
 التاسعاخلطاب 
 

 الذكرى السنوية األوىل
 :لغزوة منهاتن

 

 )مناقب و أمساء األبطال التسعة عشر(
 

  هـ١٤٢٣ رجب ٢
  م٢٠٠٢ أيلول/سبتمرب ٩

 
 )حِفظَه اهللا(للشيخ أُسامةُ بن محمِد بِن الَِدنْ 

 
 
 ])اجلنويبوصية أبو العباس ( يف الشريط املرئي تما جاء كنيخ أسامة بن الدشكلمات ال[
 

عندما تتحدث عن غزويت نيويورك وواشنطن، تتحدت عن أولئك الرجال الذين ... 
غريوا جمرى التاريخ وطهروا صفحات األمة من رجس احلكام اخلائنني وأتباعهم بغض 

 .النظر عن أمسائهم ومسميام
 

ية فقط نتحدث عن رجال ال أقول إم حطموا برجي التجارة ومبىن وزارة الدفاع األمريك
 .فهذا أمر يسري، ولكنهم حطموا هبل العصر، وحطموا قيم هبل العصر
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و ظهر فرعون القرن على حقيقته البشعة، ال فرق بينه و بني فرعون مصر إال زيادة يف 
الكفر و الكذب، فها هو يقتل أطفالنا يف فلسطني، و يف أفغانستنان، و يف العراق، و يف 

 .ا من بالد اإلسالملبنان، و يف كشمري، و يف غريه
 

هؤالء الرجال العظام جسدوا اإلميان يف قلوب املؤمنني، وأكدوا عقيدة الوالء والرباء، 
ونسفوا خمططات الصليبيني وعمالئهم من حكام املنطقة عرب عشرات السنني، عرب الغزو 

 .الفكري لتنويع عقيدة الوالء والرباء
 

هم أهله، والقلم يعجز عن حصر حماسنهم وإن املقام ال يتسع لذكر هؤالء الرجال مبا 
 .وحماسن آثار غزوام املباركة، إال أننا حناول، فما ال يدرك كله، ال يترك جله

 
 قائد اموعة من أرض الكنانة، من مصر، مدمر الربج األول، جد واجتهاد :حممد عطا

 .وصدق حيمل مهوم اآلمة، نرجو اهللا أن يتقبله يف الشهداء
 

 نقاء و صفاء، من لبنان، من بالد الشام، من نسل أيب عبيدة بن اجلراح، :زياد اجلراح
 .رضي اهللا عنه

 
 . من اإلمارات، مدمر الربج الثاين أرادته الدنيا ففر منها، يبتغي ما عند اهللا:مروان الشحي

 
 صفاء ظاهر، -البنتاغون– من أهل الطائف مدمر مركز الدفاع األمريكي :هاين حنجور
 . حنسبه واهللا حسيباًوفداء باهر

 
 من أا، من قريش، من آل البيت، من ذرية حممد صلى اهللا عليه :أمحد بن عبد اهللا النعمة

وسلم، جمتهد يف العبادة، حِبب إليه قيام الليل، دمث األخالق، رأى يف املنام أنه رديف 
 .يفتح أرضهرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على فرس، وأمره بالرتول ليقاتل العدو و 
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 من جند، من بالد احلرمني، عزم وحزم ورجولة وشجاعة، إذا رأيته تتذكر :صطام الثقامي
 ."أشد أميت على الدجال بنو متيم"حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 
 . من املدينة املنورة، اإلميان واحلياء قرينان، أدب جم وتواضع عظيم:ماجد موقد احلريب

 
ن مكة املكرمة، من قريش، من آل البيت، من ذرية حممد صلى عليه  م:خالد احملضار

 .وسلم، رجل يطلب الشهادة بصدق، حنسبه واهللا حسيباً
 

 من مكة املكرمة، صاحب مهة وعزم وصرب وحياء، ممِسك بعنان :ربيعة نواف احلازمي
 .فرسه، يطلب املوت مظاناً

 
 املكرمة، قذف اهللا يف قلبه األميان،  بالل، شقيقه سامل احلازمي، من مكة:سامل احلازمي

 ".إن اجلنة حتت ظالل السيوف"فترك كل شئ، و شعاره 
 

 .املشهور بأمحد، بذلٌ وعطاء، و تواضع و حياء: فايز القاضي بين محاد
 

 .و أما قبائل عسري فلها نصيب األسد، غامد و زهران و بين شهر
 

، و ال يثين عزميته إتقاُء، إماٌم و خطيب،  جسوٌر ال يروع عند هم:أمحد احلزنوي الغامدي
 .و حمرض على القتال

 
 حب اجلهاد ملك عليه فؤاده، جمهتد يف العبادة و قيام الليل، و الذكر و :محزة الغامدي

 .قراءة القرآن، يلتقط الكلمات كما تلتقط طائب الثمر
 

 . عزمية غري عادية، صبور و معطاء:عكرمة، أمحد الغامدي
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 صاحب عبادة، آمر باملعروف و ناٍه عن املنكر، جسد يف األرض، : الغامديمعتز، سعيد
 .و قلٌب جيول مع الطري اخلضر املعلقة بعرش الرمحن، حنسبه و اهللا حسيبه

 
 صاحبا عبادة و قيام ليل، صاحبا أدب و حياء و جهد، :وائل و وليد الصقلي الشهري

ا منها إىل جبال أفغانستان الوعرة يبتغون ما أبومها تاجر و شيخ قبيلة، أرادما الدنيا ففرو
 .عند اهللا

 
 دمث األخالق، صبور، يطلب الشهادة بصدق، حنسبه و اهللا :عمر، مهند الشهري

 .حسيبه
 

 قدوة العلماء املعاصرين، و بقية السلف :الشيخ أبو العباس، عبد العزيز العمري الزهراين
ف الطغاة، و حرره من أن يكون أسريا الغابرين، العامل العامل، صان العلم عن وظائ

 .ملرتبام
 

فظ صحيحي البخاري و مسلم، و طائفة أخرى من حفظ أبو العباس القرأن، و ح
أحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم، نظر يف سبب مجع القرآن بني دفيت املصحف، 
فوجد العمل بالقرآن هو السبب، ملا إستحر القتل يف احلفظة يوم اليمامة، فكان أهل 

تسابقون يف اجلهاد يف القرآن و أهل احلديث يتسابقون يف الذود عن ال إله إال اهللا، و ي
سبيل اهللا، فشتان شتان بني السلف رضي اهللا عنهم، و بني من يدعون اإلنتماء بدون 

 .عمل
 

قرأ قصة سامل، موىل أيب حذيفة رضي اهللا عنه، يوم اليمامة، يوم تصادمت الزحوف، و 
خنشى أن "تضعضعت الصفوف، فلما محل الراية سامل رضي اهللا عنه، قال له بعض القوم 

، قال قولته املشهورة اليت ترن يف آذان أصحاب القلوب احلية، قال "نؤتى من قبلك يا سامل
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، هكذا كان أهل العلم، و هكذا كان أهل "بئس حامل القرآن أنا إن أؤتيتم من قبلي"
 .القرآن و أهل احلديث

 
ل  تصدر االس إلعطاء الدروس، و ذهب و مح-أبو العباس–فنرك عبد العزيز الزهراين 

الراية يوم حتطيم األصنام يف أمريكا، و مل يؤتى املسلمني من قبله، و كان فعله أكثر أثراً 
 . من ماليني الكتب يف توضيح عقيدة الوالء للمؤمنني و الرباء من الكافرين

 
أبو العباس جدد معىن العامل الرباين، و أعاد األمر إىل أصله كما كان السلف؛ حيتسبون و 

فر من الطغاة و وظائفهم، أدرك منهج السلف رضي اهللا عنهم، و فقه و ال يتوظفون، ن
علم أن فضل العلم مقيد بالعمل به، فلم يتخذ العلم عمالً، و إمنا طلب العلم ليعمل به 

 .على بصرية
 

فهؤالء الرجال أيقنوا أن السبيل إلحقاق احلق وإبطال الباطل هو اجلهاد يف سبيل اهللا، وأن 
فَقَاِتلْ ِفي سِبيِل اللِّه الَ تكَلَّف {كون باجلهاد يف سبيل اهللا، قال تعاىل كف بأس الكفار ي

 دأَشا وأْسب دأَش اللّهواْ وكَفَر الَِّذين أْسب كُفأَن ي ى اللّهسع ِمِننيؤِض الْمرحو كفْسِإالَّ ن
 ]٨٤:النساء [}تنِكيالً

 
كل مكان، فرج عن الشيخ عمر عبد الرمحن يف سجون أمريكا، اللهم فرج عن علمائنا يف 

اللهم أرحم ضعفه وشيبته، اللهم فرج  عن علمائنا يف جزيرة العرب وغريها من البلدان، 
اللهم فرج عن الشيخ سعيد بن زعري وإخوانه من سجون بالد احلرمني، اللهم فرج عن 

 .هشباب اإلسالم يف كل مكان، إنك ويل ذلك والقادر علي
 

فهؤالء الرجال أرادوا أن يعدوا جوابا ليوم احلساب، أخرجهم من بيوم اإلميان باهللا 
واليوم اآلخر واتباع حممد صلى اهللا عليه وسلم، وعلموا أن سيل األعذار الذي يقدمه 

 .املُعِذرونَ من األعراب ال يغين عنهم شيئاً
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 كيف يصدقوم واألندلس منذ مخسة قرون مل تعد؟

 يصدقوم وفلسطني منذ تسعة عقود تقريباً واإلعداد مل ينته؟كيف 
كيف يصدقوم ومعسكرات اإلعداد وميادين اجلهاد يف أفغانستان فتحت ألكثر من 

 .مل يكلفوا أنفسهم هؤالء أن يغربوا أقدامهم يف سبيل اهللا! عشرين سنة
 

رأس الكفر، فعلى شباب و إن هؤالء الشباب قد أقاموا احلجة على وجود القدرة بالنكاية ب
 .اإلسالم أن يتبعوا منهج حممد صلى اهللا عليه و سلم يف اجلهاد، حيث أنه متعني اليوم

 
إىل إخواننا يف فلسطني نقول هلم إن دماء أبنائكم هي دماء أبنائنا، وإن دماءكم دماؤنا 

أو نذوق ما فالدم الدم واهلدم اهلدم، ونشهد اهللا العظيم أننا لن خنذلكم حىت يتم النصر 
 .ذاق محزة بن عبد املطلب، رضى اهللا عنه

 
 و هو حيفظ من مورثه خامت األنبياء -أبو العباس–كيف يقعد الشيخ عبد العزيز الزهراين 

والذي نفس حممد بيده لوال ”و املرسلني عليه الصالة و السالم حديثه كما يف الصحيح 
، كيف يقعد و هو “بيل اللَّه أبداًأن أشق على املسلمني ما قعدت خالف سرية تغزو يف س

والذي نفس حممد بيده ”يردد قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف احلديث نفسه 
 .“لوددت أن أغزو يف سبيل اللَّه فأقتل، مث أغزو فأقتل، مث أغزو فأقتل

 
 هذا التدريب هو اجلهاد من أجل ال إله إال اهللا فإن إخوانكم يف فلسطني ينتظرونكم... 

على أحر من اجلمر، وينتظرونكم يف أن تثخنوا يف أمريكا وإسرائيل فأرض اهللا واسعة 
 .ومصاحلهم منتشرة، فأبذلوا أقصى ما تستطيعون لضرم لتكون كلمة اهللا هي العليا

 
 أُسامةُ بن محمِد بِن الَِدنْ

  خراسانَ–أَفْغانستانَ 
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