بسم الله الرحمن الرحيم
إلى الخأ المك ّرمّ والمأير الفاضععل المختععار أبععي الزبيععر حفظععه اللععه ورعععاه
وسدد خطاه/
السلمّ عليكم ورحمة الله وبركاته
نحمد إليكم الله تعالى ،ونصععلي ونسععلم علععى عبععده ورسععوله مأحمععد وآلععه
وصحبه ،ونهنئكم على التقدمّ وعلى السداد ،نسأل اللععه تعععالى أن يزيععدكم
ة ،وأن يفتح عليكم.
سدادا ً وقو ً
وصلتنا رساتكم تحمل بشائركم  ،المؤرخة في الثلثاععاء  20جمععادي الخععر
 1431المرفق فيها رسالتكم لبي يحيى ،والتعزيععة فععي الشععيخ مأصععطفى،
عظم الله أجرنا وأجركم فيه  ،والحمد لله ،فجزاكم الله خيععرا وبععارك اللععه
فيكم .كما وصل مأعهععا الملفععات المرفقععة )نمععوذج مأععن التقععارير الشععهرية
لمسئولي الدعوة(.
نبلغكم سلمّ جميع إخواننا هنا ،ونطمئنكم أن المشايخ الكبار بخيععر والحمععد
لله ،ونح ّول لهم رسائلكم أول بأول ،لكععن لععم يرسععلوا لنععا شععيئا إلععى الن،
ولعله في الطريق ،ورغم الجراح والقراح فالحمععد للععه صععامأدون صععابرون
وعلى الله مأتوكلون وفي المولى مأؤمألون ،وبشائر نصععر اللععه التععي كععثيرة
ولله المنة.
ت أن أذكركم برأينا ،وهععو مأععا نظععن أنععه
لن رسائل المشايخ تأخرت ،فأحبب ُ
رأي الشيخ أسامأة ،وهو  :الفضععل الن عععدمّ إعلن الخععوة النضععمامّ إلععى
ت لكم كلمّ الشععيخ بحرفععه فععي رسععالة سععابقة ،ول نععرى
القاعدة ،وقد نقل ُ
ى قريب ،فإن لمثععل هععذه العلنععات تكععاليف
إعلن "إمأارة" الن أو في مأد ً
ن ...ولنععا عععبرة ٌ وتجععارب
مّ مأا ل يلزمّ ،وقد يعجععز النسععا ُ
مأرهقة ،وفيها إلزا ُ
أمأامأنا كالعراق مأثلً ،والفضعل أن تبقعوا فعي طععوِر "الحركعة" و "التنظيعم"
سائرين في هدوء ،تحققون بالتدريج "القععدرة" الكامألععة والنفععوذ التععامّ فعي
أرضكم والتج ّ
ذر والرسوخأ باصطناع الناس واكتسابهم والفتح فععي قلععوبهم،
واستكمال مأقومأععات وأسععباب قيععامّ ونجععاح الدولععة ،فععإن الدولععة هععي فععي
الحقيقة النفوذ والسععلطان وعلععو الكلمععة ونفاذهععا ،ل بالدعععاء والشعععارات
سععخوا أقععدامأكم ،وانفععذوا علععى
والسماء ،فأنتم في الحقيقة الن دولة ،فر ّ
رسلكم ،والله مأعكم.
لكن هل مأن الجيد أن تتم مأنكم بيعة بشكل سععّري خععاص للشععيخ أسععامأة؟
هذا في رأيي مأمكن وجيد ،وأنا أرجحه لكم ،وسأرسععل للشععيخ بععذلك بععإذن
الله ،وعلى كل حال  :شريط "لبيك أسامأة" كان واضحا ً أنه يتضمن مأععا هععو

كالتصريح بالبيعة ،ونحن نعتبركم مأنا ونحعن مأنكعم بل شعك ول تعردد طبععًا،
والحمد لله على هذه الخوة والمحبة والجتماع على حبل الله المتين.
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كفععاكم اللععه والمسععلمين شععّر هععذه الطائفععة المترديععة المسععماة
العتصامّ ،ونسأل الله العفو والعافية والسلمأة ،وحسععبنا اللععه ونعععم
الوكيل.
قلتم إنكم أرسععلتم العنععاوين الخاصععة للتواصععل عععبر الوسععيط ،ولععم
تصلنا إلى الن ،لعلها في الطريق ،لكن أحببت التنبيه.
بالنسبة للموضوع الكيني ،أفضععل أن ننتظععر رأي وتوجيهععات القيععادة
العليا ،سائل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم لمععا فيععه الخيععر والصععلح
والفلح في العاجل والجل.
في ظني أننععا مأضععطرون لتبععادل مأعظععم المعلومأععات بواسععطة هععذه
الوسيلة )النت( ،والخوة الخبراء في الكمبيوتر يطمئنوننععا ويؤكععدون
أ ْمأن هذا البرنامأج ،ولكععن قععد يكععون مأععن الجيععد أن نجمععع بيععن عععدة
أسباب ،فمنها أن الرسائل التي تتضمن مأعلومأات ينبني بعضها علععى
م بطريععق
بعض بشكل مأرتب ،يمكن أن تقسم قسمين ،فيرسل قس ٌ
م بطريق آخر ،أو قسم في رسالة وقسععم فععي رسععالة أخععرى،
وقس ٌ
مأثل ً  :ذكععر العععداد والرقععامّ ،تكععون الرسععالة الولععى مأثل  :عععدد
ف  ،وأرسلنا لكم مأا يساوي باء ،وهكذا .....هذا
المجاهدين يساوي أل ِ ْ
في الرسالة الولى ،وفي الثانيععة حععل هععذه الشععفرة بععالقول  :ألععف
يساوي كذا ،وباء يساوي كععذا...إلععخ  ،وبالتأكيععد يتأكععد أن تكععون كععل
رسالة جاءت مأن طريق ،فمثل الن نحععن عنععدنا تواصععل مأععع الخععوة
في اليمن )جزيرة العرب( بشكل مأشفر ايضا كما مأعكم ،فبإمأكانكم
إرسال نصف المعلومأة لنا مأباشرة ،ونصععفها المكمععل عععن طريقهععم
هم فيكونون هم وسطاء
هم مأشفرة طبعا ،أي بتشفيرنا فوقه تشفيُر ُ
لكم في هذه ،كما يمكععن إرسععال نصععف المعلومأععة بواسععطة الخععوة
العلمأييععن كمععا نفعععل الن ،والنصععف المكمععل بواسععطة العنععاوين
الخاصة ]التي ننتظُر وصولها إن شاء الله[.
أضيف إلى هذا أننا لبد أن نجتهد فعي إيجعاد طعرق "يدويعة" ليصعال
مكم بالبحر؟ وأنتم أهلعه!! ف انظروا
الرسائل الخاصة المهمة ،فما عل ُ
في المأر مأن جهتكم ونحن سننظر مأن جهتنا ،والله مأولنا ومأولكم..
وعملي ّعع ا ً مأتععوكلين علععى اللععه  :هععل عنععدكم مأهربععون )أصععحاب بحععر،
سفن ،قوارب( يستطيعون المجيء إلى السواحل الباكسععتانية وهععي
طويلععة مأععن جهععة بلوشسععتان مأثل أو مأععن جهععة السععند )كراتشععي(،
راجعوا الخريطة ،فننسق وندير المأر رويدا ً حتى يفتح الله.
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ق أخرى أيضا يمكن أن نتفاهم علععى توصععيل شععيء مأمععا
وبه  ،وبطر ٍ
يفتح الله به علينا أو عليكم بيننا ،واللععه هععو الفتععاح العليععم ،إذا يسععر
الله شيئا نتحدث فيه إن شاء الله ،والله هععو الععرزاق الكريععم ،هنععاك
مأثل إمأكانية الستلمّ في بلد وسيط قريب مأثل  :تركيا أو ايععرا ن ،أو
بعض بلدان الخليج ،غير السعودية في هذه المرحلة.
أخي الحبيب الزبير  ،نعم لقد اطلعنا على الكتاب الذي أصدره أخونا
يعقوب )أبو الفضل( غفر الله له وأصععلح اللععه شععأننا وشععأنه ،وواللععه
لقد حزنت ،فما أدري مأا أصاب أخانععا؟! إنععا للععه وإنععا إليععه راجعععون،
يحكي كلمّ "هدرزة امأتععاع مأرابيععع" كمععا نقععول نحععن!! ]لعلععك أخععي
الزبير عشت قليل مأع الخوة الليبيين وتعرف شععيئا مأععن كلمأنععا[ كععل
شيء بل تحفظ ول كبير طائل ،بل يعطععي مأعلومأععات بشععكل مأجععاني
للعدو ،فضل عععن الفكععار المنحرفععة مأثععل إبععدائه إعجععابه بتراجعععات
الجماعة السلمأية المصرية ،وغير ذلعك ..كنععت أظعن أن الخأ مأعكععم
وكان والله هذا الخأ مأفخرةً عندي وأحسبه ذخععرا ً ولعععل اللععه يرجعععه
ن ،لسابقته الصالحة وطيب مأعععدنه إن شععاء اللععه واللععه
كذلك وأحس َ
حسيبه ..ليس عندنا مأعلومأات عنه وأيعن هععو الن ،هعل هعو عنععدكم؟
ة؟ فإن الخععوة فععي
وهل هو أصدر الكتاب بالفعل؟ وبواسطة أي جه ٍ
ض مأععا
مأركز الفجر لما جاءتهم نسخته ومأّر عليها بعضهم استغرب بع َ
فيها فعرضها علينا ،فمنعناهم مأن نشرها ،فلم ينشععروها ،لعلععه نشععر
الكتاب عن طريععق مأؤسسععات أخععرى أو مأطععابع! وقععد ذكرنععي فععي
ي بعض الشععياء
الكتاب باسمي القديم "أبو أسامأة الليبي" ونسب إل ّ
العادية حمالة الوجوه ،مأا فيها شيء.

تعليق على حادثة تفجيللر فللي الصللومال علللى متفّرجّيللن علللى
مباريات الكرة )كأس العالم( :
أخي العزيز  ،تناقلت وسائل العلمّ خبرا ً في أواسط شهر رجب لعلععه ،أن
تفجيرا ً استهدف في مأقديشو مأجموعًة مأن الناس )مأن الشعب الصومأالي(
كانوا يشاهدون مأباريععات كععرة القععدمّ فععي سععاحة مأععن السععاحات ،ونسععبت
وسائل إعلمّ العدو ذلك العمل إلى حركة الشععباب المجاهععدين ..لععم نطلععع
على تأكي دٍ مأنكم للمسؤولية على هذا العمععل ،فععالله أعلععم بالفاعععل ،لكنععي
أردت التعليق على الحدث للفائععدة  ،مأععن بععاب المععذاكرة مأعكععم والتشععاور
وتبادل الخبرات :
عع إن كان العمل مأن فعل الخوة المجاهدين فهذا في رأيي خطععأ  ،وينبغععي
أل يتكرر أبدًا ،فععإن كععونه خطععأ ً ظععاهٌر مأعن عععدة وجععوه شععرعية وسياسععية
)تدبيرية /سياسة شرعية /مأن جهة العقل والحكمة( ،فإن الشععريعة ل ُتبيععح

مأعاقبة أمأثال هؤلء الناس بالقتل على مأثل هذه المعصية لو سّلم مأععن كععل
ة فقط ،والقول بأنهم مأنّزلون مأنزلة
ه أنها مأعصية ،فقد يقال إنها مأكروه ٌ
وج ٍ
الممتنعين فيععه تععرد دٌ فععي مأثععل أحوالنععا هععذه وفععي مأثععل هععذه الصععور غيععر
المعلومّ تحريمها بطريق القطع مأن الشرع ..وأمأا مأن جهععة السياسععة فععإن
ضرر مأثععل هععذه العمععال ل يخفععى علععى مأتأمأععل مأجععرب ،وإننععي أسععتغرب
وأستبعِدُ أن يكون مأن عمل الخوة ،ومأا ظني إل أنه مأن عمل العدو ،فهععذه
أفاعيله وبصماته المعروفة ،وحسبنا الله ونعم الوكيععل ،فععإن هععذه العمععال
مأن ويمثله )المجاهععدين( ،وصععارفة
مأنفرة للناس غاية التنفير مأن السلمّ و َ
للناس إلى جهة العدو المرتد ،فإننا نعيش في واقع للمأة فيه مأععن الختلطا
وتراكععم الفسععاد والنحطععاطا والخلععل والمأععراض شععيٌء ل طاقععة للبطععال
المتشددين بإزالته أبدًا ،إنما سبيله  :السعي في مأععدافعته بطريععق التدريععج
مّ والغضاِء )اعم ْ
والصبر والتلطف التا ّ
ل نفسك مأا شفتش حاجععة!( ،والمأععرِ
بمععا يمكععن أن ي ُطععاع مأععن قبععل النععاس ،وتحععديث النععاس بمععا يعرفععون ول
ل مأن الحكمععة علععى هععذا النمععط ،ليععس مأنهععا ول مأمععا
ينكرونه.....إلى أصو ٍ
يقاربها أبد ا ً تفجير أمأثال هؤلء الناس الجهلة الغوغاء! كيف سيتصور الناس
أنكم ستكونون إذا حكمتم بالفعل الحكومأة التامأة وتمكنتم مأن البلد؟ كيف
سععيكون أمأعع ُ
س ورجععاؤهم فيكععم وفععي رحمتكععم وسعععتكم وعفععوكم
ل النععا ِ
وتسامأحكم...؟ ثام إن العدو الن قادر بامأتلكه لللة العلمأية التي ل نمتلك
مأعشععارها أن يوظععف الحععدث علععى ذوقععه ولصععالحه ،فنحععن نصععنع أحععداثاا ً
يوظفها هو!! والقيادة لبد أن تنتبه لهذا ،ل تقدمّ على فعل شععيٍء ل يمكععن
لها أن تستثمره )أعنععي لصععالح السععلمّ والمسععلمين ،ول أعنععي السععتثمار
ي" الضيق الملعون( "والله يعلم المفسد مأعن
السياسي الدنيوية "الكومأندان ّ
المصلح" ،فضل ً عن أن تعرف أن العدو هو الذي سيستثمره ويوظفه أخبث
توظيف مأضّر للسلمّ والمسلمين.
ععع إن مأثل هذه الصور مأععن المعاصععي الصععادرة عععن الجمهععور مأععن العععوامّ
والغوغاء سبيلها فقط الن في هذه المراحل التي نعيشها  ،مأهما ظننععا أننععا
مألكنا وقدرنا ،فنحن مأازلنا ضعععفاء وقلععة ،والعامأععة قععالت " :الكععثرة تغلععب
الشجاعة"! أقول  :سبيلها هو  :الدعوة بالبيان والتعليم والععوعظ والرشععاد
وتكععرار ذلععك وعععدمّ الملععل ...سععّلطوا عليهععم "التبليغييععن" والوعععاظ،
والمناشير ،ووسائل النكار والستنكار الكلمأية ومأا في حكمها مأععن عبععوس
الوجه ونحوه ،ثام الغضاُء والبتعاد عنهم واتركوهم فيما سوى ذلععك ،وأنتععم
مأعذورون مأحسنون ،ومأا على المحسنين مأن سبيل ،والله غفور رحيم ..أمأا
العقوبة بهذه السرعة  ،وأن تصل إلى تفجير مأثل هذا التجمع فهذا خطععأ بل
ريب.

هذا كله على فرض أن المجاهععدين قععامأوا بالعمععل ،وأن المتفرجيععن هععؤلء
كانوا مأن عوامّ الناس ،فإن كانوا عسكريين أو في وسط قاعععدة عسععكرية
للعدو مأثل ،فشيٌء آخر.
فتأمأل هذا يا أخي  ،وأطلع إخوانك عليه للمذاكرة ،ول أحععب أن أكععون فععي
مأوقف المفتئت على الخوة  ،ولكني كالجازمّ في نفسععي أن هععذا هععو رأي
دهم ،الله
وقناعة قياداتنا ومأشايخنا وعقلئنا هنا ،وهم مأن أنضج الناس وأس ّ
يبارك فيهم وفي الجميع.

تعليق على حادثة التفجير في كامبال )أوغندا( ]آخر شهر رجّب
1431هل[ :
وأمأا تفجير كامأبال )أو هما تفجيران( الذي تناقلت وسائل العلمّ تبّنيكم له،
فهو مأجا ٌ
ة والحمد لله  ،بلد ُ كفرٍ  ،وكفاٌر مأحاربون ،ومأن الناحيععة
ل فيه رحاب ٌ
السياسية له وجععٌه  ،وهععو مأقصععودكم بالتأكيععد وهععو الععردعُ للمجرمأيععن عععن
م
التدخل في الصومأال ،والضغط على شعوبهم وقواهم الجتماعية ومأععن ثا َعع ّ
الحكومأات بأن تسحب جيوشهم مأن الصومأال...
لكن مأيلي هو إلى أن الفضعل اجتنعاب مأثعل هعذا أيضعا ،إن كعان يسعتهدف
مّ شعوبهم )الكفار طبععع ًا( ،فععإن كععان لبععد فل تكععثروا مأنععه ،ولعععل هععذا
عوا ّ
التفجير الن يكفي ويصنع ردعا ً ورعبًا ،ويحععرك الععرأي العععامّ والمناقشععات،
وقد سمعت في بعض تقارير البي بي سعي علعى مأعا أظعن أن بععض قعوى
ة
المعاَرضة في أوغندا بععدأت توظععف الحععدث توظيفععا ً فععي صععالحنا؛ مأطالبعع ً
حكومأة البلد بسحب قواتها مأن الصومأال والنأي عععن المشععكلة الصععومأالية
ت لعل هععذا التفجيععر يكفععي إلععى
والمعقدة !...وهذا جي ٌ
د ،فارصدوه وكما قل ُ
حين على القل.
ولبد أن يكون مأطلبكم واضحا ً مأحددا ً قصيَر الكلمات  :اسحبوا قواتكم مأن
ف عنكععم .ولبععد
الصومأال وامأتنعوا عن المشاركة في قتل الصومأاليين ،نك ّ
دثايكم ووسععائلكم المتاحععة وعععبر اللقععاءات
مأن تكرار ذلععك كععثيرا ً عععبر مأتحعع ّ
السريعة والتصالت بوسائل العلمّ )التي ستتهافت عليكم تريد أن تسععبق
ث مأنكم( ،فتكررون بكععثرة نفععس الكلمّ،
كل مأنها إلى نقل كلمة لي مأتحد ٍ
وتشرحونه وتدللون عليه وبحسب كل مأوقف.
ت إذا كان المسععتهدف مأععن التفجيععر
إنما أخشى مأن مأفاسده –طبعا كما قل ُ
عوامأهم : -أنه يهيج الدنيا علينا ،وكما سبق وقلت  :العدو له اللة العلمأية
الضخمة التي ل نملك مأا يكافئها ،فهو يوظععف الحععدث لصعالحه وقععد فعلععوا
ت الحملة الدعائية الخبيثة في تغطية هذا الحععدث ..وانظععروا
بالفعل ولحظ ُ

إلى "طالبان" مأثل كيف يجتنبون هذا النمط مأن العمل مأطلقععًا ،لنهععم أهعع ُ
ل
ة ..وأنه يعطي للناس فكرة عنا فيها قدر زائد عن الحععد
مأبالغةٍ في السياس ِ
مأن "العنف" و "الشدة" و "القسوة" ،وأنععه قععد يفتععح علينععا جبهععات  ،وقععد
يكون رد الفعل عكس مأا أردنعا وتوقعنعا  :يتجيععش الععداء علينعا ،ويضعُعف
جد ُلنا وحجتنا أمأامّ الناس )الغوغاء ،والشعوب الجاهلة الفاسقة! والكععافرة،
بل وحتى كثير مأن أهل الخير!(  ..وقععد نعجععز عععن المواصععلة وعععن تغطيععة
رد كبععار المجرمأيععن بمثععل
الجبهات ..ثام في نفسي شيء آخر وهععو  :أن ن ُفعع ِ
هذا القرار )قرار الضرب لهم في عقر دارهم ونقل المعركة إلى أوطانهم(
 :فنجعل هذا مأخصوصا ً بأمأريكا مأثل وبريطانيا ونحوهما.
لكن لو كان الهدف )المستهدف بالتفجير( هدفا ً عسكريا ً أو حكومأيا ً مأعتبرًا،
فهو جّيد جدا ً للردع والرهاب ،ويكععون مأفهومأععا ً لععدى الععرأي العععامّ ول غبععار
ي دللتععه ،مأععع رسععالتكم
عليه ول يستطيع مأجرمأو العلمّ كبيَر شيٍء في لعع ّ
العلمأية السياسية المشار إليها ،فهذا يكون جيدًا..
والحاص ُ
ة شديدة الدقة كل مأا يمكن أن يّتخذ مأن
ل أنه لبد أن ُيدَرس دراس ً
قرارات مأن هذا النوع.
والله أعلم.
وأسأل الله العظيم لكم التوفيق والتسديد وأن يربط على قلععوبكم ويسععدد
رمأيكم ويبارك فيك جهودكم.
ب مأنكم أن ترصدوا الن هذه "التجربة" وتعطونا بإنصاف وتدقيق كما
وأطل ُ
لمسنا مأنكم بارك الله فيكعم رصعدا ً وتقويمعا ً مأوضعوعيا ً لهعا ،حعتى نسعتفيد
جميعًا.

كما في رسائلكم القادمأة نريععد مأعرفععة المزيععد بشععيء مأععن التفصععيل عععن
أحععوالكم العسععكرية  :القععوة الموجععودة ،والحتياطيععة ،والسععلح والععذخائر،
التجنيد والتدريب ،والدارة )خريطة إجمالية ،ل تكتبوا السماء والمعلومأععات
التي ل تهمنا الن(.....إلخ انظروا كيف يمكن إرسال الرسععائل مأجععّزأة كمععا
أشرنا ،والله مأعكم.

أخي الحبيب  ،هذا مأا تيسر في هذه الساعة ،واعلموا أن هععذه المراسععلت
فيها شيٌء مأن الرتجععال لضععيق الععوقت والحععال ،لكععن التناصععح والتواصععي
بععالحق والتواصععي بالصععبر هععو الععدافع  ،وسعععة قلععوبكم وحسععن فهمكععم

وإنزالكم الكلم مأنازله مأشجعة مأشوقة ،ونسععأل اللععه عععز وجععل أن يتولنععا
وإياكم بلطفه ورحمته وستره وعفوه.
ف عن  :الطيران الجاسوسي.
ومأرفقٌ لكم مأل ٌ
والسلمّ عليكم ورحمة الله وبركاته
مأحبكم  :عطية
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