
 عشراخلامس اخلطاب 
 

 الذكرى السنوية الثانية
 :لغزوة منهاتن

 

 )مناقب األبطال و أحوال الرجال(
 

  هـ١٤٢٤ رجب ١٤
  م٢٠٠٣ أيلول/سبتمرب ١٠

 
 )حِفظَه اهللا(للشيخ أُسامةُ بن محمِد بِن الَِدنْ 

 
 
وصية (ي  يف الشريط املرئتما جاءن و أمين الظواهري كيخ أسامة بن الدشكلمات ال[

 ]) و الثاين اجلزء األول-سعيد الغامدي 
 

إن غزويت نيويورك وواشطن جسدت معىن العزة و الكرامة يف زمن الذلة و املهانة، وإن 
أبطال تلك الغزوتني أمسوا جنوماً زاهرة ألهل األرض قاطبة، وسط هذه الظلمات 

ة و الفداء ضد فرعون العصر،  و املقاومحلائرين إىل طريق احلرية و اإلباءاملدهلمة؛ ترشد ا
الذي يريد أن يستعبد البشرية مجعاء، و إن يواصل إمتصاص دمائها و ب خرياا لصاحل 

 .الشركات الكربى
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 كما أحبطوا خمططاته ،إن هؤالء الفتية كبدوا العدو خسائر فادحة معنوية ومادية
 بليل تِيقة وتقسيمها قد بفقد ظهر بالوثائق أن هذا العدوان يف احتالل املنطالعدوانية، 

 للناس بأن ينتبهوا من غفوم  فكان إرباك العدو كافياً،قبل ستة أشهر من الغزوتني
 .ويهبوا من سبام للجهاد يف سبيل اهللا

 
، كيف ال وقد ومبثل هؤالء يتشرف الناس ،وقد تشرفت بالتعرف على هؤالء الرجال

 واستعملهم ، غرسهم اهللا يف دينههم إال غرساً وال أرا،شرفهم اهللا ووفقهم لنصرة اإلسالم
 .يف طاعته، فلله درهم

 
 إذا مجعتنا يا جرير اامع *** أولئك آبائي فجئين مبثلهم

 
 من بالد احلرمني، فقد كان ديمسعيد الغاوقد كان منهم الشاب الناشئ يف طاعة اهللا؛ 

 يعرف املداهنة يف صاحب عبادة، و زهد و أدٍب جم، و حياء و صفاء، فطن صدوق، ال
احلق، مهوم األمة تؤرقه، ليثٌ مقدام، ال يهاب يف اهللا لومة الئم، حنسبه كذلك واهللا 

 .حسبه
 

 ليثٌ خليص اُألسد منه ترعب*** أسد دم األسد اهلزبر مخاره 
 

 واٍتدلنصرة الدين من قُوالشجاعة  والكرم ،الصدقوالوفاء فمن أراد أن يتعلم ... 
وزياد اجلراحي  وخالد احملضار  وحممد عطا  وسعيد الغامديترف من حبر ة فليغصرعام  

حمد عليه منبينا  يرمحهم اهللا، فإن هؤالء تعلموا من سرية إخوام  ومروان الشحي
  الصالة ووقد قال عليه ،ق الناس وأشجع الناس وأكرم الناسالسالم فهو أصدالصالة و
 .“ وال كذوباًاناً وال جبمث ال جتدوين خبيالً” :السالم

 
 دينالينصر أن   يستطيع فمن فاتته هذه الصفات فلن،وهذه الصفات ضرورية لقيام الدين

 .ويقيمه
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 : عن اجلهادو املُِخذلني فَنيلَ ملن فاتته بعض هذه الصفات من املَخ؛وهنا أقول

 
 خيلي الطريق وال يغوي من اقتنع*** ممن مل يكن بالقتل مقتنعا 

 
 : وأقول هلم

 
 يعش أبد الدهر بني احلفر *** من يتهيب صعود اجلبالو

 
 واملرء بأصغريه قلبه ولسانه، ولكنهم كبار ،هذا الفىت املؤمن وإخوانه صغار السن... 

حافظوا على سالمة عقوهلم من أن تداس أو يغرر هبا من خالل احلكومات ، العقول واهلمم
 والباطل حقا والعدو ،عروف منكرا اليت تصور املنكر معروفا وامل،العميلة ومؤسساا

املؤمن ال يلدغ من اجلحر   مرات ومرات، ألن هؤالء الشباب مؤمنون حقا و،صديقا
 .  كما قال نبينا عليه الصالة والسالممرتني

 
 ،لو يف بعض أحكامها  و،إن هؤالء الفتية يعلمون أن طريق اهلالك هو تعطيل الشريعة

يعتقدون أن سالمة الشريعة مقدمة  مراء أو للعلماء، ولو لأل ويرفضون املداهنة يف ذلك و
يهتدون حبديث رسول   و،الناس يف دين اهللا سواسية  و،مهما عظموا على سالمة الرجال

 لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت ؛وأمي اهللا” : حيث قال،اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 .“يدها

 
 وأنه جيب أن تكون ، وأا رأس اإلسالم،ال إله إال اهللاإن هؤالء الفتية قد فقهوا معىن 

 حاكمة لنا يف مجيع شؤون حياتنا، وملا كان األمر غري كذلك، بل إن أهواء  علينا،مهيمنة
عند ذلك ، وإن مسحوا ببعض الشعائر للناس ،احلكام وتشريعام هي املهيمنة على الناس

 وإن صلوا وصاموا ،ون بل إم مرتد،علم هؤالء الفتية بأن احلكام ليسوا على شيء
ال  يعملوا يف أمٍر وزعموا أم مسلمون، فرفض هؤالء الفتية أن يقعدوا مع القاعدين و
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 ال إله إال اهللا وأن حممداً ؛ وإمنا نفروا وسارعوا إلقامة ونصرة كلمة التوحيدرأس له،
وكان حاهلم كحال معاذ بن اجلموح عندما سأل عبد  ،، فجاهدوا الكفاررسول اهللا

 وما ،نعم" : فقال"؟يا عم هل تعرف أبا جهل": رمحن بن عوف رضي اهللا عنهما قائالال
الذي نفسي بيده   و! أنه يسب رسول اهللارتخِبأُ" : فقال"؟حاجتك إليه يا ابن أخي

 . "لئن رأيته ال يفارق سوادي سواده حىت ميوت األعجل منا
 

 .لقلوبحيرك أصحابه إذا وقر يف ا ؛ هكذا اإلميان،هكذا الصدق
 

 أم دللوا على ؛إخوانه سعيد الغامدي و فحقيقة هذا البطل ،وإن لكل أمر حقيقة... 
  أغاظ الكفار غيظاً فوطئوا موطئاً،رؤوسهم يف سبيل اهللا صدق إميام بتقدمي أنفسهم و

 واحللول ،عندما اجتهوا إىل التطبيق العملي، وسيغيظهم إىل زمن بعيد بإذن اهللا ،عظيماً
 ، حلول األمم املتحدة؛رموا بعرض احلائط احللول الكفرية الظاملةو  ، لنصرة الديناجلذرية

 الذين جعلوا من أنفسهم آهلة تشرع من دون ،وحلول احلكام الطغاةامللحدة، والربملانات 
 .اهللا
 

 ، القاعدين املخلفني من األعرابسوفني حلول املو؛حللول العقيمةإىل اكما أم مل يلتفتوا 
شغلون باإلعداد منذ عشرات شغلتهم أمواهلم وأهلوهم وخادعتهم أنفسهم بأم منالذين 
 .السنني

 
وشتان شتان بني من ينظر إىل ميادين اإلعداد وساحات اجلهاد على أا مشقة وفراق 

قعده مع  فيقعد له الشيطان يف طريق اجلهاد في،لآلباء واألبناء وخماطرة بالنفس واملال
 خيشى ، سوق اجلنة مفتحة األبوابعلى أا ينظر إىل ساحات اجلهاد  من وبني،القاعدين

 كما قال اهللا ،كره اهللا انبعاثه فيثبطهأن يكون ممن  وخيشى ،إن تأخر ساعة أن تغلق دونه
َولَْو أََرادواْ الْخروَج َألَعدُّواْ لَه عدَّةً َولَـِكن كَِرَه اللّه انِبَعاثَهْم فَثَبَّطَهْم َوِقيلَ اقْعدواْ { :تعاىل

 ]٤٦:التوبة[ }َمَع الْقَاِعِديَن
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 وعصاه بالقعود عن اجلهاد بطاعته املخلفني من ،كما خيشى إن مل يستجب ألمر اهللا
 ويكون من ، مبيناً فيضل ضالالًأضلعه،وبني قلبه الذي بني  وأن حيال بينه ،األعراب
َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنواْ اْسَتِجيبواْ ِللِّه َوِللرَّسوِل ِإذَا َدَعاكُم ِلَما { قال اهللا تعاىل ،الفاسقني

 .]٢٤:األنفال [}ْيِه تْحَشرونَيْحِييكُْم َواْعلَمواْ أَنَّ اللَّه َيحولُ َبْيَن الَْمْرِء َوقَلِْبِه َوأَنَّه ِإلَ
 

قُلْ ِإن كَانَ آَباؤكُْم َوأَْبَنآؤكُْم َوِإْخَوانكُْم َوأَْزَواجكُْم َوَعِشَريتكُْم َوأَْمَوالٌ { :وقال اهللا تعاىل
اللِّه َوَرسوِلِه اقَْتَرفْتموَها َوِتَجاَرةٌ َتْخَشْونَ كََساَدَها َوَمَساِكن َتْرَضْوَنَها أََحبَّ ِإلَْيكُم مَِّن 

 }َوِجَهاٍد ِفي َسِبيِلِه فََتَربَّصواْ َحتَّى َيأِْتَي اللّه ِبأَْمِرِه َواللّه الَ َيْهِدي الْقَْوَم الْفَاِسِقَني
 .]٢٤:التوبة[
 

إن هؤالء األبطال شامة يف وجه أمتنا، و إن كثرياً من أمم األرض و شعوهبا سرَّها ... 
 كان يشرفها لو أن يف أبنائها أمثال هؤالء الرجال؛ ليكونوا ضرب الطغيان األمريكي، و

قدوة ألجياهلا يف الشجاعة و الِرفعة و اإلباء لزمٍن طويل، ولكن اهللا ادخر هذا الفضل 
العظيم كله هلذه األمة و أبنائها، ألولئك الرجال الِعظام، أتباع نبينا حممد عليه الصالة و 

 .السالم
 

هلؤالء الرجال، الذين كسروا حاجز اخلوف من طاغية دينةً ا َمو إن أمم األرض و شعوهب
العصر، عندما أصابوا عريه و نفريه يف املَقاِتل الِعظام، و داسوا هيـبته و كربيائه على 
املأل، فأغرقه اهللا يف حبٍر متالطم من املصائب و الناس كلهم ينظرون، يف أحداٍث هائلة 

 }َوأَغَْرقَْنا آلَ ِفْرَعْونَ َوأَنتْم َتنظُرونَ{: ال اهللا تعاىلمهيبة مدوية، كحال فرعون من قبل، ق
 ].٥٠:البقرة[
 

و إن هذا احلدث العظيم غَري وجه األرض، و هز ضمري البشرية، و أثر يف واقعها تأثرياً ... 
عندما رأت فتية يف ربيع أعمارهم ينغمسون يف العدو حَسراً، و لكن يف قلوهبم عظيماً، 
 .بأ العظيميقني بالن
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و إن ما نراه اليوم من تداعي الدول و الشعوب ضد فرعون العصر إمنا كان من أسبابه 
الِعظام تلك اجلرأة الرهيبة من أولئك الرجال، الذين أظهروا الطاغية على حقيقته، فاقتفا 
أهل األرض آثارهم، و اقتدوا بفعاهلم، للتحرر من عبودية طاغية العصر، فكان فعل هؤالء 

فتية األبطال كالغالم الذي تقدم و وقف يف وجه امللك الطاغية، و ضحى بنفسه يف ال
 .سبيل اهللا؛ ليحيا الناس باإلميان و ينتصر الدين

 
و نتيجة لذلك تدفق على األرض سيلٌ َعِرم من الصدق و الشجاعة و الكرم، و غريها من 

 .األخالق العظيمة، غمرت نواحي املعمورة
 

ق احلق هو باجلهاد يف سبيل اهللا، و السبيل إلبطال الباطل هو باجلهاد فالسبيل إلحقا... 
هو أحد يف سبيل اهللا، و السبيل لكف بأس الكفار هو باجلهاد يف سبيل اهللا، و اجلهاد 

 .القواعد اخلمس اليت يقوم عليها ركن الدين العظيم
 

نه مل يكونوا قد ولدوا  و كثرياً ِمن إخوا]يقصد الشيخ البطل سعيد الغمادي[إن هذا البطل 
بعد يوم أن رفعت رايات اجلهاد و فُتحت ميادين اإلعداد يف أفغانستان، و مع ذلك حني 
شبوا و بلغوا تسابقوا إىل هذه الساحات، و قد أدركوا سنةَ اهللا اجلارية؛ وهي التدافع و 

سالم و أنزلَ التقاتل بني أهل احلق و الباطل، منذ أن بعث اهللا الرسل عليهم الصالة و ال
َولَْوالَ َدفْع اللِّه النَّاَس َبْعَضهْم ِبَبْعٍض لَّفََسَدِت اَألْرض َولَـِكنَّ اللَّه {: الكتب، قال اهللا تعاىل
 ].٢٥١:البقرة [}ذُو فَْضٍل َعلَى الَْعالَِمَني

 
فحرص هؤالء الفتية أن يكون من آوائل ما يكتب عليهم القلم يف صحائفهم أم غربوا 

 آخذ بعنان طوىب لعبٍد... ”: امهم يف سبيل اهللا، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلمأقد
فرسه يف سبيل اهللا، أشعث رأسه، مغربة قدماه، إن كان يف احلراسة كان يف احلراسة، وإن 

صحيح [ “كان يف الساقة كان يف الساقة، إن استأذن مل يؤذن له، وإن شفع مل يشفع
 .]٢٧٣٠:البخاري
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املقابل، يوم رفعت رايات اجلهاد قبل ربع قرن يف أفغانستان، كان هناك رجال و يف 

شغلتهم الدنيا عن اهلجرة و اجلهاد لنصرة الدين، و قعدوا مع اخلوالف حتت ظل األنظمة 
املرتدة، فحِرموا أجراً عظيماً، و َسِفهوا أنفسهم، و خسرت جتارم، وقد حذرنا رسول 

تعس عبد الدينار، وعبد الدرهم، ... ”:  من الدنيا؛ فقال-لمصلى اهللا عليه و س-اهللا 
وعبد اخلميصة، إن أعطي رضي، وإن مل يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فال 

 .]٢٧٣٠:صحيح البخاري[ “انتقش
 

 و بني الذين لرهبم باعوا ،بني الذين للظلم حينون الرؤوس فشتان شتان بني هاتني الفئتني،
 .النفوس

 و السيف يرمقهم عبوسا***  الردى الباسلني إىل
 من دون دعوم تروسا*** الناصبني صدورهم 

 
سيتبني لنا اليوم، بإذن اهللا سبحانه و تعاىل، أن األمة قادرة اليوم على قتال اليهود، و ... 

على هزمية اليهود، و على إخراج اليهود من فلسطني بإذن اهللا، و إن األمة اليوم قادرة 
ارى، و على قتال رأس الصليب؛ أمريكا، و إخراجها من بالد اإلسالم على قتال النص

عامة، و من جزيرة العرب خاصة بإذن اهللا تعاىل، وال ميكن لقوة مهما كان أن تقف أمام 
 .جحافل التوحيد، و أن تقف أمام الذين حيبون املوت أكثر مما حيبون احلياة

 
 أُسامةُ بن محمِد بِن الَِدنْ

انَ أَفْغتانَ–انساسرخ  

- ٧- 


