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 حفظه اهللا  آدم حييى غدن / خ لأل

 هـــ ١٤٣١ حمرم

ينَ { بسم اهللا الرمحن الرحيم ، الرجيم أعوذ باهللا من الشيطان اتِلُواْ الَّذِ نُواْ قَ ينَ آمَ َا الَّذِ ا أَهيُّ  يَ

واْ أَنَّ لَمُ اعْ لْظَةً وَ مْ غِ واْ فِيكُ دُ يَجِ لْ ارِ وَ فَّ نَ الْكُ م مِّ لُونَكُ نيَ يَ عَ املُْتَّقِ  ١٢٣ التوبة } اهللاَّ مَ

 : أهيا اإلخوة املسلمون يف كل مكان، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وبعد

 ، وهو العام األول لإلدارة اجلديدة يف واشنطن، بطريقة مزرية حقاً ٢٠٠٩ لقد انتهت عام

 الرضبات من منظور الغرب الصليبي وأجهزهتا االستخباراتية، التي تكبدت سلسلة من

 من عمالء املخابرات األمريكية ٨ املعنوية واملادية التي بلغت ذروهتا يف موت ما ال يقل عن

 غارقني يف دماءهم جراء عملية استشهادية ماهرة التخطيط والتنفيذ وقعت داخل قاعدهتم

 ولقد جاءت هذه الرضبة الساحقة بعد أيام قالئل من فضح أسطورة . الرسية يف أفغانستان

 يف حماولة بطولية إلسقاط طائرة أمريكية فوق مدينة ) أمريكا اخلايل من نقاط الضعف أمن (

 . قام هبا جندي بطل من القاعدة ) ديرتويت (

 ولكني أود هنا أن أعود بكم إىل حادثة وقعت يف وقت سابق، وهي حادثة مل يكن بطلها

طاً عايل الرتبة يف اجليش ، وإنام ضاب اإلسالمية عضواً يف القاعدة وال يف غريها من اجلامعات
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 األمريكي، وهو الرائد نضال مالك حسن، الذي أطلق النار اخلريف الفائت عىل جمموعة

 من اجلنود األمريكيني وهم يستعدون لالنتشار يف أفغانستان، يف وسط أكرب قاعدة داخلية

د ( للجيش األمريكي، قلعة  د وحسب أرقام اجليش الرسمية، فق ). تكساس ( يف والية ) هُ

 وأما الرائد نضال . يف هذا اهلجوم املفاجئ ٣٠ صليبياً عىل األقل وجرح ما يزيد عن ١٣ قتل

 مالك حسن نفسه، فقد أصيب بطلقات نارية ووقع يف األرس، كام رفعت عليه دعو يف

 حمكمة تفتيش صليبية تابعة للجيش، استعداداً ملحاكمة استعراضية مستعجلة ذات هناية

. معروفة

 ، وقد تعاقب حراس أيب غريب املنحرفني وأصحاب ) واتر بالك ( تسامح جمرمي فأمريكا قد

 جريمة املقدادية املغتصبني القتلة بعقوبات لطيفة، غري أنه ال داع للقول بأن مثل هذه

 . االمتيازات ال متنحها أمريكا ألبطال املسلمني األباة أمثال الرائد نضال مالك حسن

د ( واحلقيقة أن عملية قلعة  البطولية متنحنا العديد من الفرص ملناقشة النفاق والغطرسة ) هُ

 واملظاهر غري الصحية التي تتسم هبا الثقافة الغربية الصليبية التي متنح جوائز السالم

 للرؤساء املحاربني، وتندد برسالة من جندي أمريكي أسري تم بثها بمناسبة عيد امليالد

 واصل فيه تعذيبها وإهانتها للمسلمني واألرس واصفةً إياها بالقاسية، يف الوقت الذي ت

 إال أين سأترك مثل هذه املواضيع ليوم آخر، مراعاة للوقت . اآلخرين املوجودين لدهيا

 ولكي أسلط املزيد من الضوء عىل طبيعة ودوافع الرجل الذي يقف وراء هذه العملية

 لصاحلني وال نزكيه عىل نحسبه من ا – التارخيية الرائدة، أخينا املجاهد نضال مالك حسن

 . اهللا

 لقد أرانا األخ املجاهد نضال حسن ما بإمكان املسلم الصالح أن يقدمه لدينه وإخوانه

 املسلمني ولو كان وحيداً ولو مل يكن معه إال بندقية رشاش، كام أعاد إىل قلوبنا كل الرسور

. سلمني يف كل مكان والفخر الذي يمكن أن تورثه عملية مقاومة بطولية واحدة يف قلوب امل
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 دقيقة ٣٠ بفضل اهللا وبمعركة واحدة استغرقت – ولقد استطاع األخ املجاهد نضال حسن

 أن خيفض بعمله الفردي معنويات اجليش والشعب األمريكيَني إىل أخفض مستواها منذ –

 . سنوات

 املسلح بالسالح اخلفيف، ولكنه صاحب القلب الكبري – كام أن األخ املجاهد نضال حسن

 سلط الضوء من جديد عىل نقاط ضعف أمريكا ، – والعزيمة الصادقة والقدم الثابت

 . وأثبت جمدداً خطأ من يزعم أنه ال يمكن رضب مناطق أمريكا احلساسة

 واألهم من ذلك كله، هو أن األخ املجاهد نضال حسن يعترب رائداً وممهد طريق وقدوة فتح

 ي ينبغي أن يسلكه كل مسلم جيد نفسه بني أظهر الباب وأنار السبيل ودل عىل الطريق الذ

 الكافرين ويشتاق إىل أداء حق اهللا عليه والقيام بدوره يف الدفاع عن اإلسالم واملسلمني أمام

 . صليبية الوحشية القاسية الدموية عىل ديننا ومقدساتنا وديارنا - احلملة الصهيو

 بل علينا أن : حسن ونقتدي هبا فقط وال ينبغي أن نتأمل يف أفعال األخ املجاهد األيب نضال

 فاألخ الشجاع . نتأمل يف ما مل يفعله ونقتدي به يف ذلك أيضاً، حيث أنه ال يقل أمهية عام فعله

 نضال مل يقدم أوامر الرجال عىل أوامر اهللا، ومل يغلب خوفه من غضب الناس عىل خوفه من

 من خطأ شبابه املتمثل يف واألخ األيب نضال مل يتخذ . نحسبه واهللا حسيبه . غضب اهللا

 التحاقه باجليش األمريكي عذراً يبيح له ارتكاب خطأ العمر املتمثل يف قتال املسلمني

 ولذلك أر أن األخ األيب نضال هو القدوة املثىل . وقتلهم يف أفغانستان أو العراق أو غريمها

 ناعة الصائبة التي ذات الق إىل لكل مسلم تائب يف جيوش الكافرين واألنظمة املرتدة توصل

 وهي أن اإلسالم احلقيقي ال يكمن يف اسم وال يف جمموعة من : توصل إليها نضال

 الطقوس، وإنام يف االستسالم التام والطاعة املطلقة هللا والعصيان التام للكافرين والرباءة

 ومها ولذلك عندما تلقى األخ نضال أوامر خمالفة لعقيدة اإلسالم ومبادئه، قا . املطلقة منهم

إىل أن نفدت آخر طلقة يف جعبته، وبذلك أخرج نفسه من قالب اجلندي الطائع طاعة
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 ولكنه املرفوض – والتي تريب جمندهيا عليه – عمياء، وهو القالب املفضل لدي جيوش العامل

 . ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق : متاماً من قبل اإلسالم، القائل

 ن نفوذ الكفار الذين نشأ بينهم وعمل معهم وخدم ومل يتحرر األخ األيب نضال فقط م

 عندهم، بل حترر من رش نفوذ الشيوخ واملفتني املعادين للجهاد املنارصين للصليبية، الذين

 يسعون إىل جتويز قتل املسلمني يف أفغانستان والعراق وغريمها، حمتجني بأضعف احلجج

 ريه أو تربير طاعته لقادته وبقاءه فلم حياول األخ األيب نضال إسكات ضم . وأوهن األعذار

 يف صفوف الكفار بـفتاو أولئك الشيوخ املخزية، التي تستحل احلرام وحترم الواجب

 وتتغاىض عن قتل املسلمني باسم حماربة اإلرهاب، أو باسم املحافظة عىل الراتب واملنصب،

 الشكوك حول أو باسم املحافظة عىل سمعة املسلمني األمريكيني الطيبة وحتى ال تثار

 . وطنيتهم ووالءهم ألمريكا

 مهام حتمل – فلم حياول األخ نضال التسرت بمثل تلك األعذار السخيفة ألنه أدرك أنه

 ال يمكن ألية فتو يف الدنيا أن – الفتو من توقيعات املشاهري ومهام كان عنواهنا الرنان

 احلكم املانع من قتل املسلمني، تربر انتهاك أحكام الرشيعة الواضحة اجللية املجمع عليها، ك

 كام أدرك أنه إذا قامت القيامة وجاء . واحلكم اآلمر بالوالء للمؤمنني والرباء من الكافرين

 ولو اجتمعوا عىل أن – يوم الفصل، فلن ينفعه كل العلامء واملاليل واملفتني واألئمة يف الدنيا

 فاً ملا علم يف أعامق قلبه وبناءاً إن قلدهم يف رخصهم ونواهيهم خال – ينجوه من عذاب اهللا

 . عىل بحثه الصادق ودرسه املعمق أنه حكم اهللا وأمره

ويف ظني أن األخ نضال أدرك أن اإلساءات والتهم واألرس والغربة والصعوبات األخر 

 – التي قد يواجهها املرء أثناء مهمته أو بعده هتون عند املقارنة مع العقوبة التي توعد اهللا هبا

 الذين يرتكون اهلجرة واجلهاد الواجبني مع – ماكن عدة يف القرءان واألحاديث النبوية يف أ

 ولكني أظن أنه يف الوقت نفسه، أدرك األخ نضال أن اإلسالم ال ينادي . قدرهتم عليهام

ولذلك ترصف األخ . باألفعال املستعجلة املتهورة املخطط هلا عىل نحو ردئ، بل ال يرضاها
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 الالزمة ملنع تكرار األخطاء التي ارتكبها آخرون يف األمور اإلجراءات ذ نضال باحلذر واخت

 عن نواياه عرب – فيام نعلم – فعىل سبيل املثال، مل يتحدث األخ نضال . العملية واإلجرائية

 شبكات اهلاتف واحلاسوب التي تراقبها احلكومات وتتحكم فيها، وال كشف أرساره

 ال يعرف بـيقني مد صدقهم أو قوة – أو حتى معارف قدماء – وخباياه ملعارف جدد

 قناعتهم فيام خيص والءهم املعلن لإلسالم واملسلمني وتوقهم الظاهر إىل الدفاع عن دينهم

 كام مل ينخدع األخ نضال بالعمالء املحرضني الذين يتسللون بالقطاهتم اخلفية إىل . وإخواهنم

 ا ليوقعوا املسلمني احلريصني عىل أداء واجب اجلهاد يف مساجد املسلمني وجالياهتم يف أمريك

 وال بذر األموال التي ينبغي أن – ومل يلفت األخ نضال انتباه أجهزة األمن إليه . رشكهم

 بالسفر إىل اخلارج للحصول عىل املهارات والتعليامت التي – تنفق عىل العملية نفسها

 نتاجها بواسطة قدرات املرء العقلية باإلمكان احلصول عليها يف الداخل، أو حتى است

 . واملنطقية

 ما هو السالح الذي : ( فمثالً السؤال األول الذي يطرح عىل ألسنة الكثري من الناس هو

 ليس – وهو سؤال مهم – ولكن اجلواب عىل هذا السؤال ) ينبغي استخدامه يف عمليتي؟

 ن قد استخدم أسلحة فإن كان األخ املجاهد نضال حس . بالصعب وإن كان قد يبدو كذلك

 ، فالواقع أن املجاهد يف هذا الزمن مل تعد خياراته حمصورة ) هد ( نارية يف هجومه عىل قلعة

 فقد أثبتت عمليات احلادي عرش من سبتمرب . يف أنواع البنادق والقنابل عند بحثه عن سالح

 انك أن جتعل املباركة أنه بالقليل من اإلبداع والتخطيط املدعوم بميزانية متواضعة، فبإمك

 سالحاً فتاكاً فعاالً مالئامً قد يباغت العدو ويقض مضجعه لسنوات – تقريباً – من أي يشء

 . عىل التوايل

 من مراحل اإلعداد ألية عملية، أال – وخميفة يف كثري من األحيان – وثم مرحلة أخر مهمة

 اهد نضال هدفه وعندما حان وقت االختيار، اختار األخ املج . وهي مرحلة اختيار اهلدف

بدقة وعناية، فقد بحث عن هدف يعرفه جيداً، وبحث عن هدف يمكن رضبه بنجاح،
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 وبالنسبة إىل األخ نضال، فقد وجد هذه . وبحث عن هدف سيتأثر العدو برضبه تأثرياً بالغاً

 ، ولكن عندما ترشع أنت يف التخطيط ) هد ( اخلصائص الثالثة املهمة كلها جمتمعةً يف قلعة

 فال حتسب أن القواعد العسكرية هي األهداف املهمة الوحيدة يف أمريكا لعمليتك،

 بل هناك أعداد ال حتىص من األماكن واملؤسسات واملنشئات االسرتاجتية . والغرب

 األخر، التي بإمكان املسلم أن يرضهبا ليلحق أرضاراً كبرية بالغرب الصليبي، وخيدم

 . الطويلة املد أجندتنا العاملية وأهدافنا االسرتاجتية

، هبجامت دقيقة  فعلينا أن نسعى إىل إضعاف اقتصاديات الغرب، التي تواجه املشاكل ابتداءً

 تستهدف رموز الرأساملية، حيث من شأهنا أن تزلزل ثقة املستهلكني وتردعهم من رشاء

 عىل وسائل – وحتى التي ظاهرها الفشل – وعلينا أن نتذكر كيف أن اهلجامت . البضائع

 قل العامة يف الغرب قد تسبب يف تعطيل املدن الكرب عن العمل، وقد تكلف العدو الن

 وعلينا أن نضعف من اإلرادة القتالية لعدونا . املليارات وتؤدي برشكاته إىل اإلفالس

 اجلبان، بقتل وأرس كبار الصليبيني والصهاينة يف احلكم والصناعة واإلعالم، الذين يقولون

 ن يف مواصلة حروهبم الرابحة فقط ما دام غريهم يدفعون الثمن ما ال يفعلون ويرغبو

 وعلينا أن نبحث عن أهداف متثل انحطاط الغرب وانحرافه وفجوره . ويبقون هم يف أمان

 وإحلاده، بحيث سيصعب عىل العدو وأبواقه إقناع اجلمهور املسلم املحافظ بأهنا أهداف غري

 اخلارجني عن كل قانون أن ألعدائنا ن ال نسمح وأخرياً، جيب أ . مرشوعة فيها أناس أبرياء

 يستفزونا بجرائمهم الشيطانية الوحشية الدموية، فنتجاوز بسببها حدود اهللا ورسوله صىل

 . اهللا عليه وسلم، أو نفعل شيئاً ما مما قد يعود بالرضر عىل صورة اجلهاد وسمعة املجاهدين

 ا النبي صىل اهللا عليه وسلم وتن نا، وإنام قد وت فعلينا أن نتذكر دائامً أن أعدائنا ليسوا هم قد

 وعلينا أن نتذكر دائامً أننا نختلف عن . وصحابته الكرام واملجاهدون الصاحلون األتقياء

 خارجني عن الرشع، ولسنا رجال عصابات سنا فل : والصليبيني الذين نقاتلهم الصهاينة

يني ومرتزقة، ولسنا أعداء اجلريمة املنظمة، ولسنا منافقني، ولسنا متوحشني، ولسنا نفع
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 احلرية واحلضارة، ولسنا كاجلبناء الذين يشنون حروهبم عن بعد بالتحكم يف طائرات بدون

 وبعبارة أخر، فكل يشء يتسم به أعداءنا، ال نتسم به، وكل يشء نتسم به، ال . طيار

 ن فنحن أهل الشجاعة والكرامة والتعفف والنخوة واألخالق، الذين يضحو . يتسمون به

 بأنفسهم من أجل أنبل قضية عىل وجه األرض، ولذلك فعىل كل مسلم وكل جماهد أن

 يواصل التزام طريق األخالق واملبادئ واملحافظة عىل التفوق األخالقي الذي بذلنا جهداً

 . طويالً وشاقاً من أجل كسبه

٣٧ يف نرش من حلفاءها يف الناتو ٢٥ نظراً إىل رشوع أمريكا و : فيا إخوة اإلسالم األعزاء

 ألف جندي احتالل جديد يف أفغانستان، ونظراً إىل انتهاك طائرات أمريكية بدون طيار

 للمجاالت اجلوية اإلسالمية من مران شاه إىل مقديشو وإرهاهبا للشعوب املسلمة يف

 املنطقة، ونظراً إىل ختطيط الرئيس األمريكي املحارب وذنبه الربيطاين املسعور لتجديد

 اليمن، ونظراً إىل تعزيز الواليات املتحدة ملعامالهتا القاسية جتاه إخواننا يف عدواهنام عىل

 وقاعدة ) إلينوي ( يف والية – أو موسعة حديثاً – اإلسالم يف معسكرات اعتقال جديدة

 فقد بات من الواضح أن هذه املعركة العاملية الساخنة توشك أن تزيد ... وغريمها ) بغرام (

 . سخونة

 حلرب حرب ال تقف عند حدود الدول وال تنحرص يف ساحة واحدة، وحيث أن هذه ا

 صليبي عموماً، - فلذلك أوجه دعوةً إىل كل مسلم صادق غيور يف بلدان التحالف الصهيو

 وأمريكا وبريطانيا وإرسائيل خصوصاً، أن يستعد للقيام بدوره املطلوب يف رد عدوان أعداء

 ملا انتظرناها، للفوز بأجر اجلهاد والشهادة، فسل إهنا فرصة العمر الذهبية التي طا . اإلسالم

 سيفك املسنون، وسارع إىل اختاذ مكانك املناسب بني أبطال اإلسالم األباة، من أمثال مري

وا { : أيامل كنيس وحممد بويريي ونضال مالك حسن والكثري مثلهم دُ اهَ ا عَ وا مَ قُ دَ الٌ صَ جَ  رِ

ن قَىضَ نَ م مَّ نْهُ يْهِ فَمِ لَ يالً اهللاََّ عَ بْدِ وا تَ لُ ا بَدَّ مَ نتَظِرُ وَ ن يَ م مَّ نْهُ مِ بَهُ وَ ٢٣ األحزاب } حْ



 حفظه اهللا - آدم حييى غدن / لألخ ] ..... دعوة إىل النفري [

] ٨ [ 

 اعلم أن اجلهاد ليس ملكاً خاصاً ألية مجاعة أو منظمة وال ألي شخص : فيا أخي املسلم

 وإنام اجلهاد فرض عني عىل كل مسلم قادر عىل وجه . بعينه، وال هو واجب عليهم فقط

 م واستعادة آخر شرب من آخر أرض إسالمية حمتلة، البسيطة، حتى حترير آخر أسري مسل

 وقد منحك اهللا . وحتى يعيش املسلمون يف أمن وأمان يف ظل الدولة اإلسالمية الكريمة

 سبحانه وتعاىل العقل وأعطاك القدرة عىل القرار واالختيار ضمن حدود اإلسالم،

 تؤدي هذه الفريضة كيف – كام قرر أخوك املجاهد البطل نضال حسن – وبإمكانك أن تقرر

 ولكن مهام تفعل، فال تنتظر حتى الغد لتفعل ما يمكن فعله اليوم، وال تنتظر . ومتى وأين

 . اآلخرين ليقوموا بام يمكن أن تفعله وحدك

أْسَ { فَّ بَ ى اهللاُّ أَن يَكُ سَ نِنيَ عَ مِ ضِ املُْؤْ رِّ حَ كَ وَ سَ لَّفُ إِالَّ نَفْ بِيلِ اهللاِّ الَ تُكَ اتِلْ يفِ سَ قَ ينَ فَ  الَّذِ

نكِيالً دُّ تَ أَشَ أْساً وَ دُّ بَ اهللاُّ أَشَ واْ وَ رُ فَ  ٨٤ النساء } كَ

 وشكراً عىل املتابعة

 وسدد اهللا خطاك

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته و

 ادعوا إلخوانكم املجاهدين

 إخوانكم يف

 مؤسسة السحاب لإلنتاج اإلعالمي

) مركز الفجر لإلعالم : ( املصدر


