
التاسع الخطاب

الوألى السنوية الذكرى
منهاتن: لغزوأة

البأطال أسماء وأ مناقب(
)عشر التسعة

 هـ1423 رجب 2
 م2002 سبتمبر/أيلول 9

لَِدْن ْبأِن ُمَحّمِد ْبأُن ُأَساَمُة للشيخ
َظُه الله) (حِف

الششريط فشي تجشاء مششاك لدان بششن أسشامة الشششيخ [كلمات
]الجنوبي) العباس أبو (وصية المرئي

تتحششدت وواشششنطن، نيويششورك غزوتي عن تتحدث ... عندما
وطهششروا التاريششخ مجششرى غيششروا الششذين الرجششال أولئششك عششن

بغششض وأتبششاعهم الخششائنين الحكششام رجس من المة صفحات
ومسمياتهم. أسمائهم عن النظر

التجششارة برجششي حطمششوا إنهششم أقششول ل رجششال عششن نتحششدث
ولكنهم يسير، أمر فهذا فقط الميركية الدفاع وزارة ومبنى

العصر. هبل قيم وحطموا العصر، هبل حطموا
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و بينششه فششرق ل البشششعة، حقيقته على القرن فرعون ظهر و
يقتل هو فها الكذب، و الكفر في زياداة إل مصر فرعون بين

و العششراق، فششي و أفغانسششتنان، في و فلسطين، في أطفالنا
السلم. بلدا من غيرها في و كشمير، في و لبنان، في

المششؤمنين، قلششوب في اليمان جسدوا العظام الرجال هؤلء
الصششليبيين مخططششات ونسفوا والبراء، الولء عقيدة وأكدوا

عششبر السششنين، عشششرات عششبر المنطقششة حكام من وعملئهم
والبراء. الولء عقيدة لتنويع الفكري الغزو

والقلم أهله، هم بما الرجال هؤلء لذكر يتسع ل المقام وإن
المباركششة، غزواتهم آثار ومحاسن محاسنهم حصر عن يعجز

جله. يترك ل كله، يدرك ل فما نحاول، أننا إل

مصششر، مششن الكنانة، أرض من المجموعة  قائدعطا: محمد
المششة، همششوم يحمششل وصدق واجتهادا جد الول، البرج مدمر
الشهداء. في يتقبله أن الله نرجو

مششن الشام، بلدا من لبنان، من صفاء، و  نقاءالجراح: زياد
عنه. الله رضي الجراح، بن عبيدة أبي نسل

أراداتششه الثاني البرج مدمر المارات،  منالشحي: مروأان
الله. عند ما يبتغي منها، ففر الدنيا

الششدفاع مركششز مششدمر الطششائف أهششل  مششنحنـجـور: هاني
والله نحسبه باهر وفداء ظاهر، البنتاغون- صفاء –الميركي

ًا. حسيب

آل مششن قريششش، من أبها،  منالنعمة: الله عبد بأن أحمد
فششي مجتهششد وسششلم، عليششه الله صلى محمد ذرية من البيت،

ِبَب العباداة، المنام في رأى الخألق، دامث الليل، قيام إليه ُح
فششرس، علششى وسششلم عليششه اللششه صلى الله رسول ردايف أنه

أرضه. يفتح و العدو ليقاتل بالنزول وأمره
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وحزم عزم الحرمين، بلدا من نجد،  منالثقامي: صطام
صششلى اللششه رسششول حديث تتذكر رأيته إذا وشجاعة، ورجولة

.تميم" بأنو الدجال على أمتي "أشد وسلم عليه الله

اليمششان المنششورة، المدينششة  مششنالحربـأـي: موـقـد ماـجـد
عظيم. وتواضع جم أداب قرينان، والحياء

آل مششن قريششش، مششن المكرمششة، مكة  منالمحضار: خالد
يطلششب رجششل وسششلم، عليششه صششلى محمششد ذريششة مششن البيت،

ًا. والله نحسبه بصدق، الشهاداة حسيب

همششة صششاحب المكرمة، مكة  منالحازمي: نواف ربأيعة
المششوت يطلششب فرسششه، بعنششان ُممِسششك وحياء، وصبر وعزم
ًا. مظان

مكششة مششن الحششازمي، سالم شقيقه  بلل،الحازمي: سالم
و شششئ، كشل فششترك اليمششان، قلبششه فششي الله قذف المكرمة،

السيوف". ظلل تحت الجنة "إن شعاره

وعطاء، بذٌل بأحمد، المشهورحماد:  بأني القاضي فايز
حياء. و تواضع و

بنششي و زهششران و غامد السد، نصيب فلها عسير قبائل أما و
شهر.

َع ل  جسششوٌرالغامدي: الحزنوي أحمد َو ل و هششم، عنششد ُيششَر
ُء، عزيمته يثني القتال. على محرض و خأطيب، و إماٌم إتقا

فششي مجهتد فؤاداه، عليه ملك الجهادا  حبالغامدي: حمزة
يلتقششط القششرآن، قششراءة و الششذكر و الليششل، قيششام و العبششاداة
الثمر. طائب تلتقط كما الكلمات
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و صششبور عادايششة، غيششر  عزيمششةالغاـمـدي: أحـمـد عكرمة،
معطاء.

و بششالمعروف آمششر عباداة،  صاحبالغامدي: سعيد معتز،
ٍه الطيششر مششع يجششول قلششٌب و الرض، في جسد المنكر، عن نا

حسيبه. الله و نحسبه الرحمن، بعرش المعلقة الخضر

قيششام و عبششاداة  صششاحباالشهري: الصقلي وأليد وأ وأائل
قبيلششة، شششيخ و تششاجر أبوهمششا جهد، و حياء و أداب صاحبا ليل،

الششوعرة أفغانسششتان جبششال إلششى منهششا ففششروا الششدنيا أراداتهما
الله. عند ما يبتغون

يطلششب صششبور، الخألق،  دامششثالـشـهري: مهـنـد عـمـر،
حسيبه. الله و نحسبه بصدق، الشهاداة

الزهرانـي: العمـري العزيز عبد العباس، أبأو الشيخ
العششالم الغششابرين، السششلف بقية و المعاصرين، العلماء قدوة

أن مششن حششرره و الطغششاة، وظششائف عششن العلم صان العامل،
لمرتباتهم. أسيرا يكون

و البخششاري صششحيحي حفششظ و القششرأن، العبششاس أبششو حفششظ
اللششه صششلى اللششه رسششول أحادايث من أخأرى طائفة و مسلم،
دافششتي بيششن القششرآن جمششع سششبب فششي نظششر سششلم، و عليششه

إسششتحر لمششا السششبب، هششو بششالقرآن العمششل فوجد المصحف،
أهششل و القششرآن أهششل فكششان اليمامة، يوم الحفظة في القتل

يتسششابقون و الله، إل إله ل عن الذودا في يتسابقون الحديث
رضششي السلف بين شتان فشتان الله، سبيل في الجهادا في
عمل. بدون النتماء يدعون من بين و عنهم، الله

الم، قصة قرأ ه رضشي حذيفشة أبشي مشولى س يشوم عنشه، الل
الصششفوف، تضعضششعت و الزحششوف، تصششادامت يششوم اليمامة،

القششوم بعششض له قال عنه، الله رضي سالم الراية حمل فلما
المشششهورة قولته قال سالم"، يا قبلك من نؤتى أن "نخشى
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حامل "بئس قال الحية، القلوب أصحاب آذان في ترن التي
و العلششم، أهششل كششان هكششذا قبلششي"، مششن أؤتيتم إن أنا القرآن

الحديث. أهل و القرآن أهل كان هكذا

المجششالس العبششاس- تصششدر أبو –الزهراني العزيز عبد فنرك
الصشنام تحطيم يوم الراية حمل و ذهب و الدروس، لعطاء

أكثر فعله كان و قبله، من المسلمين يؤتى لم و أمريكا، في
ًا و للمششؤمنين الولء عقيدة توضيح في الكتب مليين من أثر

الكافرين.  من البراء

إلششى المششر أعششادا و الربششاني، العششالم معنششى جششددا العباس أبو
مشن نفشر يتوظفشون، ل و يحتسشبون السشلف؛ كان كما أصله

و عنهششم، الله رضي السلف منهج أدارك وظائفهم، و الطغاة
العلششم يتخذ فلم به، بالعمل مقيد العلم فضل أن علم و فقه

بصيرة. على به ليعمل العلم طلب إنما و عملً،

وإبطششال الحششق لحقششاق السششبيل أن أيقنششوا الرجششال فهششؤلء
الكفشار بشأس كششف وأن اللشه، سششبيل فشي الجهششادا هو الباطل

ِتْل تعالى قال الله، سبيل في بالجهادا يكون َقا َف ِبيِل ِفي { َسشش
ِه ّل َ ال ّلُف ل َك ّ ُت ْفَسششَك ِإل ِنيَن َوَحششّرِض َن ْؤِم ْلُمشش ّلششُه َعَسششى ا َأن ال

ُكششّف ْأَس َي ِذيَن َبشش ّلشش ْا ا َفششُرو ّلششُه َك ّد َوال ْأًسششا َأَششش ّد َب َأَششش ِكيلً} َو َتن
]84[النساء:

عمششر الشششيخ عن فرج مكان، كل في علمائنا عن فرج اللهم
وشيبته، ضعفه أرحم اللهم أميركا، سجون في الرحمن عبد

مشن وغيرهشا العشرب جزيشرة فشي علمائنشا عشن  فشرج اللهشم
مششن وإخأششوانه زعير بن سعيد الشيخ عن فرج اللهم البلدان،
كل في السلم شباب عن فرج اللهم الحرمين، بلدا سجون
عليه. والقادار ذلك ولي إنك مكان،

الحسششاب، ليششوم جوابششا يعششدوا أن أراداوا الرجششال فهششؤلء
محمششد واتباع الخأر واليوم بالله اليمان بيوتهم من أخأرجهم
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يقدمه الذي العذار سيل أن وعلموا وسلم، عليه الله صلى
ِذُروَن َع ًا. عنهم يغني ل العراب من الُم شيئ

تعد؟ لم قرون خأمسة منذ والندلس يصدقونهم كيف
ًا عقودا تسعة منذ وفلسطين يصدقونهم كيف والعدادا تقريب

ينته؟ لم
فششي الجهششادا وميششاداين العششدادا ومعسكرات يصدقونهم كيف

يكلفششوا سششنة! لششم عشششرين مششن لكششثر فتحششت أفغانسششتان
الله. سبيل في أقدامهم يغبروا أن هؤلء أنفسهم

القششدرة وجششودا علششى الحجششة أقششاموا قششد الشباب هؤلء إن و
منهششج يتبعششوا أن السلم شباب فعلى الكفر، برأس بالنكاية
متعيششن أنششه حيششث الجهششادا، في سلم و عليه الله صلى محمد
اليوم.

هششي أبنششائكم دامششاء إن لهششم نقششول فلسطين في إخأواننا إلى
الهششدم، والهششدم الششدم فالدم داماؤنا داماءكم وإن أبنائنا، داماء

نششذوق أو النصر يتم حتى نخذلكم لن أننا العظيم الله ونشهد
عنه. الله رضى المطلب، عبد بن حمزة ذاق ما

هششو العبششاس- و أبششو –الزهراني العزيز عبد الشيخ يقعد كيف
و الصشلة عليشه المرسشلين و النبيشاء خأاتم مورثه من يحفظ
بيششده محمششد نفششس والششذي” الصششحيح في كما حديثه السلم

تغششزو سششرية خألف قعششدت ما المسلمين على أشق أن لول
ّله سبيل في ًا ال اللششه رسول قول يردادا هو و يقعد كيف ،“أبد

نفششس والششذي” نفسششه الحششديث فششي سششلم و عليه الله صلى
ّله سبيل في أغزو أن لودادات بيده محمد أغششزو ثششم فأقتل، ال

.“فأقتل أغزو ثم فأقتل،

فششإن اللششه إل إلششه ل أجششل مششن الجهششادا هششو التششدريب ... هششذا
الجمششر، مششن أحششر علششى ينتظرونكششم فلسششطين في إخأوانكم

الله فأرض وإسرائيل أميركا في تثخنوا أن في وينتظرونكم
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تسششتطيعون مششا أقصششى فأبذلوا منتشرة، ومصالحهم واسعة
العليا. هي الله كلمة لتكون لضربهم

لَِدْن ْبأِن ُمَحّمِد ْبأُن ُأَساَمُة
َتاَن ُخَراَساَن – َأْفَغانْس
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