحقيقة فميزان  التفضيل في هذا الدين هو آما في الحديث  ه
اإليمان ليس جمع العلم فقط  عن نبينا عليه الصالة والسالم، ميزان

ان فمن جاهدهم ب         يزان اإليم ه، فم م والعمل ب ع العل ل جم فهو  يدهب
و        اهدهم بلسانه فه يه الصالة والسالم، ومن ج ال عل ا ق مؤمن آم

اهدهم    به فهو مؤمن وليس وراء ذلك حبة خردل   مؤمن ومن ج بقل
ان، فهؤالء جاهدوا الكفر األآبر   بأيديهم وأنفسهم نرجو اهللا  من إيم

هداء   ي الش بلهم ف   .أن يتق
 

يه        ال عل ا ق ة بن عبد   الصالة والسالم سيد الشهداء حمز     هؤالء، آم
ل   ب، ورج رة  -المطل نا نك ل ه ور اهللا -رج ن ن ان،    ولك به باإليم قل

 ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فزجره فقتله، آما في صحيح
امع   .الج

 
از فوزا عظيما لم يدرك التابعين بل لم يدرك الصحابة الكرام   ذا ف  ه

الى إلى منزلة سي                  ه اهللا سبحانه وتع ا رفع يهم، وإنم د رضي اهللا عل
ر حض   ذا أم هداء فه ولنا   الش يه رس الم  -عل الة والس يه الص  -عل

هذا ضالل مبين  فكيف يمكن لمسلم عاقل أن يقول ماذا استفاد هذا، 
ية أل اهللا العاف   .نس

 
وا  يهم أن يقول تح اهللا عل ية ف ؤالء الفت ي  فه ر العالم رأس الكف ل

ى ضالل، وضحوا   تم عل اطل وأن ى ب تم عل ا أن ن حالفه يرآا وم  ألم
 اهللام من أجل ال إله إالبأنفسه

 

@aì ämü@ïØíŠßþa@…b–nÓ⁄a@Ý•bÐß 
 

ولكنني أختصر آالمي  فالحديث يطول معنا عن هذه األحداث العظام
يرآا عسكريا         ادي ضد أم ية استمرار العمل الجه ى أهم ز عل  وأرآ

د تراجعت بفضل اهللا سبحانه وتعالى وأن              يرآا ق واقتصاديا، وأن أم
ادي  نزيف االقتص ربات      ال ى ض تاج إل ن يح يوم ولك ى ال تمر إل مس

ل       ن مفاص ث ع ي البح باب ف تهد الش رى وأن يج اد  أخ االقتص
الى       بحانه وتع ه س له بإذن ي مفاص دو ف رب الع ي ويض   .األميرآ

 
تام    بل الخ ئك األبطال أولئك الرجال أولئك              وق ر أول ي أن أذآ يطيب ل

وا    ن رفع ام الذي ة العظ ي أن      العمالق نا، يطيب ل ن أمت ار عن جبي الع
اهم وآ            ا إي بعض الشعر مادح رهم ب ن يسيرون   أذآ على درب   ل الذي

لم   يه وس لى اهللا عل د ص   .محم
 

@Ú‰bÈ½a@pŠèÃc@æbn ãbÌÏc@¿
@ŒvÇë@ïØíŠßþa@ð†ä¦a@ò‘b’ç

§aìØòîØíŠßþa@òß 
ى نقطة          د عل ك أؤآ بل ذل ارك    , وق ذه المع يوم في        إن ه وم ال ي تق الت

ة      رب خاص ن الع ى المجاهدي اعة عل دار الس ى م تان عل أفغانس
بان  أظهرت بوضوح مدى عجز الحكومة األميرآية ومدى      ,والطال

ندي   ة الج دى هشاش ي وم عف األميرآ ي الض   .األميرآ
م يستطعيوا أن         يا العسكرية ل ي التكنولوج ائل ف تطور اله رغم ال  ف

ن وعلى المنافقين فما هو             ى المرتدي وا شيئا إال باعتمادهم عل يحدث
بابريك آرم الذي جاء بالروس الحتالل بالده وبين  الفرق اليوم بين 

ن          رهان الدي وع ب ن –الرئيس المخل نه بريء   والدي  أي فرق بين    -م
اء    ذا ج ن؟ ه اء    االثني ذا ج الم وه تالل أرض اإلس روس الح  بال

الم تالل أرض اإلس يرآان الح رت بوضوح  . باألم ا ذآ دل آم ذا ي فه
ى ضعف الجندي األميرآي   ضل اهللا سبحانه وتعالى فينبغي أن بف عل

  .األميرآان تغتنم الفرصة ويواصل الشباب الجهاد والعمل ضد
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fl†yc@‰bni@Ý×@åß@áèãc@†è‘þ@ïãg 
 

ن  رجوا م ن خ ال الذي ئك األبط ر أول ي ذآ يات ف تم بأب أرض وأخ
ان من غامد وزهران ومن بني شهر ومن      الحجاز  من أرض اإليم

الجميع، والذين خرجوا من مكة  حرب ومن نجد نرجو اهللا أن يتقبل
ن        الد المحضار أو الذي واف الحازمي وخ رمة سالم ون خرجوا  المك

يمها من أجل ال إله إال اهللا        يا ونع رآوا الدن نورة ت نة الم   .من المدي
 

  آل بتار أحّدإني ألشهد أنهم من  
 

ا طالما خاضوا الصعاب وطالما   ي
دوا الوا وش   ص

 
ربهم  ن ل ن الذي تان بي تان، ش ش

ا اعوا النفوس   ب
 

مين يف    الباس ردى والس ى ال إل
ا  رمقهم عبوس   ي

 
ن دون   دورهم م بين ص الناص

ا م تروس   دعوته
 

نا    الم وعض دف الظ ت س إن أطبق

ول  اب أآ   ن
 

ا      ا ومضى به ا طفحت دم  وديارن
ول ي يص   الباغ

 
ن اختفت ُلمع األسنة        ومن الميادي

يول   والخ
 

األنات أنغام المعازف  وعلت على 
بول   والط

 
هبت عواصفهم تدك صروحه وله     

ول   تق
 

ن ن   ل تى ع ارات ح ف الغ نوق
  مرابعنا تزول

 
 

 .وبرآاته والسالم عليكم ورحمة اهللا

 

٧


