بسم الله الرحمن الرحيم

توجيهات في العمل العإلماي الجهادي
]رسالة للخإوة المختصين في العمل العإلماي الجهادي /ليست للنشر العام[
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بسم الله الرحمن الرحيم
إلى الخإوة الحباب الكــرام فــي الثغــور العإلمايــة المباركــة عإلــى الشــبكة
العالمية وأفي الساحات الجهادية في القأاليم.
وأفقهم الله رعإاهم وأنصرهم وأسدد خإطاهم /
السلم عإليكم وأرحمة الله وأبركاته
نحمد إليكم الله الذي ل إله إل هو وأهو أهل الحمد وأالمجد وأالثناء ،ســبحانه
وأتعالى وأتبارك وأعإز وأجل ،وأأصلي وأأســلم عإلــى عإبــد اللــه وأرســوله حبيبنــا
مان سار عإلى نهجه إلى يــوم
وأقأدوأتنا ماحمدٍ النبي الماي وأعإلى آله وأصحبه وأ َ
الدين.
وأبعد :
فنسأل الله أن يتقبل سعيكم وأأن يبــارك فـي جهــودكم وأأن يجعلنــا وأإيـاكم
مان عإباده الصالحين وأجنده الغالبين الفائزين.
ث إليكم ماشاعإر المحبة وأالود وأالسروأر بجهادكم وأجهودكم الطيبة ،نسأل
نب ّ
اللــه أن يبــارك فيهــا ،وأنشــدّ عإلــى أيــديكم وأنحثكــم عإلــى الصــبر وأالثبــات
وأالمصــابرة لعإــداء اللــه كمــا أماــر رب ّنــا عإــز وأجــل ،وأكــل ذلــك إنمــا يتــأّتى
بالستعانة به ســبحانه وأالتوكــل وأالعإتمــاد عإليــه وأحــده جــل وأعإل ،وأتكميــل
ماقاماات اليمــان ماــن المحبــة وأالخــوف وأالرجــاء وأالشــكر وأالصــبر وأالــذكر
وأالنابة وأالفتقار إليه وأتعظيمه وأإجلله وأماعرفة حكمته وأماا له عإز وأجل مان
الكمال وأالجلل وأالجمال عإلى قأدر ماا يستطيع العبد ُ مان ماعرفة ذلــك ،مامــا
ن الظن به سبحانه وأماتانــَة ماــوالته وأالكــون فــي صــفه وأخإــدماته
يورث حس َ
وأمان جنده ،وأتكميل العبوديـة لــه إلـى أقأصــى ماــا يمكـن وأماــا يسـعه طـوقُ
البشر.
أيها الخإوة الحبة  ،إن الجهاد وأالعمل لقأاماة دين الله بدفع الكفــار وأالغلبــة
ة السلم التي ُتقيم هذا الــدين وأشــريعته فــي أرض اللــه
عإليهم وأإقأاماة دوأل ِ

ف يمكـن أن يعيــش لـه
وأعإلى عإباد اللــه لهــو أكـبر "ماشــروأع" وأأعإظــم هــد ٍ
إنسان وأيتفرغ له وأيبذل فيه عإمره وأروأحه وأدقأــائقه وأثــوانيه  ،كيــف ل وأهــو
قأمة العبودية للملك الكبير المتعال ذي العرش العظيـم عإـز وأجـل ،لجـرم
كان هو "ذروأة سنام السلم"  ،فالحمد لله الذي أكرمانا وأإياكم بهذا الــدين،
وأجعلنا مان المجاهدين في سبيله ،وأإن هذه المكرماــة اللهيــة لتقتضــي مانــا
المزيــد ماــن الشــكر لــه ســبحانه وأمازيــد التقــرب إليــه بــأنواع الوســائل
َ
ذي َ
دوأا ِفي
ماُنوا ات ّ ُ
سيل َ َ
ه َوأاب ْت َُغوا إ ِل َي ْهِ ال ْوَ ِ
جاه ِ ُ
ة وأَ َ
قوا الل ّ َ
نآ َ
المشروأعإة }َيا أي َّها ال ّ ِ َ
ن{َ عإسى الله أن ُينيلنــا وأإيــاكم الفلح وأالنجــاح وأالفــوز
م تُ ْ
حو َ
فل ِ ُ
َ
سِبيل ِهِ ل َعَل ّك ُ ْ
العظيم وأالفوز المبين.
خل ْــقْ -ل يمكــن أن ينجــح وأيــؤتي
وأتعلمون أن هذا الجهاد –كسائر أعإمــال ال َ
ثمرَته المرجّوة مانه إل بـأن يجـري عإل ى السـباب الـتي تـد ّ
ة الشـرع
ل أدلـ ُ
ة إلــى قأيــاماه وأاســتمراره وأســداده وأقأــوته
صــل ُ
ه المو ِ
وأالقدر عإلى أنها أسباب ُ ُ
ة للمسـليمن
م بعونه تعـالى الغلبـ ُ
حتى يتم نجا ُ
ه وأيؤتي أكله بإذن الله ،فتت ّ
ح ُ
عإلــى أهــل الكفــر وأتقــام شــريعة اللــه عإلــى أرض اللــه ،وأماــن ذلــك وأكمــا
ص الصفوف حتى تكون كما قأال اللــه }كالبنيــان المرصــوص{َ،
تعلمون  :ر ّ
ض أن نتــذاكرها ماعكــم،
ماع سائر السباب الخإرى التي ل تخفى ،وأإنما الغر ُ
ص الصفوف إنما كما ُ
ل صورته وأحقيقته بكمــال المحبــة وأاللفــة وأالــولء
وأر ّ
ة وأالتفاهم وأالترابط وأالتعاوأن.
وأكمال الثق ِ
ص وأتكميــل الشــوكة بقــوة الــولء
وألذلك ففــي إطــار ســعينا لتكميــل الــترا ّ
وأالترابط ،فإن عإلينا جميعا ً أن نسعى إلى تكميل النسجام وأتحقيقْ التنــاغم
م في جهودنا وأماساعإينا كلها الدعإوية وأالجهادية ،وأمانها السياسية ،وألجل
التا ّ
ذلك وأفي سبيل الرقأي بعملنا العإلماي الجهادي ،أردنا أن نضع بين أيــديكم
هذه الورقأة التي تم التشاوأر فيها ماع القيادة ،وأجــاءت كــثيٌر ماــن توجيهاتهــا
بنصــها ماــن الشــيخ أبــي عإبــد اللــه أســاماة وأماــن الشــيخ أبــي ماحمــد أيــن
الظواهري وأفقهما الله.
وألشك أن الخإوة المجاهدين -بعد أن ثبتوا أقأداماهم في المعركة العإلماية-
عإليهم أن يتوقأفوا بين الحين وأالحين ماع أنفسهم وأقأفات ماحاسبةٍ وأماراجعــةٍ
حــتى يكونــوا فــي ماســتوى نديــة شــياطين العلمانيــة وأالصــليبية وأاليهــود
وأالماسونية وأغيرهم مان العإداء وأماا أكثرهم وأقأد تكالبوا عإلى أماة الســلم،
وأيتغّلبوا عإليهم بإذن الله.
وأيمكن لهذه الورقأة أن تكون نواةً أوأ جزءا ً مان مايثاق عإمل إعإلماي جهــادي
أكمل ،وأبالله التوفيقْ.
تذكير بأسإس عإاماة للخطاب السإلماي الجهادي :

العإلم هو دعإوةٌ إلى الله ،فيلتزم بكل فقه وأآداب وأأخإلق الداعإي إلى الله،
وأهو جهادٌ فيلتزم بفقه وأآداب وأأخإلق المجاهد في ســبيل اللــه ،وأينبغــي أن
يمثــل صــورة المســلم الكاماــل ،وألن آلتــه هــي الكلمــة وأماــا فــي ماعناهــا
)كالصورة( ،فإن الخطاب الجهادي :
ب صــادق ،بكــل ماعــاني الصــدق ،ينقــل الحقيقــة وأيعب ّــُر عإنهــا ،وأمانــه
 خإطا ٌي" الذي مابنــاه عإلــى صــدق المشــاعإر وأالحاســيس وأصــدق
الصدق "البلغ ّ
التصوير لها وأللشياء ،وأماطابقة وأماناســبة العبــارة للمعنــى ،وأصــدق اللهجــة
الممــدوأح فــي الشــرع ماــدحا ً خإاصــًا ،وأيتــبّين ماعنــاه بالب ُعــدِ عإــن المبالغــات
وأالتشّبع بما لم ُيع َ
ط.
ب عإل ى العـدّوأ فـي الحـرب ،وأهـذه
وأل يتعارض هذا ماع ماسـألة جـواز الكـذ ِ
ماسألة لها فقهها وأحدوأدهاُ ،تعَرف في ماوطنها ،وأتعّلقهــا بالقيــادة أكــثر ماــن
تعلقها بالعإلم ،وأيظهر في حالتها أهمية النسجام بين القيــادة وأبيــن جنــود
العإلم.
سر ،يفهمه الجمهور وأيستوعإبونه ،يعتمــد عإلــى
 خإطا ٌي وأاضح وأماي ّ
ب مانطق ّ
الحجة وأالبرهان بكل أنواعإه عإلى حسب ماا يناسب المخا َ
طبين.
وأأيضا ً ل ينافي هذا وأجود ماواد ّ يكــون "البهــام" وأالغمــوض أوأ التعقيــد فيهــا
ماقصودًا ،فهذه بحسبها وأهي الستثناء.
م رفيقٌْ وأغير مانفر "ب ّ
سروأا".
شروأا وأل تن ّ
 خإطا ٌسروأا وأل تع ّ
فروأا وأي ّ
ب حكي ٌ
ب جذاب )ل يخلو ماــن عإواماــل إثــارة فــي الحــدوأد المشــروأعإة وأغيــر
 خإطا ٌالمفرطة(.
ي في تواضع وألين ،وأبعيد ٌ عإن الغروأر وأالتعالي عإلى الخلقْ.
 خإطا ٌب قأو ّ
م ماؤدب.
 خإطا ٌي مالتز ٌ
ب أخإلقأ ّ
مة ،يبتعد عإن السفاســف
 خإطا ٌي طاهٌر نقي نظيف ماتسام ٍ عإالي اله ّ
ب زك ّ
وأعإن المهاترات السخيفة وأالنحطاط في العبارة أوأ الهتماماات.
ب رحمــة وأإحســان وأشــفقة عإلــى النــاس ،يظهــر فيــه وأيفيــض ماــن
 خإطــا ُعإباراته ماعاني الرحمة بالخلقْ وأماحبة هدايتهم وأإرادة الحسان إليهم.
ي ،يعرف النفس البشرية وأيعيش هموم
 خإطا ٌب شامال  :دين وأدنيا ،وأوأاقأع ّ
الناس وأيعالجها وأيرتقي بهم إلى أفضل ماا يمكن لهم.
وأشامال في جمهــوره  :يخــاطب عإاماــة النــاس )الشــعب( وأجميــع شــرائحه
وأنخبه المتخصصة أيضا ،صغارا ً وأكبارا ً رجال ً وأنساًء.

ي ،ل يبدوأ ماجرد ردوأد أفعال ،وأل يقتصر عإلى الوقأوف ماوقأف
 خإطا ٌب إيجاب ّ
ي إن شئم.
الدفاع وأتبرئة النفس ،بل هو هجوما ّ
هموما تتعلق بالعإلما الجهادي عإلى النترنت:
 كيــف يمكــن أن نرتقــي بمســتويات جيلنــا المجاهــد )شــبابنا وأأبنــاء أماتنــاالمجاهــدين عإموماــ ا ً وأأنصــار الجهــاد وأماحــبيه(؟ الرتقــاء بمســتوى عإقــولهم
مهــم ،وأماســتوى آدابهــم وأأخإلقأهــم،
وأتفكيرهم وأاهتماماهم وأطموحــاتهم وأهم ِ
وأماستوى ماشاعإرهم وأانفعالتهم حتى تكون ماه ّ
ة كامالة جاماعــة للفضــائل،
ذب ً
مان غير أن نطفئ فيهم جذوأة الحماس وأالغيــرة وأالحميــة للــدين وأالعــرض
وأالشرف ،وأالمثال الواضح عإلى ذلك "أعإضاء المنتديات الجهادية".
 ماسألة التطوير وأالترقأية للداء العإلماي الجهادي. ماسألة أمان المجاهدين العإلماييــن وأ"العإلم الجهــادي" ،وأضــمان حفظــهوأاستمراره بإذن الله.
 الوظائف وأالدوأار التي يمكن أن يضطلع بها "العإلم الجهــادي" وأل ســيماعإلى الشبكة العالمية ،وأيهمنا هنــا التنــبيه إلــى دوأر "البحــوث وأالدراســات"
وأالتزوأيد بالمعلوماات.
هذه وأغيرها أماوٌر لبد مان البحث المستمّر فيها.
ب أن الجهاد العإلماي عإلى الشبكة العالميــة ،باعإتبــار أنــه يمث ّــل فــي
وأل ري َ
جزء كبيرٍ مانه نخب ًة طيبة مان رجال وأشــباب وأنســاء المســلمين ماــن أنصــار
الجهاد مامن لم تتح لهم الفرصة للكون في ساحة الحـرب الفعليـة )القتـال
جهــوا للكــون فــي هــذه
ت لهــم لكــن وأُ ّ
بالنفس وأالسلح المعروأف( أوأ أتيحــ ْ
الجبهة وأهذا الثغر ،وأفيهم طاقأات جّبارة ،فإنهم لهــم ماشــاركة فــي صــناعإة
ي ،فعليهــم أن
السياسة الجهادية وأ"القرار" وأالفكر الجهادي وأالــرأي الحربــ ّ
يستشعروأا ذلــك وأيتحل ّــوا بكمــال الخإلص وأالصــدق وأالمســؤوألية وأالماانــة،
فيكونوا نعم العون للقيادة الجهادية ،وأالله ماع المؤمانين.

ماا يتعلق بالصإدارات العإلماية :
 1ـ ينبغي ماراعإاة حسن النتقاء للكلمات مان قأيادات المجاهدين وأالترفع
عإن استخدام ألفاظ قأد نهينا عإنها وأاللفاظ التي تتنافى ماع كون المسلم
غيَر طعان وأل لعان.
 2ـ ينبغي تجنب نشر بعض الصور )في أفلم العمليات( مارفقة بأصوات
بعض الخإوة وأهم يشتمون العإداء بما ل يليقْ .

 3ـ ينبغي تجنب بث صور الزنادقأة وأهم يتلفظون بألفاظ التوبة وأيتبرؤوأن
مان ردتهم ،لن العاماة قأد ل تستوعإب ذلك فتحدث لهم فتنة ،وأنحن نعلم
م ربما لم يفهموه وأيقع
ي في هذه المسائل لكن العوا ّ
الحكم الشرعإ ّ
عإندهم تناقأض كيف أنه تاب ثم تقتلونه!.
 4ـ ينبغي إطلق لفظ النتصار في ماوطنه المناسب ،وأعإدم المبالغة في
بعض الماور أوأ ماا يكون في ظاهره أنه مابالغة ،كتصوير نجاح في عإمل
ب
عإسكري ماحدوأد وأصغير وأكأنه انتصار عإظيم! أوأ كإظهار الفرح بقتل ذن ٍ
ب مان كلبهم المهينة الخسيسة( وأكأن الخإوة قأتلوا
مان أذناب العدوأّ )وأكل ٍ
"هرقأل"! بل يعطى ك ّ
ل شيٍء قأدره ،وأهذا كالمثال لما ذكرناه مان مابدإ
الصدق ،وأعإلوّ الهمة.
 5ـ الفضل الكتفاء بتصوير الغنائم دوأن تصوير المجاهدين في كيفية
فر.
دة قأد تن ّ
ض الش ّ
انتزاعإها مان العإداء ،إذا كان في صورةِ النزع بع ُ
 6ـ الواجب البتعاد عإن نشر الصور غير اللئقة كتغيير صور العإداء
بواسطة الحاسوب وأتشويهها ،أوأتغيير صور المجاهدين كأن يوضع لها شعر
أوألحية.
 7ـ عإلينا الحتياط في نشر الصور المأخإوذة للخإوة الشهداء عإليهم رحمة
الله وأهم يمزحون دوأن عإلمهم ،وأالبتعاد عإن ذكر القصص التي ل تفيد
المشاهد وأالمستمع أوأ القارئ وأربما تعود بآثار سلبية عإلى المجاهدين ،كأن
يذكر أن بعض الخإوة الستشهاديين قأد تراجعوا بعد وأصولهم إلى الهدف،
أوأ كذكر الماور المنهي عإن فعلها بسياق المزاح عإلى لسان بعض
المجاهدين.
 8ـ المفضل عإدم نشر صور الخإوة الشهداء المصابين إصابات بالغة
ظاهرة قأد ترعإب الناشئة وأالشباب المسلم الراغب في اللتحاق بركب
ض الصور ماع وأجوب تكريم الشهيد وأاحتراماه.
المجاهدين ،وأقأد يتعارض بع ُ
 9ـ ينبغي اجتناب بث صور العإداء وأهم ُيذَبحون!.
 10ـ ينبغي اجتناب إظهار بعض السرى بلباس غير ماناسب.

خاتمة الورقة  :وأبعــد ،فلنــوقأن أن النصــر ماــن عإنــد اللــه وأحــده ،وأأنــه ل
ي هو نجاح النســان فــي الماتحــان الــذي
توفيقْ إل بالله ،وأأن الفوز الحقيق ّ
منــا ،وأاللــه
ُ
خإل ِــقْ ماــن أجلــه وأخإروأ ُ
جــه مانــه مافلحــا ً فــائزًا ،فلنجعــل هــذا ه ّ
ة غايــة الوضــوح  :تحقيــقْ
المستعان ،وأوأســائل هــذا الفــوز وأأســبابه وأاضــح ٌ
العبودية لله عإز وأجل خإالصًة صادقأة وأإيثار الخإرة الباقأية عإلى الدنيا الفانية

ن الله ،مانصوٌر بنا
وأبذل المجهود في طاعإة الله تعالى ،وألنتذكر أن الدين دي ُ
َ
م َل ي َ ُ
ست َب ْد ِ ْ
م{َ ،وأإنمــا
أوأ بغيرنا }وأَإ ِ ْ
وا ي َ ْ
ماث َــال َك ُ ْ
كون ُــوا أ ْ
م ث ُــ ّ
ماا غ َي َْرك ُــ ْ
ل قأَوْ ً
ن ت َت َوَل ّ ْ
م هو نحن وأمااذا استفدنا ،فإن اللــه ينصــُر هــذا الــدين بالرجــل الفــاجر
المه ّ
ب لهــم فــي الخإــرة إذا أفضــوا إلــى اللــه،
وأبأقأوام ٍ ل خإل َ
ق لهم ،أي ل نصــي َ
وأالعياذ بالله ،وأنسأله تعالى العافية وأالسلماة ،وأنسأله تعــالى أن يصــلح لنــا
أعإمالنا وأيتقبلها مانا وأيعفو عإن السيئات وأنحن لها أهل ،وأهو جــل وأعإل أهــل
المغفرة.
وأالحمد لله رب العالمين وأصلى الله عإلى نبينا ماحمد وأآله وأصحبه أجمعين.
القيادة العاماة  /عإنهم عإطية الله أبو عإبد الرحمن
ربيع الوأل 1431هـ

