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 من مركز الفجر لإلعالم ... بيانٌ
 تعزيةٌ ونئةٌ ألمة اإلسالم مبناسبة استشهاد

 أسامة بن الدن رمحه اهللا / الشيخ األسد
 واللَّـه ۗ ستكَانوا مّن نبِيٍّ قَاتلَ معه رِبِّيونَ كَثري فَما وهنوا لما أَصابهم في سبِيلِ اللَّـه وما ضعفُوا وما ا وكَأَيِّن ﴿

﴿ ابِرِينالص بح١٤٦ ي ا ونوبا ذُنلَن را اغْفنبإِلَّا أَن قَالُوا ر ملَها كَانَ قَوما ﴾ ونامد  إِسرافَنا في أَمرِنـا وثَبِّـت أَقـْ
﴿ رِينمِ الْكَافلَى الْقَوا عنرانص١٤٧ و ةرابِ الْـآخثَـو نسحا وينالد ابثَو اللَّـه ماهفَآت ﴾ ۗ ـبحي اللَّــهو 

﴿ ِسنِنيح١٤٨ الْم ﴾ ﴾ . 

 بالنفس واملال واألهل والولد، واجلهاد يف سبيل اهللا تعاىل، والصـدع واهلجرة ، فبعد مسرية طويلة من الدعوة إىل اهللا
 باحلق يف وجه أئمة اجلور والكفر والطغيان، ومحل السالح دفعا لصوالت الغزاة املعتدين، احملتلني لـديار اإلسـالم،

 عصا ) أسامة بن الدن ( والتحريض على اجلهاد بالنفس واملال، ألقى فارس األمة البطل، وشيخ اجلهاد، وأسد اإلسالم
 . الترحال، بعدما أقام احلجة وأوضح احملجة ورفع لواء الدين

 وداللَ اخلُرد الغيد املالح ... يا خليلي دع ترانِيم اهلَوى
 وشذَاها بعبِريِ املسك فاح ... شنف األسماع تحكي قصةً

 .! أحمد األقْالمِ وقْت االنبطاح ... صاغَها املَيمونُ حرفاً من دمٍ
ىدن نع ثبات ولٍ عنيف فُص ... ماحس ناللٍ عج نع ومس نع 

 ببدع من البشر ال جتري عليه سنن احلياة، بل هو رجل كغريه يف - رمحه اهللا - وليس شيخنا وقائدنا أبو عبد اهللا أسامة
د ﴿ : صلى اهللا عليه وسلم – اهللا تعال لنبيه طبيعة البشر ميرض وميوت، وقد قال  ۖ وما جعلْنا لبشرٍ مّن قَبلك الْخلـْ

 ، ﴾ ﴾ ٣٥ وإِلَينا ترجعونَ﴿ ۖ ونبلُوكُم بِالشرِّ والْخيرِ فتنةً ۗ ﴾ كُلُّ نفْسٍ ذَائقَةُ الْموت ٣٤ أَفَإِن مّت فَهم الْخالدونَ ﴿
 مبقاييس األعمال رجلٌ بأمة، ورجلٌ ال كبقية الرجال يف حتمله للمسؤولية وسعيه يف دفع الضيم ورفع شأن أمته ولكنه

. اإلسالمية، وقيادته جلحافل ااهدين



۲ 

ميا لَهأَح نمِ ميلْ أباةَ الضس ... الحى وصواملُثَن دعس موي 
ى بِهدأَو نلِ ماللي لْ ظالمس ... اجلَناح هيضات؟؛ سلْ متيه دعب 
 في لَظَى اهلَيجاِء أَنياب الرماح ... سلْ سراةَ الرومِ ملا أُطْعموا

مولَه يهِمصالَ الليثُ ف يفك ... ياحويلٌ وصظِّ وعح بدن 

 أمتنا وأنفسنا يف فقدنا هلـذا الرجـل وحنن يف مركز الفجر لإلعالم، إذ ننعى شيخنا اهلمام، إمنا نعزي ونئ؛ نعزي
 : الرمز، ونئ األمة وااهدين خاصة، أن شيخنا قتل مقبالً غري مدبر ونال ما متناه من الشهادة بإذن اهللا ولسان حاله

 ولكن على أقدامنا تقطر الدما ... ولسنا على األعقاب تدمى كلومنا
 ماء وزعامات األمة، وأقدم يوم تراجع املقدمون، وثبت لدواهي ثبت يوم اخنذل الكثري من عل - رمحه اهللا - إن الشيخ

 العصر ثبات الشم الرواسي، ومع ما هم فيه من الشدة والبالء، إال أنه مل يزل يبتسم ابتسامة الواثق بنصر اهللا املـوقن
 : ه يقال بتأييده، ومل يتراجع أو يداهن بل حرض على اجلهاد واالستشهاد وسعى يف ذلك بنفسه وماله ويف مثل

 كأنك ىف جفن الردى وهو نائم ... وقفت وما يف املوت شك لواقف
 ووجهك وضاح وثغرك باسم ... متر بك األبطال كلمى هزمية

 : وإن يف استشهاد الشيخ دروسا وعربا

 . ، وأنه لن متوت نفس حىت تستكمل رزقها ﴾ لكُلِّ أَجلٍ كتاب ﴿ و ، إن قدرة اهللا فوق كل قدرة •
 احلوادث بغض النظر عن جوانبها العسكرية يف حربنا مع العدو تنطوي على جانب من العبودية إن مثل هذه •

 مهم وعظيم، وهو أن ندرك أن األمر هللا من قبل ومن بعد، وإمنا حنن عبيد هللا يقضي فينا ما يشاء وخيتار، وأن
 وأن مقتل قائـد أو ، دين اهللا باق دين اهللا ليس معلقًا وجوده بأشخاص إذا زالوا عن الفانية زال تبعا هلم، بل

 فمن كان يعبد أسامة فإن أسامة قد قتل ومن كان يعبد اهللا فإن اهللا ، وفاته، إمنا هو امتحان لألمة وااهدين
 . حي ال ميوت

 فهاهي ذي أمريكا ال حتلم باألمن يف حياة الشيخ - بإذن اهللا  إننا حنسب أن اهللا قد أبر بقسم شيخنا الشهيد •
 ه، بل حىت املنافقون يف الدول اإلسالمية رفعوا درجة التأهب القصوى خشية من أعمال الثأر لدماء وبعد ممات

 . شيخ اجلهاد وأسد اإلسالم، وهي كرامة ال يدركها إال أصحاب القلوب احلية واملنصفون من املخالفني
 اختلف البعض معه يف بعض إن مقتل الشيخ أيب عبد اهللا أسامة، بين جبالء حب األمة اإلسالمية للرجل، وإن •

اجتهاده إال أم يعتربونه رمزا لألمة، وفارسا ال يشق له غبار يف مضمار البطولة والبذل والفداء، وأنه كـان
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 احملامي عن األمة واملدافع عنها، وأن مقتله أحدث هزة يف قلوب املسلمني والعاملني، ومبوت األبطـال حتيـا
 . فال نامت أعني اجلبناء ، األمة

 كما – اكتسب هذه املكانة خبلقه احلسن، وعفة لسانه ومروءته وصدقه - رمحه اهللا – أن الشيخ أبا عبد اهللا •
 : حنسبه واهللا حسيبه

 إن التشبه بالكرام فالح ... فتشبهوا إن مل تكونوا مثلهم
 وأن الشيخ كان رجال صاحب سياسة ونظر بعيد؛ فبارك اهللا له يف عمله، وجعل منه صخرة تتحطم عندها •

 مكائد العدو باألمة املسلمة، حلسن التدبري والتخطيط، والسعي اجلاد يف حتصيل األسباب املادية املعينة علـى
 دقيقة ملعطيات الواقع، أو غري حمسـوبة بلوغ الغايات؛ فاعتربوا به، واجتنبوا األعمال غري الصادرة عن قراءة

 . النتائج، حىت تنتفع األمة بأعمالكم ويبارك اهللا فيها ويكون مثرا مآالً للمسلمني
 وإنا لنستبشر اخلري باستشهاد الشيخ، فلقد رأينا زوال االحتاد السوفييت بعد مقتل الشيخ عبد اهللا عزام، وبإذن •

 . بزوال طاغوت العصر أمريكا اهللا يكون استشهاد الشيخ أسامة إذنا

 : ورسالة إىل علماء األمة ودعاا

 مكانتكم تعليما وإفتاًء وتوجيها أما آن لكم أن تلتحقوا بقافلة اجلهاد؟ أما آن لكم أن تتسنموا ، يا علماء األمة ودعاا
 وتربية وحتريضا، إن ااهدين هم طليعة األمة وإم رغم احلصار األمين والعسكري واإلعالمي؛ ما فتئوا ميدون إليكم

 فإن الساحات تشتاق إىل العامل العامل الذي يتبع العلم العمل، يعلم الناس ، أياديهم البيضاء ويطلبون منكم أن تتقدموا
 . جياهد يف سبيل اهللا و

 أما آن لكم يا علماءنا أن تصدعوا باحلق وقد رأيتم احلكومات تقتل شعوا دون وازع من ضمري أو أخالق؟

 الطواغيت اليوم يف أضعف حاالم فاستنهضوا اهلمة وأعلنوا يف الناس وجوب تطبيق الشريعة اليت بذل ااهدون إن
 دماءهم ألجلها، وال تبخلوا على أنفسكم بكلمة حق يرفع اهللا ا درجاتكم، وال تتركوا الشعوب با لكل مرتـزق

 . لعوب

 : الشرعية والسياسية ورسالة إىل من خيالف ااهدين يف اجتهادام

 ومل متنعكم خمالفة ااهدين من الترحم على شيخ اجلهاد وأسد اإلسالم، ، يا من أنطقكم اهللا باحلق يف موقف الصدق
 جمتهد مصيب له أجران، وجمتهد خمطئ له أجر واحد، : لقد مسعنا منكم من التأصيل ما جيعل فعل ااهدين بني أمرين

دائمة مستمرة، ال متعلقة خبرب مقتل الشيخ أو متأثرة بفقده أو ما تريد أن تسمعه األمـة فاهللا نسأل أن تكون وقفتكم
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 وال يستطيعه إال حر كرمي جعل ، ألن العدل يف إطالق األحكام على الناس واجلماعات هلو من الدين ، من الثناء عليه
 . وااهدون حيتاجون النصح والتقومي ال النقد والتجريح ، اإلنصاف شعاره

 : ورسالة إىل الشامتني

 يف بِساط اهلُون مشؤوم اجلناح ... يا لَحى اُهللا رِجاالً ال ترى
 بِعالالت هي اللؤم البراح ... أُرضعوا أَلْبانَ ذُلِّ واحتموا
 من أدميٍ زانه نور الصالح ... كَم نبا منهم لسانٌ وفَرى

 مهالً؛ فواهللا إا جولة من معركة من حرب، وإن ما أفرحكم من مصابنا هلو نار .. على جراحنا إىل أولئك الراقصني
 حترق أفئدتكم بإذن اهللا، وإمنا يستعني املؤمن املوحد على املصيبة بالصرب واالحتساب والتجلد، وإن ما ترونه من فرح

 وإمنا أسامة رجل أدى ما عليه مث مضى، وترك لكم يف أمة الكفر مبقتل الشيخ ابن الدن، إمنا هي سكرة تعقبها حسرة،
 . قتادا يقض مضاجعكم يفضح اهللا به عواركم كل حني
 ليس الدين دين أسامة، إمنا الدين دين اهللا، وإن : - رمحه اهللا - ونقول ملن قال أن اجلهاد سيتوقف مبقتل الشيخ أسامة

 ال ختاذل املتخاذلني، وإن هذا الدين سيبلغ ما كتب اهللا له قافلة اجلهاد ماضية بعون اهللا ال يضرها إرجاف املرجفني و
 . بعز عزيز أو بذل ذليل

 : ورسالة إىل عامة املسلمني

 لقد رأيتم بأعينكم ما تفعله احلكومات يف شعوا، وإن رغبة الشعب وإن جاءت سلمية إال أا خاضـعة ألمزجـة
 ما - الذي هو جوهر الدميقراطية ومعناها - ورغبات من بأيديهم مفاصل احلكم والقرار، وإن حكم الشعب للشعب

 وق به أصحاب املصاحل واألهواء العامـةَ والـدمهاء هو إال وهم وسراب خيادع به املنافقون األغبياَء من الناس، ويس
 . لتحقيق مآرم وحتصيل منافعهم اخلاصة وزيادة مكاسبهم

 ورأيتم أن الغرب الكافر الذي يلوذ به األشقياء من العمالء ويقدمون له األمة وثرواا وثوراا لقمة سـائغة ليعيـد
 حلكومات الباطشة، وحتت ذريعة الـدعوات املقدمـة مـن استعمارها من جديد حتت بند محاية املدنيني من عنف ا

 املنهزمني واملنافقني، الذين ال يرفعون رأسا بالدين وال يعرفون شرعية دفع الصائل، هـذا الغـرب ال يفكـر إال يف
 . فبيد يقدم املعونة وبيد أخرى الصليب واملهانة ، مصاحله، فإذا قدم خدمة أخذ مقابلها ألفًا وثلم دينكم

 حلل يف جهاد صادق حتت راية واضحة غايتها القتال يف سبيل اهللا، وااللتفاف حول قيادة ااهدين، ودعم اجلهاد إن ا
بالنفس واملال والرأي، لتكون كلمة اهللا هي العليا، ولتطبيق شريعة اهللا على أرضه، لينعم الناس بالعدل بعد اجلـور،
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 ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرٰى آمنوا واتقَوا ﴿ ء واألرض وهي مثرة التقوى واألمن بعد اخلوف، وزيادة عليه فتح بركات السما
 . ﴾ لَفَتحنا علَيهِم بركَات مّن السماِء والْأَرضِ

 فاحذروا من سراق اجلهود، الذين ينظرون إليكم تقتلون دفاعا عن حقوقكم الشرعية من احلرية والكرامة؛ مث يظفرون
 دون إجياف خيل وال ركاب أو تغبري قدم أو تعريض نفس خلطر، فاجعلوا ثوراتكم جهـادا للظـاملني يف هم مبآرم

 سبيل اهللا، ودبروا هلا حىت ال يلتف حوهلا، وكونوا أهل فطنة ويقظة حىت ال تضيع دمـاؤكم وجهـودكم هبـاء،
 أما القتل يف سبيل الدميقراطيـة ، ومغنم ولتحرصوا أن يكون قتلكم شهادة يف سبيل اهللا؛ ألن القتل يف سبيل اهللا خري

 كَسرابٍ بِقيعـة يحسـبه ﴿ فميتة جاهلية وخسارة يف الدنيا واآلخرة، فإياكم أن تبذلوا دماءكم فتجدوا أعمالكم
هابسح فَّاهفَو هندع اللَّه دجوئًا ويش هجِدي لَم اَءهٰى إِذَا جتاًء حآنُ مابِ ۗ الظَّمسالْح رِيعس اللَّهفإمنا هي ميتـة ﴾ و 

 . واحدة فلتكن يف سبيل اهللا

 : ورسالة إىل الشعب األمريكي

 لقد كان قتلكم للشيخ خطأً كبريا، وإمثًا عظيما، وفعالً سيجر عليكم من النائبات واملصائب مـا يبـدد : نقول لكم
 استرخص دماءكم ليبقى على كرسي حكمه، وإمنا نعظكم أن تقوموا مثىن وفرادى لتتفكـروا يف إن أوباما . فرحتكم

 ! أمركم، أألجل أن يبقى رئيسا عليكم، يعرضكم للموت واخلطر ويفقدكم األمن واألمان؟
 إن أحداث احلادي عشر من سبتمرب كانت نتيجة لغطرسة بيل كلينتون وبوش األب ومن سبقه من الرؤساء، فكـم
 كانت خسارتكم فيها؟ وهل جنح األمحق بوش يف جتنيبكم ويالت الغضب اإلسالمي؟ أم ألقى حبضارتكم إىل مهاوي

 ! الردى ودمر هيبتكم ومرغ أنوفكم بالتراب يوم أعلن حربه على اإلسالم وااهدين واحتل ديار اإلسالم؟
 حلروب اليت بدأها بوش استمر فيها أوباما، ومل إن أوباما ال خيتلف عن سلفه بوش يف شيء، فا ، أيها الشعب األمريكي

 يفعل شيئًا يف سبيل إيقافها، ومل يسحب جيشا أو حيفظ أمنا، ولكن استمر يف التضحية بأبنائكم وإهدار أمـوالكم،
 . حىت اار اقتصادكم، فأوباما هو الوجه اآلخر لبوش

 ى الضيم، فال تلومونا بعد اليوم، فأنتم من انتخبه وأنتم واليوم؛ وزع أوباما عليكم دماء شهيدنا؛ فإنا أمة ال تسكت عل
 ! وأوباما حتميه اجليوش فمن حيميكم من بطشتنا؟ ! من سيدفع الثمن

 يف أي ملة قتالكم : " لقد قاهلا لكم شيخنا يوما إن كنتم تعقلون وتسمعون ، فيا شعب أمريكا ويا شعوب الغرب قاطبة
 ." فمن العدل املعاملة باملثل والبادئ أظلم ، كم دماء ودماؤنا ماء أبرياء وقتالنا هباء، ويف أي مذهب دماؤ

 : ونعيد عليكم حتذير قادتنا
 مث إننا حنذّر األمريكان من أي مساسٍ جبثمان الشيخ رمحه اهللا أو تعرضٍ مبعاملة غري الئقة له أو ألي أحد مـن "

 إىل أهلها، وإال فإن أية إساءة ستفتح عليكم أبواباً مضاعفةً من عائلته الكرام حيهم وقتيلهم، وأن تسلَّم اجلثامني
." وندعو املسلمني كافةً إىل القيام بواجبهم يف فرضِ هذا احلق . الشر ال تلومون معها إال أنفسكم
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 : ورسالة إىل ااهدين
 ت يف عضدكم أو اجعلوا من استشهاد الشيخ أسامة بن الدن وقودا للمزيد من البذل والتضحية، وأن ال يف •

 قوموا فموتوا على ما مات عليه شيخكم؛ جماهدا مرابطًا صـابرا : أن تتقاعسوا عن مواصلة املسري، ونقول
 . حمتسبا كما حنسبه

 ال تلتفتوا للحرب النفسية اليت يثريها العدو على أمة اإلسالم وااهدين، فال نوا أو تضعفوا، فاملعركـة مل •
 . بيننا وبني عدونا تزل مستمرة حىت حيكم اهللا

 . ال بد من الثأر ملقتل شيخ اجلهاد وأسد اإلسالم، ثأرا ينسي أمريكا نشوة فرحتها وجيعلها تبكي الدماء •
 احلرص على اإلعداد اجليد واملناسب ألي عملية على الكافرين، وحنرض على العمليات النوعية اليت تنكي يف •

 . العدو نكاية شديدة
 وال تشاور أحدا يف قتل األمريكان وتدمري اقتصادهم؛ , بدت فرصة فال تضيعها ونقول لكل مسلم جماهد إن •

 فأرض اهللا واسعة ومصاحلهم منتشرة، فابذلوا أقصى ما تستطيعون لضرم لتكون كلمة اهللا هي العليا، كما
 . بإذن اهللا – أوصانا من قبل شيخنا الشهيد

 . النتائج الكبرية واليت ال حتتاج إال إلعداد بسيط وحنرضكم على عمليات اإلرهاب الفردي ذات •

 : ورسالة إىل أنصار اجلهاد يف كل مكان
 يا من وقفتم تتحدون أعىت آلة إعالمية مبنتدياتكم وجهودكم وكتائبكم اإلعالمية، جزاكم ، أما أنتم يا أنصار اجلهاد

 : اء، وحنب أن نذكركم بأمور ونوجه إىل أخرى اهللا عنا وعن ااهدين واألمة خري اجلزاء وأجزل لكم الثواب والعط
 فعلى كل فرد أن يعترب نفسه جماهدا ، وساحة مواجهة مع أعداء اهللا ، وساحة دعوة ، إن اإلنترنت ساحة جهاد •

 . إعالميا فيحتسب نفسه وماله ووقته عند اهللا
تقن فينبغي على ، وكلما أكثر ااهد من أنواع األسلحة اليت يتقنها كان أكثر نفعا •  ااهد اإلعالمـي أن ـي

 . وأن حيسن استغالل وقت تواجده يف الشبكة أحسن استغالل ، ااالت اليت تفيد يف النصرة
 ، إمنا هي ساحات للتدريب ، إن املنتديات اجلهادية ليست أماكن للتسلية وتفريغ املشاعر وتأجيج اخلصومات •

 وهدف، كما عليه أن حيرص على تقدمي أحسن فعلى كل فرد استشعار أنه صاحب رسالة , والدعوة ، والتعلم
 . ما عنده لينفع املسلمني

 ، حسن اخللق وإحسان التعامل مع اآلخرين وإنزال الناس منازهلم مطالب أساسية يف طريق الدعوة واجلهـاد •
. وصفات أساسية من صفات املسلم فينبغي التحلي ا



۷ 

 سواء بالنشر عـرب ، اهدين لكل شرائح اتمع والسعي إليصال إصدارات ا ، االهتمام الكبري بورش النشر •
 أو بالتوزيع على األرض مع اتباع الطرق اآلمنة والفعالة واختاذ أقصى األسباب للحفاظ على األمن ، اإلنترنت

 . الشخصي
 أن تتخذوا من هذه احلادثة مناسبة لنشر دعوة التوحيد، وحتريض األمة على النفري للجهاد، وعلى القيام على •

 . يت غضبا هللا الطواغ
 . حتريض األمة على املطالبة بتطبيق الشريعة اإلسالمية، بدالً عن املطالبة بدميقراطية الغرب الكافر •
 التحريض على اجلهاد بالسنان واللسان، وبذل األموال يف سبيل اهللا، وفضح أعداء اهللا ومن يتعاونون معهم •

 . ويوالوم
 . اإلعالمية، وإيصال رسالة ااهدين إىل األمة احلرص على ابتكار طرق جديدة ملواجهة احلرب •

 : فليكن شعارنا وحداؤنا يف معركة الثأر ، وختاما؛ عهدا علينا أن نرب قسم شيخنا ما حيينا
" دماَء بِالَ عمالس فَعي ريمِ الَّذظبِاِهللا الْع قِْسمن ! لَن هيشعلَ أَنْ ننِ قَبرِيكَا بِاَألميف أَم يشعي نالَ مرِيكَا وأَم لُمحت 

نيطلَسي فا فعاقصلى اهللا عليه وسلم , و دمحضِ مأَر نم ةروشِ الْكَافيالْج يعمج جرخلَ أَنْ تقَبو ". 

 إخوانكم يف

 مركز الفجر لإلعالم
 هـ ١٤٣٢ / ٦ / ٦ االثنني يوم
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