
) ١ ( 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ] القيادة العامة - تنظيم قاعدة اجلهاد [

 عشت محيداً ومت شهيداً
 استشهاد الشيخ أسامة بن الدن ملحمة اإلباء، و بيان بشأن

 رمحه اهللا

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 : آل عمران [ } رةٌ من اللَّه ورحمةٌ خير مما يجمعونَ ولَئن قُتلْتم في سبِيلِ اللَّه أَو متم لَمغف { : احلمد هللا القائل

 ، وعلى ) مث أقتل ت أين أقتل يف سبيل اهللا مث أحيا مث أقتل مث أحيا لودد : ( ، والصالة والسالم على نبيه الذي قال ] ١٥٧
 فَما وهنوا لما أَصابهم { ءهم وسكبوا إلعالئه دما ، ين بنحورهم فظوا الد وح ، نشروا احلق بعدهلم الذين له وأصحابه آ

 وعلى من سلك طريقهم وجاهد جهادهم وصرب ] ١٤٦ : آل عمران [ } في سبِيلِ اللَّه وما ضعفُوا وما استكَانوا
 . صربهم إىل يوم الدين

 : أما بعد
 ، عبر عمرها املبارك أبطاهلا ورجاهلا وقف ليس ببدعٍ من مواقف ، ومب ففي يومٍ تارخيي من أيام األمة اإلسالمية العظيمة

 أبو عبد اهللا أسامة بن حممد الزاهد املهاجِر القائد ااهد ، قُتل الشيخ ها خيار سابقيها والحقي وعلى طريقٍ ممهد سلكَه
 ة املهيبِ الذي امتدت ليلحق بركبِ األم والدعوى بالبينة دق فيه القولَ بالعمل ص دقٍ يف موطنِ ص اهللا رمحه بن الدن

 لمن ويذلَّ فيه أن يعطي الدنيةَ يف دينه، وأن يسلم قياده أىب ، وفرسان شرفاِء وجنود أوفياء ، قادة عظماء بني مواكبه تترا
ض ،ربت عليهم الذلة واملسكنة من املغضوب عليهم والضالني فواجه بالسالح، والقوةَ السالح ،بالقوة ى وقَبِل أن يتحد 

 وال خارت ه عفت أمامهم عزميت ، فما ض مجوعاً مستكربةً خرجت بآالا وعتادها وطائراا وحشودها بطراً ورئاء الناس
 قد اعتاد أمثاهلا وألف ، ومل يزل خيوض غمار معركة بل وقف هلم وجها لوجه طوداً شاخماً كما كانَ طوداً شاخماً ، قواه

 : ليسلم الروح إىل بارئها وهو يردد حىت تلقى طلقات الغدر والكفر ه وأدى أمانت بعد أن أعذر نظائرها
دفعاً لباطلهم فكيف يالم --- من يبذُلِ الروح الكرمي لربه
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 مستبشراً حبثاً عنها وحرصاً عليها فتلقَّاها وجاب األرض الطوال طلبها السنني ليختم حياته املُنرية بِشارة العزة اليت و
 : فصلت [ } وما يلَقَّاها إِلَّا الَّذين صبروا وما يلَقَّاها إِلَّا ذُو حظٍّ عظيمٍ { : إا الشهادة يف سبيل اهللا : ا أقبلت عليه حينم
 ! ، ومل يكن ظنه ظن العجز السعيد من اختذه اهللا شهيداً ف : كلماته تدوي يف اآلفاق ، وما برحت أصداُء ] ٣٥

 بأن ال يصاب فقد ظن عجزا --- القي احلروب من ظن ممن ي و
 ، والتحريض واجلهاد والعزمية والصرب، هد، بعد حياة حافلة باجلد واجل ف هاد ابنها البار أسامة، ش ت فهنيئاً ألمة اإلسالم باس

 يف هذا العصر ي عمر شيخ اجلهاد وِ طُ - ، واحلكمة واحلنكة والنصح وحسن التدبري واجلود والكرم، واهلجرة واألسفار،
 وقد تعلَّموا منه ، يف أوصال أجيال أمتنا اإلسالمية جيالً بعد جيلٍ تسري وخامتته روحاً لتبقى دماؤه وكلماته ومواقفه

وأن القيادةَ ليست واآلمال ال تبىن باألماين أن األجماد ، بمناص قة ونياشني، والعقائدمنم د كلماتواملبادئ ليست جمر 
 مفتوح - يف الدنيا واآلخرة - ، وأن سبيل العز واألقوال األوقات واألعمالِ وأن الدين ال ينصر بفضولِ لسن، تلوكها األ

 ، وأنَّ رأس مال املرء هو وأن اإلمامةَ يف الدينِ ال تنالُ إال بالصرب واليقنيِ لمن أراد أن يدفع ضريبته ويتحمل تبعته،
 . الصدق واإلخالص

 يف ساحات الرتال، إال تقتل الرجال واألبطال وهل ، ، فما ذلك بالعارِ وال الشنار ن من قتل أسامة يكا فلئن متكَّن األمر
 واستخبارام وأجهزم أن ولكلِّ أجلٍ كتاب، ولكن هل يستطيع األمريكان بإعالمهم وعمالئهم وآالم وعساكرهم

 ، فالشيخ أسامة مل ينبِ تنظيماً ليموت مبوته ويذهب هات هيهات هي ما عاش الشيخ أسامة ألجله وقُتلَ يف سبيله؟ يميتوا
 هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى * ه ولَو كَرِه الْكَافرونَ يرِيدونَ ليطْفئُوا نور اللَّه بِأَفْواههِم واللَّه متم نورِ { بذهابِه

لَى الدع هظْهِريل قينِ الْحدرِكُونَ وشالْم كَرِه لَوو سهاماً مسددةً يف ، ستظلُّ هذه اآليات ] ٩ ، ٨ : الصف [ } ينِ كُلِّه 
 ه حتمل عقائد قائماً دائماً - ومنه اجلهاد يف سبيل اهللا – وسيبقى دين اهللا تعاىل ، حنورِ هؤالء الصم البكم الذين ال يعقلون
 مكينه مجوع صادقة ال يضرهم من خالفهم وال من خذهلم حىت ، وتدأب لت قلوب صافية، وتعمل إلحيائه أيد طاهرة

 . يأيت وعد اهللا
 مسلم من هذه األمة املسلمة قرن العشرين بل هو رجلٌ لَ يف ال مل يكن نبياً أرس اهللا إن الشيخ أسامةَ بن الدن رمحه

الكرمية بقوة وسعى هلا سعيها كما أخذَ الكتاب فعه اهللا ملا رفع دينه، وأعزه ملا سعى فر حنسبه، وباع الدنيا باآلخرة 
 يأتني وإن األمة اليت أجنبت أسامة ألمة ولود منجبة، ول ه، ها ملا مل خيف إال رب وأرعب به أمم الكفر كلَّ ، إلعزاز كلمته

 فتحون وي ممن يستلذون التضحية ويستعذبون الصرب وينغصون عيش أعدائهم ، له له وأمثاُ أمثاُ واألبطالِ الرجالِ ها من من
 فجامعة اإلميان والقرآن واجلهاد اليت خرجت الشيخ أسامة بن أو يقودوم إىل اجلنة بالسالسل؛ عليهم أبواب اجلحيمِ

 عليها من ولن متحى ولو اجتمع ، فكتاب اهللا حمفوظٌ وآياته تتلى آناء الليل وأطراف النهار ولن توصد أبواا مل الدن
 وإدراكاً وقوةً يف مواجهة أعدائها وتضحيةً من أجل عقيدا إقباال على دينها أشد اليوم نا املسلمةُ وأمت كيف ، بأقطارها

كاد هلا حلقيقة ما ي ، نقي بعد أن نشأ فيها جيلٌ تقي أسامة رمحه اهللا مسامهة طيبةً يف غرسه مع سائر ساهم الشيخ 
 ويزدري الكافر وحيتقر الغرب ستعلي بإميانه ويعتز بإسالمه ي جيلٌ ، األخيار الصاحلني إخوانه من القادة األبرار والدعاة

ال مغرماً للدينِ لتوطيد والئه ، جيلٌ يتخذُ مقتلَ قادته مغنماً والدجل واالحنالل حضارة اون واخلنا حضارته الزائفة
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 ي قَاتلَ معه رِبيونَ كَثري فَما وهنوا لما وكَأَين من نبِ { : مرددين بإميان ويقنيٍ قولَ اهللا تعاىل ، ينتكس به على عقبيه
ابِرِينالص بحي اللَّهوا وكَانتا اسمفُوا وعا ضمو بِيلِ اللَّهي سف مهابا * أَصلَن را اغْفنبإِلَّا أَنْ قَالُوا ر ملَها كَانَ قَومو 

 فَآتاهم اللَّه ثَواب الدنيا وحسن ثَوابِ * أَمرِنا وثَبت أَقْدامنا وانصرنا علَى الْقَومِ الْكَافرِين ذُنوبنا وإِسرافَنا في
ِسنِنيحالْم بحي اللَّهو ةر١٤٨ - ١٤٦ : آل عمران [ } الْآخ [ . 

 لذهب يوم أن مات سيد اخللقِ حممد صلى اهللا عليه أحد وت أو م مبقتلِ ينطفئَ ميكن أن كان نور اإلسالم واجلهاد ولو
 ، وعثمانُ عند يف حمرابه بدمه يوم أن تضرج أمري املؤمنني عمر لطويت صفحته و أ وارتد من ارتد من العرب، وسلم

هم أمجعني، رضي اهللا عن يف طريقه مصحفه، وعلي ملئ وقد ساروا على هديهم وكم وكم من القادة الذين وا األرض 
 هم بقتل ، بل ازدادوا وال تراجع أتباعهم بغيام احلق مبقتلهم فَت نور خ فما وجهادهم شرقاً وغرباً بذكرهم وفتوحام

 من الْمؤمنِني رِجالٌ صدقُوا { : احلق بأيدهم وهم يتلون قولَ رم ورايةُ وإصراراً على أخذ ثأرهم غيظاً على أعدائهم
ا عيلًا مدبلُوا تدا بمو رظتني نم مهنمو هبحى نقَض نم مهنفَم هلَيع وا اللَّهد٢٣ : األحزاب [ } اه [ . 

 على على املضي – ونسأله العون والتأييد والتثبيت – نعاهد اهللا سبحانه ومن هذا املنطلَق فإننا يف تنظيم قاعدة اجلهاد
الذي طريق اجلهاد وعلى رأسهم الشيخ أسامة، نا سار عليه قادت عن ذلك أو منيل ، و متوانني وال مترددين غري لن حنيد 

أن نرى النصر نا بعد ذلكوهو خري احلاكمني، وال يضر حىت حيكم اهللا بيننا وبني عدونا باحلق والظفر وندرك الفتح 
 يلِ اللَّه الَّذين يشرونَ الْحياةَ الدنيا بِالْآخرة ومن يقَاتلْ في سبِيلِ اللَّه فَلْيقَاتلْ في سبِ { : والتمكني أو لك دونَ ذلك

 . ] ٧٤ : النساء [ } فَيقْتلْ أَو يغلب فَسوف نؤتيه أَجرا عظيما
 ذهب من أن ت مسلمٍ وعند كل عندنا أثقل وأغلى رمحه اهللا الشيخ ااهد أسامة بن الدن اء نؤكد أن دم كما أننا

دىوتالحقُ بإذن اهللا تعاىل لعنةً تطارِد األمريكان وعمالءهم وستبقى ، س وعما قريبٍ وداخلَ بالدهم هم خارج ، – بعون 
 ال فلن تنعم أمريكا و : الشيخ أسامة رمحه اهللا رنَّ قسم ، ولنبِ دموعهم هم ب ، ولتختلطن دماؤ هم أحزانا لتنقلنب أفراح - اهللا
م ووحدانا ، وسيستمر جنود اإلسالم به أهلنا يف فلسطني ن يعيش يف أمريكا باألمان حىت ينعم رون مجاعاتيدب 

 الطفلَ من قبلِ شيب حىت ترموا منهم بداهية ت بغري كلل وال ملل وال يأسٍ وال استسالمٍ وال خورٍ وال فتورٍ وخيطّطون
 .! املشيبِ

 ا لغسل هذا العار الذي أحلقه و وا ويثور يهب أن لذين قتل الشيخ أسامة على أرضهم ا باكستان املسلم يف نا شعب ندعو وإننا
 ، وأن ، واستخفّوا مبشاعر هذا الشعب الكرمي ااهد كلَّ شيٍء ألعداء األمة ممن باعوا م شرذمة من اخلونة واللصوص

 إِنَّ اللَّه لَا يغير ما { الذين عاثوا فيها فساداً مريكان األ رجس ب من ) ستان باك ( قويةً عامةً لتطهري بالدهم ينتفضوا انتفاضةً
فُِسهِما بِأَنوا مريغى يتمٍ ح١١ : الرعد [ } بِقَو [ . 

 وقد أيب الشيخ أن يرحل عن هذه الدنيا قبل أن يشارك أمته اإلسالمية أفراحها بثوراا اليت انتفضت ا يف وجه هذا
 سننشرها ، قبل مقتله بأسبوع واحد ضمنها نئةً ونصائح وتوجيهات كلمة صوتية ا رمحه اهللا الظلم والظاملني وسجل هل

: قريبا بإذن اهللا، وختمها ذه األبيات
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 هو العز هو البشرى --- فقول احلق للطاغي
 هو الدرب إىل األخرى --- هو الدرب إىل الدنيا

 ا وإن شئت فمت حر --- فإن شئت فمت عبداً
 مث إننا حنذّر األمريكان من أي مساسٍ جبثمان الشيخ رمحه اهللا أو تعرضٍ مبعاملة غري الئقة له أو ألي أحد من عائلته

 وأن تسلَّم اجلثامني إىل أهلها، وإال فإن أية إساءة ستفتح عليكم أبواباً مضاعفةً من الشر ال الكرام حيهم وقتيلهم،
 . عو املسلمني كافةً إىل القيام بواجبهم يف فرضِ هذا احلق وند . تلومون معها إال أنفسكم

 . وهللا األمر من قبلُ ومن بعد، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلبٍ ينقلبون
 . صلى اهللا على نبينا حممد وآله وسلم تسليما كثرياً و احلمد هللا رب العاملني، و

 القيادة العامة / تنظيم قاعدة اجلهاد
 هـ ١٤٣٢ وىل مجادى األ ٢٩ الثالثاء
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