
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 اهللا يهده منإن احلمد هللا، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، 
اً حممد أن وأشهد  له شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن وأشهد ،له هادي فال يضلل ومن ،له مضل الف

ديه إىل يوم الدين. ، صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه ومنورسوله عبده   اهتدى 

  أما بعد : 

  ..أيها اإلخوة املسلمون واألخوات املسلمات 

  أيها اإلخوة اجملاهدون من أبناِء أمتنا العزيزة املنصورة

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

إلعالم موِجُب هذه الكلمة القصرية إليكم هو ما كثُر مساعنا ومساُع الناس له من قبل العدّو ووسائل ا
اماٍت للحركة اجلهادية بقتل املسلمني م مجاعاٌت لوتصوير  ، اجلارية يف فلكه من ا لمجاهدين على أ

ُب األموالمن القتلة ال همَّ هل م ال هدَف شريَف هلم وال غاية نبيلة و  م إال سفك الدماء و ال ، وأ
  برنامج سياسي، وما شابه ذلك، وكذبوا.

مذءوماً مدحوراً، وعاُدتُُه  من أفغانستان العدّو الصليّيب الذي يستعد للرحيلأمّدهم يف ذلك مكُر قد و 
، إذا كان خارجاً، ال يلوي على باإلفساد واتباع سياسة األرض احملروقة وبإهالك احلرث والنسل جارية

مشحونة بغبار هذا العدو أجواٌء إنسانية وال يفكر يف عاقبٍة وال مستقبِل عالقٍة بني الشعوب، وساعدهم 
  وعملياٌت مشبوهة تتم يف أسواق املسلمني وأحيانا يف املساجد وغريها.اهلارِب ، 

فإننا  ومزيداً من املسامهة يف ضبط حركتنا اجلهادية الطيبة ،وإنارًة للسبيل وإعذاراً إىل اهللا  وقطعاً للطريق
مأسواقهم و  أو مساجدهم يف سواء املسلمني تستهدف عملياتأي من الكامل نؤكد على تربُّئنا   طرقا

م، أو  مراراً  األمر هذا أكد قده يث قيادته وعرب بياناته وعرب متحدتنظيم قاعدة اجلهاد ممثال يف وأن جتمعا
ا  على وأوضحنا أننا ننظر إىل شعوبنا اإلسالمية ،، وبّينا هذا األمر من منهجنا وطريقنا ودعوتنا أ

أنفسنا من التقصري، وإمنا يُنَسُب الشيء إىل أظهر أوصافه أو ال شعوٌب مغلوبٌة على أمرها، وال نعفيها و 
واألنظمة  اليت عليها املداُر يف املسألة املخصوصة، وأن شعوب أمتنا احملكومة من قبل الطغاة املرتدين



علينا كما جيب على   جيبة مسلم ، هي شعوبٌ ة لألعداء املوالية للغرب الصلييبّ العلمانية اخلائنة العميل
ا يف مدارج  إنقاذها هذه الشعوب أن يسعى يفكل فرٍد قادٍر من أفراد  وختليصها وهدايتها والرقّي 

ا وبؤسهاو إعمال التقتيل فيها والنهب ألمالكها  الالصالح والعزة والكرامة،    ومآسيها. زيادة معانا

  

العدو وجتّرب ومهما  م قتل النفس إال باحلق، مهما طغىوجل الذي حرّ  وأننا متقّيدون بشريعة ربنا عز
  بلغت األحقاُد وتراكمِت الثارات يف احلروب.

  إن دين اهللا عز وجل أغلى وأعلى.

  وإن الفوز برضوان اهللا وكرامته أعز وأمسى من كل غاية.

  

سواٌء كانت  كان،  مكان أي ويف كانت  جهة أية به تقوم النوع هذا من عمل أي منفنحن بريئون  

أو كانت تنتسُب إلى ، أخزها اهللا كافرة مرتزِقة  أو شركاٍت أمنيةً ، عصاباٍت جمرمًة تنتسب إىل العدّو 
  وتهاونْت وفّرطْت. المسلمين وإلى المجاهدين

 }الفساد حيب ال واهللا{، عنه ينا الذي األرض يف الفساد من تلك األعمال نعد -بكل وضوح–إننا 
  }.املفسدين حيب ال{واهللا 

املباَرك غاياته سامية وأهدافه نبيلة كلها رمحٌة وعدٌل وإحساٌن وشرٌف وعزة وكرامة  إن جهاَدنا املشروعَ 
والكون معه ويف صفه وأنصاراً له عز وجل، نعلي كلمة اهللا  فالح، جيمعها رضا اهللا تعاىلفوٌز و وصالٌح و 

  ر اإلنسان واألوطان، ونرحم اخللق وننفعهم.عدوان، وحنر وننصر دينه وحنميه وحنق احلق وندفع الظلم وال

  

ب و م حرمة دم املسلم ووجظَ إىل بّث ونشر العلم بعِ وفقهم اهللا ونذكُر إخواننا اجملاهدين يف كل مكان 
أي طريق مفٍض  سدّ ووجوب  بغري حق واحملافظة عليه واخلوف عليه من أن يُراق وصيانتهاالحتياط فيه 

ا و وأجواؤها وأحواهلا  ، وأن ال تطغى احلربُ وأمواهلم وأعراضهم إىل االستهانة بدماء أهل اإلسالم ُ ثارا



يف هذا األمر ويف كل أمٍر ، وال على عبوديّتنا الكاملة له  على متّسكنا بشريعة ربنا عز وجلوأحقاُدها 
ى طريق حممٍد صلى اهللا عليه وسلم، بالتزاٍم  نسُري علسبحانه وتعاىل، فنحن عبيُد اهللا سبحانه وجنوُدُه 

  كامٍل وصٍرب ويقني.

فإن نصوص الشريعة ، وإال إن اجملاَل جماُل تذكٍري وتأكيد وبياٍن للموقف الواضح، وليس بياَن إسهاٍب 
املؤمنة  النفسِ قدِر امة يعاً، ويكفي يف بيان َعَظمِة وضخاملطهرة يف هذا اجملال ال ختفى على املسلمني مج

عند اهللا من قتل رجٍل مسلٍم" املسلم قوُل النّيب صلى اهللا عليه وآله وسلم : " لزوال الدنيا أهن  وُحرمة دمِ 
.ومشاريُعنا  ، فلنُزْل مجيعاً ولنفَن ، ولتفَن تنظيماتنا ومجاعاتنا   ، وال يُراُق على أيدينا دٌم مسلم بغري حقٍّ

ا مسألة حامسٌة يف غاية الوضوح.   إ

  

  

  إلى نقاٍط مهمة :  -سددهم اهللا ونصرهم–م أدعو إخواني المجاهدين في حيثما كانوا ث

واستعمال ما يعم به مبنع التفجري  امليدانية املقاتلة إصدار أوامر للكتائب والسراياأدعوهم إىل  األولى :
واملالعب وحنوها، مهما كان  العامة كاألسواق والشوارع أماكنهموحنوها  مساجد املسلمنييف القتُل 

  اهلدف، ضبطاً لألمور واحتياطاً وحتاشياً عن اخلطأ والضرر.

  فإن ُوِجَد شيٌء خبالف ذلك يف يوٍم من األياِم فهو نادٌر جداً جداً.

ا أجيزْت على خالالتشديد البد من  الثانية : ف يف ضبط عمليات الترتس، واحلذر من التوسع فيها، فإ
شروطها  ألمراُء فيها أميا تشديد، يف توفرمقام الضرورة، فلتقّدر بقدرها، وليشدد ايف  األصل، فهي

، والفرصة ضيقة يف غريها حبيث ال ميكن يف العادة  وانتفاء موانعها : بأن تكون النكاية كبرية معتربة
بغريها وتتعني وسيلة إىل املقصود، وخيشى أن عدم اإلقدام عليها يضر  الكبري اهلدفهذا الوصول إىل 

  باجلهاد ومينح العدو الفرصة للتقدم واالنبساط املريح، وحنو ذلك، وهذا يكُمل بالنقطة التالية، وهي :

 فيها متخصصة موثوٍقة ، إىل جلان )اإلشراف على العمليات النوعية (التفجرييةوهي أن يوَكل  الثالثة : 
ا واإلقداَم عليها أو  ومن العلمطلبة من  العسكريني األمناء، يدرسون كل مسألة على حدٍة ليقرروا إجاَز



ال، كما نفعل حنن يف تنظيم قاعدة اجلهاد واحلمد هللا.. تنظر هذه اللجان يف كل عملية مقرتحة من كل 
  جهٍة لضمان إتقان التنفيذ الشرعي السليم، وباهللا التوفيق.

الفدائيني اجملاهدين عموماً و االعتناء بتفقيه اإلخوة جيب على قيادات اجملاهدين يف كل مكان  :الرابعة 
االطمئنان الكامل مبا  حد) على وجه اخلصوص، والنصح الكامل هلم ، وتعريفهم إىل ادينيهاالستش(

ر التاّم لطاعة قدم على مثل هذه العمليات : من وجوب اإلخالص فيها، والتوفّ جاهِد امللل يلزم من فقهٍ 
اهللا عز وجل ببذل نفسه إلعالء كلمة اهللا وإعزاز راية الدين، بدفع العدو الكافر الذي يفسد الدين 

وإثارة جدل ونقاٍش!! وال يقدم إال  خالفٍ  حملِّ  وأوالدنيا، فال يقدم على هدٍف مشبوه أو مشكوك فيه 
  حيث حتقق وتأكد مائة باملائة واطمأن اطمئنانا تاماً أن اهلدف مشروٌع، وأن اإلقداَم رضًى هللا تعاىل.

جيب على قيادات اجملاهدين أن ينصحوا لالستشهاديني يف ذلك، وحيذروا أشد احلذر من غّشهم، 
  ك ليس من النصح، إن ذلفوإرساهلم إىل أهداٍف مشبوهٍة مشكوكة، 

إذا أقدم على ذلك بدون تثّبٍت وعلى غري بصريٍة تامة فإنه مقّصٌر ملوٌم حياسبه اهللا وكذلك الفدائي نفُسُه 
ذا؟!!  ويعاقبه ويعّذبه، بدَل أن يناَل الشهادَة ،    وأينا يرضى 

  يته، وكم من طالب للخري مل يدركه. وكم من قتيل بني الصفني اهللا أعلم بن

إن ديننا اهدين الذين يبذلون أنفسهم وأرواحهم يف سبيل اهللا ابتغاَء رضوانه ال يقبلون هذا أبداً .. إن اجمل
  علٌم وعمل ونية.

  فلنتعلم العلم النافع ولنكن من أهل البصرية

  ولنصلح العمل

  ولنصلح النية

  وباهللا التوفيق

اليت فيها معاشنا ، وأصلح لنا آخرتنا اليت اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمُة أمرنا ، وأصلح لنا دنيانا 
  إليها معاُدنا.



  وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني.

  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته


