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 بسم ا واحلمد  والصالة والسالم على رسول ا وآلو وصحبو ومن وااله
---- 

حفظو ا وأيده باحلق وأيد احلق بو، ونصر بو دينو وكتابو  مولوي ىيبة اأمري ادلؤمنني/ إىل 
 وعباده ادلؤمنني.

 .السالم عليكم ورمحة ا وبركاتو
من عز الدنيا وفوز  دلا حيبو ويرضاهأسأل ا أن يوفقكم وإخوانكم وجنودكم وأنصاركم 

 .نيار وشر يف الد ، ويدفع عنكم كل أذىً اآلخرة
 وبعد

بلغنا دبزيد من احلزن واألسى فقدنا وفقد األمة ادلسلمة واجملاىدين وادلهاجرين وادلرابطني 
، وأحلقنا بو يف واسعةً  رمحةً  رمحو ا أخرت زلمد منصورادلال أمري ادلؤمنني/  -كما حنسبو-الشهيد ألمرينا 

 غري خزايا وال مبدلني وال مغريين. -بنعمتو وفضلو-الفردوس األعلى 
شهيًدا  حىت لقي ربوا للمجاىدين ا وأمريً ا وقائدً ا ومرابطً وسرى عنا أنو ثبت على احلق رلاىدً 

 .يف سبيل اأال وىي رتبة الشهادة  ،اجملاىد ، فنال أعلى رتبة يتمناىابقصف الصليبيني الغزاة
مث ضد  ،نال ىذه الرتبة الرفيعة بعد عمر أمضاه يف اجلهاد ضد الروس الشيوعيني وأعواهنم

الصليبيني األمريكان وحلفائهم وأتباعهم، وأمضاه يف األمر بادلعروف والنهي عن ادلنكر مع أمريه وأمرينا 
 أفغانستان من منكرات الظلم والفساد ريطهجاىدوا لتاألبرار، ف مااقهورف ،ا ماادلال زلمد عمر رمحه

أمضاه يف إقامة وتثبيت دعائم اإلمارة اإلسالمية ضد مضى لربو بعد عمر والعدوان على ادلسلمني، و 
أعدائها من بقايا أىل الشر والفساد، وضد من باعوا أنفسهم للغرب والشرق، وأمضاه يف الدفاع عن 

 -ا مارمحه-مع أمريه وأمرينا ادلال زلمد عمر يف عزة ادلسلم ستضعفني حني وقف ادلهاجرين وادل
األبرار، فرفضوا تسليم أي مسلم لكافر، وصمدوا صمود اجلبال يف وجو محلة صليبية عاتية  مارفاقهو 

 هم وسائروملكأنفسهم وأىلهم وأمواذلم بوا ، ولو ضحتريدىم أن يركعوا ذلا، فأعلنوا أهنم لن يركعوا إال 
 دنياىم، وضربوا مثاًل يتشرف بو الزمان يف تاريخ ادلسلمني، بل ويف تاريخ األحرار يف كل الدنيا، وأمضى

وىو يأىب أن يعرتف حبكومة العمالء األجراء يف كابل، ويؤكد على عمره  -رمحو ا- ادلال أخرت منصور
إخوانو يف اإلمارة يقود  وىو ها، وأمضسالمتلني لديار اإلصنيعة الصليبيني ا عميلةٌ  أهنا حكومةٌ 

 اإلسالمية، ويرعى شؤوهنم، ويسهر على مصاحلهم.
بعد ىذا العمر الطويل من اجلهاد واذلجرة واألمر  -كما حنسبو-مث اصطفاه ا شهيًدا 

 سبحانو أسأل ا أن يكون شلن قالفبادلعروف والنهي عن ادلنكر والثبات يف وجو الباطل واخليانة. 
ْؤِمِننَي فيهم:  ِإن دَيَْسْسُكْم قَ رٌْح فَ َقْد َمسَّ اْلَقْوَم قَ رٌْح  (311)﴿َوالَ ََتُِنوا َواَل ََتَْزنُوا َوأَنُتُم اأَلْعَلْوَن ِإن ُكنُتم مُّ

ثْ ُلُو َوتِْلَك األيَّاُم نَُداِوذُلَا بَ نْيَ النَّاِس َولِيَ ْعَلَم اللَُّو الَِّذيَن آَمُنواْ َويَ تَِّخَذ ِمنُكْم ُشَهَدا بُّ الظَّاِلِمنَي مِّ ء َواللَُّو اَل حيُِ
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َص اللَُّو الَِّذيَن 341) ا يَ ْعَلِم اللَُّو 343آَمُنواْ َودَيَْحَق اْلَكاِفرِيَن )( َولُِيَمحِّ ( أَْم َحِسْبُتْم َأن َتْدُخُلواْ اجْلَنََّة َوَلمَّ
 .الَِّذيَن َجاَىُدواْ ِمنُكْم َويَ ْعَلَم الصَّاِبرِيَن﴾

رلاىًدا ومهاجرًا وآمرًا  ادلال أخرت زلمد منصور -كما حنسبو-فرحم ا أمرينا الشهيد 
 وناىًيا عن ادلنكر ورافًضا للظلم والفساد والتبعية.بادلعروف 

ه جل وعال، لنسألو أن يثبتنا على احلق در وإننا إذ نرضى بقضاء ا سبحانو، ونستسلم لق 
 وعلى دينو وسنة نبيو صلى ا عليو وسلم، وعلى طريق اجلهاد بتوفيق منو وفضل. ،والسداد

بقادتنا الشهداء  اجملاىدين، واقتداءً  كلمة  ا يف مجعا على طريق اجلهاد وسعيً فاستمرارً 
أيب مصعب الزرقاوي وأيب محزة الصاحلني رمحهم ا: أمرينا أسد اإلسالم أسامة بن الدن وإخواننا 

وسائر مشايخ اجلهاد الصادقني كما الليبيني ادلهاجر ومصطفى أيب اليزيد وأيب الليث وعطية ا وأيب حيىي 
 ،أتقدم إليكم ببيعتنا لكم -ا جلماعة قاعدة اجلهادبوصفي أمريً - ا، فإيننزكيهم على ال حنسبهم و 

 ة لتأييد اإلمارة اإلسالمية وبيعتها.ادلسلم يف دعوة األمة -رمحو ا-ا هنج الشيخ أسامة رلددً 
، وعلى سنة اخللفاء الراشدين رسولو صلى ا عليو وسلم سنةا و نبايعكم على كتاب ف

  عنهم.رضي ا ادلهديني
، ال مقودةً  قائدةً  ال زلكومةً  حىت تسود بالد ادلسلمني حاكمةً  على إقامة الشريعةنبايعكم و 

 .، وال تنازعها مرجعيةٌ ال تعلوىا حاكميةٌ 
على الرباءة من كل حكم أو نظام أو وضع أو عهد أو اتفاق أو ميثاق خيالف نبايعكم و 

، أو خارجها من األنظمة أو اذلياات أو ادلنظمات الي ا داخل بالد ادلسلمنيكان نظامً   الشريعة، سواءً 
 ختالف أنظمتها الشريعة كهياة األمم ادلتحدة وغريىا.

حىت  ادلغتصبة السليبة من كاشغر ديار ادلسلمنيكل شرب من   تحريراجلهاد ل علىنبايعكم و 
كابل األندلس، ومن القوقاز حىت الصومال ووسط إفريقيا، ومن كشمري حىت القدس، ومن الفلبني حىت  

 .وخبارى ومسرقند
الذين تسلطوا على ديار ادلسلمني، فعطلوا  ،كم على جهاد احلكام ادلبدلني للشرائعونبايع

د، وسلطوا على ادلسلمني اإلفسام الكفار، ونشروا الفساد و أحكام الشريعة، وفرضوا على ادلسلمني أحكا
أنظمة الردة والعمالة، الي َتتقر الشريعة، وتعلي عقائد الكفار وفلسفاَتم، وتسلم بالد ادلسلمني وثرواَتم 

 ألعدائهم.
 حيث كانوا. على نصرة ادلستضعفني ادلؤمننينبايعكم و 
 .ما استطعنا عروف والنهي عن ادلنكرعلى األمر بادلنبايعكم و 
عليو  الدفاع عن اإلمارة اإلسالمية ما قادتنا بكتاب ا وسنة رسولو صلى الى عنبايعكم و 

 .وسلم
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، الي تقوم على اختيار ادلسلمني ورضاىم، على منهاج النبوة على إقامة اخلالفةنبايعكم و 
 وتعيد احلقوق، وترفع راية اجلهاد. ،وترفع الظلم ،وتبسط الشورى، وَتقق األمن ،وتنشر العدل

 والعسر واليسر يف ادلنشط وادلكرهيف ادلعروف الطاعة على السمع و و ، ذلك نبايعكم على كل
 ما استطعنا.

 يعينكم على القيام باألعباء. و الوفاء، حسن فنسأل ا أن يعيننا على 
 -سبحانو وتعاىل-حفظو ا ورعاه، لقد شرفكم ا  مولوي ىيبة اموالنا أمري ادلؤمنني/ 

 -ا مارمحه-وأمري ادلؤمنني ادلال أخرت زلمد منصور أمري ادلؤمنني ادلال زلمد عمر  سلفيكماوشرف 
بإقامة أول إمارة م كباجلهاد ضد الروس الغزاة وأعواهنم الشيوعيني، مث من ا علي واإلمارة اإلسالمية

باجلهاد لألمر  فقامت، سواىا شرعيةٌ  ، ومل تكن يف الدينا إمارةٌ شرعية بعد سقوط اخلالفة العثمانية
س منها اجملاىدون وادلهاجرون الصدق واإلخالص، ، ودلبادلعروف والنهي عن ادلنكر وإقامة الشريعة

بيعتو ذلا ىي  ، ودعا ادلسلمني لبيعتها، وأعلن أنرمحو افبايعوىا، وبايعها اإلمام اجملدد أسامة بن الدن 
 ومجاعة قاعدة اجلهاد. -رمحو ا-سامة بن الدن عظمى، ودخل يف ىذه البيعة كل من بايع أ بيعةٌ 

الوقوف يف وجو احلملة الصليبية، وشرفكم حبفظ إخوانكم ادلهاجرين مث شرفكم ا سبحانو ب
وذلك فضل ا يؤتيو من والدفاع عنهم، والتضحية بادللك والسلطان والنفس وادلال من أجل حفظهم، 

 يشاء.
أبناءكم ادلسلمني يواجهون اليوم عدوانًا عادلًيا يسعى الستاصال اإلسالم إن إخوانكم و و 

ينظرون لإلمارة  وىموإفساد ادلسلمني من كاشغر حىت طنجة، ومن قمم القوقاز حىت وسط إفريقيا. 
على أهنا قلعة اإلسالم  -ظامل الي تصب عليهم صًبايف وسط ىذه الكوارث واحلروب وادل-اإلسالمية 

  .وكونوا عند حسن ظنهم ،ينوا با ذي القدرة واجلاللعلمني، فاستوملجأ ادلس
 وتأيت على قدر الكرام ادلكارم   على قدر أىل العزم تأيت العزائم

 وتعظم يف عني الصغري صغارىا   وتصغر يف عني العظيم العظائم
، وجهاد أعدائوسبحانو أن يرفع قدركم بطاعتو وإقامة شرعو ونصرة أوليائو ا أسأل ختاًما و 

( 2﴿َوَمن يَ تَِّق اللََّو ََيَْعل لَُّو سَلَْرًجا )وصدق ا العظيم: من كتائبكم.  وحنن جنودكم وأنصاركم وكتيبةٌ 
ْل َعَلى اللَِّو فَ ُهَو َحْسُبُو﴾  .َويَ ْرزُْقُو ِمْن َحْيُث ال حَيَْتِسُب َوَمن يَ تَ وَكَّ

 أخوكم
 أدين الظواىري

  أمري مجاعة قاعدة اجلهاد
 وأربعمائة وسبعة وثالثني  لعام ألف عبانش حرر يف العشرين من


