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م2010هـ  ـ  فبراير 1431تاريخ : ربيع الوأل 

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى الخإوة الحباب الـكـرام ـفـي الثـغـور العإلماـيـة المبارـكـة عإـلـى الـشـبكة
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 وأأـسـلم عإـلـى عإـبـد الـلـه وأرـسـوله حبيبـنـا
ـوم ٍد النبي الماي وأعإلى آله وأصحبه وأمَان سار عإلى نهجه إلى ـي وأقأدوأتنا ماحم

الدين.

وأبعد : 

فنسأل الله أن يتقبل سعيكم وأأن يـبـارك فـي جـهـودكم وأأن يجعلـنـا وأإيـاكم
مان عإباده الصالحين وأجنده الغالبين الفائزين.

نبّث إليكم ماشاعإر المحبة وأالود وأالسروأر بجهادكم وأجهودكم الطيبة، نسأل
ّد عإـلـى أـيـديكم وأنحثـكـم عإـلـى الـصـبر وأالثـبـات الـلـه أن يـبـارك فيـهـا، وأنـشـ
ّتى ّبـنـا عـإـز وأـجـل، وأـكـل ذـلـك إنـمـا يـتـأ وأالمـصـابرة لعـإـداء الـلـه كـمـا أمـاـر ر
بالستعانة به ـسـبحانه وأالتوـكـل وأالعإتـمـاد عإلـيـه وأـحـده ـجـل وأعإل، وأتكمـيـل
ماقاماات اليـمـان مـاـن المحـبـة وأالـخـوف وأالرـجـاء وأالـشـكر وأالـصـبر وأاـلـذكر
وأالنابة وأالفتقار إليه وأتعظيمه وأإجلله وأماعرفة حكمته وأماا له عإز وأجل مان
ُد مان ماعرفة ذـلـك، ماـمـا الكمال وأالجلل وأالجمال عإلى قأدر ماا يستطيع العب
يورث حسَن الظن به سبحانه وأماتاـنـَة مـاـوالته وأالـكـون ـفـي ـصـفه وأخـإـدماته
ُق وأمان جنده، وأتكميل العبوديـة ـلـه إلـى أقأـصـى مـاـا يمكـن وأمـاـا يسـعه طـو

البشر.

ـة أيها الخإوة الحبة ، إن الجهاد وأالعمل لقأاماة دين الله بدفع الكـفـار وأالغلـب
ُتقيم هذا اـلـدين وأـشـريعته ـفـي أرض الـلـه عإليهم وأإقأاماة دوألِة السلم التي 



وأعإلى عإباد الـلـه لـهـو أكـبر "ماـشـروأع" وأأعإـظـم ـهـدٍف يمكـن أن يعـيـش لـه
إنسان وأيتفرغ له وأيبذل فيه عإمره وأروأحه وأدقـأـائقه وأـثـوانيه ، كـيـف ل وأـهـو
قأمة العبودية للملك الكبير المتعال ذي العرش العظيـم عإـز  وأجـل، لجـرم
كان هو "ذروأة سنام السلم" ، فالحمد لله الذي أكرمانا وأإياكم بهذا اـلـدين،
وأجعلنا مان المجاهدين في سبيله، وأإن هذه المكرمـاـة اللهـيـة لتقتـضـي ماـنـا
ـائل ـأنواع الوـس ـه ـب ـرب إلـي ـد التـق ـبحانه وأمازـي ـه ـس ـكر ـل ـن الـش ـد مـا المزـي
ِفي ُدوأا  ِه َوأَجا َلَة  َوِسي ْل ِه ا ْي َل ِإ ُغوا  َت ْب َوأا ّلَه  ُقوا ال ّت ُنوا ا َآمَا ِذيَن  ّل َها ا ّي أ

َ َيا  المشروأعإة  {
ُينيلـنـا وأإـيـاكم الفلح وأالنـجـاح وأالـفـوز ِلُحوَن}َ عإسى الله أن  ْف ُت ُكْم  ّل َع َل ِه  ِل ِبي َس

العظيم وأالفوز المبين.

ْـلـقْ- ل يمـكـن أن ينـجـح وأـيـؤتي وأتعلمون أن هذا الجهاد –كسائر أعإـمـال الَخ
ى السـباب الـتي تـدّل أدلـُة الشـرع َته المرجّوة مانه إل بـأن يجـري عإل ثمر
ُبُه الموـِصـلُة إـلـى قأـيـاماه وأاـسـتمراره وأـسـداده وأقـأـوته وأالقدر عإلى أنها أسبا
حتى يتم نجاُحُه وأيؤتي أكله بإذن الله، فتتّم بعونه تعـالى الغلبـُة للمسـليمن
عإـلـى أـهـل الكـفـر وأتـقـام ـشـريعة الـلـه عإـلـى أرض الـلـه، وأمـاـن ذـلـك وأكـمـا
تعلمون : رّص الصفوف حتى تكون كما قأال الـلـه {كالبنـيـان المرـصـوص}َ،
ماع سائر السباب الخإرى التي ل تخفى، وأإنما الغرُض أن نـتـذاكرها ماعـكـم،
وأرّص الصفوف إنما كماُل صورته وأحقيقته بكـمـال المحـبـة وأاللـفـة وأاـلـولء

وأكمال الثقِة وأالتفاهم وأالترابط وأالتعاوأن.

وألذلك فـفـي إـطـار ـسـعينا لتكمـيـل اـلـتراّص وأتكمـيـل الـشـوكة بـقـوة اـلـولء
ـاغم ًا أن نسعى إلى تكميل النسجام وأتحقيقْ التـن وأالترابط، فإن عإلينا جميع
التاّم في جهودنا وأماساعإينا كلها الدعإوية وأالجهادية، وأمانها السياسية، وألجل
ـديكم ذلك وأفي سبيل الرقأي بعملنا العإلماي الجهادي، أردنا أن نضع بين أـي
هذه الورقأة التي تم التشاوأر فيها ماع القيادة، وأـجـاءت ـكـثيٌر مـاـن توجيهاتـهـا
بنـصـها مـاـن الـشـيخ أـبـي عإـبـد الـلـه أـسـاماة وأمـاـن الـشـيخ أـبـي ماحـمـد أـيـن

الظواهري وأفقهما الله.

وألشك أن الخإوة المجاهدين -بعد أن ثبتوا أقأداماهم في المعركة العإلماية-
ٍة ٍة وأماراجـعـ عإليهم أن يتوقأفوا بين الحين وأالحين ماع أنفسهم وأقأفات ماحاسب
ـود ـليبية وأاليـه ـة وأالـص ـياطين العلمانـي ـة ـش ـتوى ندـي ـي ماـس ـوا ـف ـتى يكوـن ـح
وأالماسونية وأغيرهم مان العإداء وأماا أكثرهم وأقأد تكالبوا عإلى أماة الســلم،

ّلبوا عإليهم بإذن الله. وأيتغ

ـادي ًا مان مايثاق عإمل إعإلماي جـه ًة أوأ جزء وأيمكن لهذه الورقأة أن تكون نوا
أكمل، وأبالله التوفيقْ.

تذكير بأسإس عإاماة للخطاب السإلماي الجهادي :



ٌة إلى الله، فيلتزم بكل فقه وأآداب وأأخإلق الداعإي إلى الله، العإلم هو دعإو
ٌد فيلتزم بفقه وأآداب وأأخإلق المجاهد في ـسـبيل الـلـه، وأينبـغـي أن وأهو جها
ـا ـفـي ماعناـهـا ـه ـهـي الكلـمـة وأمـا ـل ـصـورة المـسـلم الكامـاـل، وألن آلـت يمـث

(كالصورة)، فإن الخطاب الجهادي :

ّـبـُر عإنـهـا، وأماـنـه - خإطاٌب ـصـادق، بـكـل ماـعـاني الـصـدق، ينـقـل الحقيـقـة وأيع
الصدق "البلغّي" الذي مابـنـاه عإـلـى ـصـدق المـشـاعإر وأالحاـسـيس وأـصـدق
التصوير لها وأللشياء، وأماطابقة وأماناـسـبة العـبـارة للمعـنـى، وأـصـدق اللهـجـة
ِد عـإـن المبالـغـات ُبـعـ ّين ماعـنـاه بال ًا، وأيـتـب ًا خإاـصـ المـمـدوأح ـفـي الـشـرع مـاـدح

ُيعَط. ّبع بما لم  وأالتش

ى العـدوّأ فـي الحـرب، وأهـذه وأل يتعارض هذا ماع ماسـألة جـواز الكـذِب عإل
ّلقـهـا بالقـيـادة أـكـثر مـاـن ُتعَرف في ماوطنها، وأتع ماسألة لها فقهها وأحدوأدها، 
ـادة وأبـيـن جـنـود تعلقها بالعإلم، وأيظهر في حالتها أهمية النسجام بين القـي

العإلم.

ـى ـد عإـل - خإطاٌب مانطقّي وأاضح وأمايّسر، يفهمه الجمهور وأيستوعإبونه، يعتـم
َطبين. الحجة وأالبرهان بكل أنواعإه عإلى حسب ماا يناسب المخا

ّد يـكـون "البـهـام" وأالغـمـوض أوأ التعقـيـد فيـهـا ًا ل ينافي هذا وأجود ماوا وأأيض
ًا، فهذه بحسبها وأهي الستثناء. ماقصود

ّفروأا وأيّسروأا وأل تعّسروأا". ٌقْ وأغير مانفر "بّشروأا وأل تن - خإطاٌب حكيٌم رفي

- خإطاٌب جذاب (ل يخلو مـاـن عإوامـاـل إـثـارة ـفـي الـحـدوأد المـشـروأعإة وأغـيـر
المفرطة).

ٌد عإن الغروأر وأالتعالي عإلى الخلقْ. - خإطاٌب قأوّي في تواضع وألين، وأبعي

- خإطاٌب أخإلقأّي مالتزٌم ماؤدب.

ٍم عإالي الهّمة، يبتعد عإن السفاســف - خإطاٌب زكّي طاهٌر نقي نظيف ماتسا
وأعإن المهاترات السخيفة وأالنحطاط في العبارة أوأ الهتماماات.

- خإـطـاُب رحـمـة وأإحـسـان وأـشـفقة عإـلـى الـنـاس، يظـهـر فـيـه وأيفـيـض مـاـن
عإباراته ماعاني الرحمة بالخلقْ وأماحبة هدايتهم وأإرادة الحسان إليهم.

- خإطاٌب شامال : دين وأدنيا، وأوأاقأعّي، يعرف النفس البشرية وأيعيش هموم
الناس وأيعالجها وأيرتقي بهم إلى أفضل ماا يمكن لهم.

وأشامال في جمـهـوره : يـخـاطب عإامـاـة الـنـاس (الـشـعب) وأجمـيـع ـشـرائحه
ًء. ًا رجالً وأنسا ًا وأكبار وأنخبه المتخصصة أيضا، صغار



- خإطاٌب إيجابّي، ل يبدوأ ماجرد ردوأد أفعال، وأل يقتصر عإلى الوقأوف ماوقأف
الدفاع وأتبرئة النفس، بل هو هجوماّي إن شئم.

هموما تتعلق بالعإلما الجهادي عإلى النترنت:

- كـيـف يمـكـن أن نرتـقـي بمـسـتويات جيلـنـا المجاـهـد (ـشـبابنا وأأبـنـاء أماتـنـا
ًا وأأنـصـار الجـهـاد وأماـحـبيه)؟ الرتـقـاء بمـسـتوى عإـقـولهم المجاـهـدين عإمومـاـ
وأتفكيرهم وأاهتماماهم وأطموـحـاتهم وأهمِمـهـم، وأماـسـتوى آدابـهـم وأأخإلقأـهـم،
ّذبًة كامالة جاماـعـة للفـضـائل، وأماستوى ماشاعإرهم وأانفعالتهم حتى تكون ماه
مان غير أن نطفئ فيهم جذوأة الحماس وأالغـيـرة وأالحمـيـة لـلـدين وأالـعـرض

وأالشرف، وأالمثال الواضح عإلى ذلك "أعإضاء المنتديات الجهادية".

- ماسألة التطوير وأالترقأية للداء العإلماي الجهادي.

- ماسألة أمان المجاهدين العإلمايـيـن وأ"العإلم الجـهـادي"، وأـضـمان حفـظـه
وأاستمراره بإذن الله.

- الوظائف وأالدوأار التي يمكن أن يضطلع بها "العإلم الجـهـادي" وأل ـسـيما
عإلى الشبكة العالمية، وأيهمنا هـنـا التـنـبيه إـلـى دوأر "البـحـوث وأالدراـسـات"

وأالتزوأيد بالمعلوماات.

هذه وأغيرها أماوٌر لبد مان البحث المستمّر فيها.

ّـثـل ـفـي وأل ريَب أن الجهاد العإلماي عإلى الشبكة العالمـيـة، باعإتـبـار أـنـه يم
ٍر مانه نخبًة طيبة مان رجال وأـشـباب وأنـسـاء المـسـلمين مـاـن أنـصـار جزء كبي
الجهاد مامن لم تتح لهم الفرصة للكون في ساحة الحـرب الفعليـة (القتـال
ُوأّجـهـوا للـكـون ـفـي ـهـذه بالنفس وأالسلح المعروأف) أوأ أتيـحـْت لـهـم لـكـن 
ّبارة، فإنهم لـهـم ماـشـاركة ـفـي ـصـناعإة الجبهة وأهذا الثغر، وأفيهم طاقأات ج
السياسة الجهادية وأ"القرار" وأالفكر الجهادي وأاـلـرأي الحرـبـّي، فعليـهـم أن
ّـلـوا بكـمـال الخإلص وأالـصـدق وأالمـسـؤوألية وأالمااـنـة، يستشعروأا ذـلـك وأيتح

فيكونوا نعم العون للقيادة الجهادية، وأالله ماع المؤمانين.

:  ماا يتعلق بالصإدارات العإلماية 

 ـ ينبغي ماراعإاة حسن النتقاء للكلمات مان قأيادات المجاهدين وأالترفع1
عإن استخدام ألفاظ قأد نهينا عإنها وأاللفاظ التي تتنافى ماع كون المسلم

غيَر طعان وأل لعان.

 ـ ينبغي تجنب نشر بعض الصور (في أفلم العمليات) مارفقة بأصوات2
بعض الخإوة وأهم يشتمون العإداء بما ل يليقْ .



 ـ ينبغي تجنب بث صور الزنادقأة وأهم يتلفظون بألفاظ التوبة وأيتبرؤوأن3
مان ردتهم، لن العاماة قأد ل تستوعإب ذلك فتحدث لهم فتنة، وأنحن نعلم

الحكم الشرعإّي في هذه المسائل لكن العواّم ربما لم يفهموه وأيقع
عإندهم تناقأض كيف أنه تاب ثم تقتلونه.!

 ـ ينبغي إطلق لفظ النتصار في ماوطنه المناسب، وأعإدم المبالغة في4
بعض الماور أوأ ماا يكون في ظاهره أنه مابالغة، كتصوير نجاح في عإمل

عإسكري ماحدوأد وأصغير وأكأنه انتصار عإظيم! أوأ كإظهار الفرح بقتل ذنٍب
ّوأ (وأكلٍب مان كلبهم المهينة الخسيسة) وأكأن الخإوة قأتلوا مان أذناب العد

ٍء قأدره، وأهذا كالمثال لما ذكرناه مان مابدإ "هرقأل"! بل يعطى كّل شي
ّو الهمة. الصدق، وأعإل

 ـ الفضل الكتفاء بتصوير الغنائم دوأن تصوير المجاهدين في كيفية5
ّفر. ّدة قأد تن ِة النزع بعُض الش انتزاعإها مان العإداء، إذا كان في صور

 ـ الواجب البتعاد عإن نشر الصور غير اللئقة كتغيير صور العإداء6
بواسطة الحاسوب وأتشويهها، أوأتغيير صور المجاهدين كأن يوضع لها شعر

أوألحية.

 ـ عإلينا الحتياط في نشر الصور المأخإوذة للخإوة الشهداء عإليهم رحمة7
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.

 ـ المفضل عإدم نشر صور الخإوة الشهداء المصابين إصابات بالغة8
ظاهرة قأد ترعإب الناشئة وأالشباب المسلم الراغب في اللتحاق بركب

المجاهدين، وأقأد يتعارض بعُض الصور ماع وأجوب تكريم الشهيد وأاحتراماه.

َبحون.!9 ُيذ  ـ ينبغي اجتناب بث صور العإداء وأهم 

 ـ ينبغي اجتناب إظهار بعض السرى بلباس غير ماناسب.10

 : وأبـعـد، فلـنـوقأن أن النـصـر مـاـن عإـنـد الـلـه وأـحـده، وأأـنـه لخاتمة الورقة
توفيقْ إل بالله، وأأن الفوز الحقيقّي هو نجاح النـسـان ـفـي الماتـحـان اـلـذي
ـا، وأالـلـه ًا، فلنجـعـل ـهـذا هّمـن ًا ـفـائز ِـلـقْ مـاـن أجـلـه وأخإروأـُجـه ماـنـه مافلـحـ خُإ
المستعان، وأوأـسـائل ـهـذا الـفـوز وأأـسـبابه وأاـضـحٌة غاـيـة الوـضـوح : تحقـيـقْ
العبودية لله عإز وأجل خإالصًة صادقأة وأإيثار الخإرة الباقأية عإلى الدنيا الفانية



وأبذل المجهود في طاعإة الله تعالى، وألنتذكر أن الدين ديُن الله، مانصوٌر بنا
ُكْم}َ، وأإنـمـا َل َـثـا َأمْا ُـنـوا  ُكو َي ُـثـّم َل  ُـكـْم  ْيَر َغ ْومًاا  َقأ ِدْل  ْب َت َيْس ْوا  ّل َو َت َت ِإْن  َوأ أوأ بغيرنا {
المهّم هو نحن وأمااذا استفدنا، فإن الـلـه ينـصـُر ـهـذا اـلـدين بالرـجـل الـفـاجر
ٍم ل خإلَق لهم، أي ل نـصـيَب لـهـم ـفـي الخـإـرة إذا أفـضـوا إـلـى الـلـه، وأبأقأوا
ـا وأالعياذ بالله، وأنسأله تعالى العافية وأالسلماة، وأنسأله تـعـالى أن يـصـلح لـن
ـل ـل وأعإل أـه أعإمالنا وأيتقبلها مانا وأيعفو عإن السيئات وأنحن لها أهل، وأهو ـج

المغفرة.

وأالحمد لله رب العالمين وأصلى الله عإلى نبينا ماحمد وأآله وأصحبه أجمعين.
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