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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 أيها األفاضل، أيتها األفاضل

املوازية،   عالميةاإل نابرمن امل اغريهشبكات اجلهادية املباركة وإنكم مبجرد تواجدكم وانتمائكم هلذا ال
توجهون رسالة قوية ألعدائكم بأنكم يف صف أهل احلق، وأنكم قد عقدمت العزم على الدخول يف الصراع 
القائم بيننا وبينهم ، وبأن أالعيبه وخدعه مل ولن تنطلي عليكم كشرحية هامة من شرائح وفئات هذه األمة 

 .األمر باملعروف والنهي عن املنكرأمة املباركة ، أمة الرسالة وأمة الدعوة والتضحية و

ذلك ألهنم يريدونكم أن تضيعوا أوقاتكم يف تتبع قنواهتم ومواقعهم الفاسدة وتتيهوا وسط غابة من 
األنشطة امللغومة اليت ختدر عقولكم وجتعلكم عبيدًا هلذه األصنام تعبدوهنا وتتقربون منها ليل هنار بتقدمي 

 .كم، لتتركوا مهوم أمتكم وتنسوا واجباتكمأغلى القرابني وهي أوقاتكم وشباب

، وبلغت أوجها ومحي وطيسها يف منذ زمن وهي يف تصعيد متواصل إن احلرب بيننا وبني أعدائنا قد بدأت 
عدة مناطق من عاملنا اإلسالمي الفسيح، وأن جراحًا وآالمًا كثرية قد أصابت جسد أمتنا وال زالت تنزف 

 حنن فاعلون ؟، فماذا  دماء والدموعمنا ال

هل تكتفي مبجرد اإلدعاء أننا منتمون إىل صفوف احلق بدون أن نؤدي دورنا املطلوب، ونكذب على 
 أنفسنا وعلى أمتنا فنقول بأننا نقدم شيئًا وال نقدم سوى الوعود والتسويف؟

 لعظيم؟هل هذا األسلوب ينفعنا يوم نلقى اهلل تعاىل ؟ وهل يقدم شيئًا هلذه األمة وهلذا الدين ا

أعداء )وال إىل هؤالء  ( اجملاهدون واملرابطون على خمتلف الثغور)إىل مىت سنظل مذبذبني ال إىل هؤالء 
 ؟ نتأرجح بني هذه الوضعية وتلك، وحنن نتأمل ونزيد جراح أمتنا نزيفًا ؟( األمة من كفار ومرتدين ومنافقني

  أيها األفاضل، أيتها الفاضالت،

، ولقد وفقنا اهلل تعاىل أن عرفنا الطريق وهدانا إىل سواء السبيل وعلمنا طبيعة هذا إننا يف مفترق الطريق
الطريق وطبيعة أعدائنا، وما ينتظرنا من عقبات وحمن وتضحيات، وليس أمامنا واهلل سوى الصرب والثبات، 

ومعنا معية اهلل، مث خري ، والتقدم بيقني بعد التوكل على اهلل تعاىل ، وماذا عسانا خنسر وحنن نبتغي رضا اهلل 
 هذه األمة وزبدهتا ، وهم هؤالء الفتية الذين آمنوا برهبم وزادهم هدى ؟
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إن الطريق تكون أقل وحشة حينما ال تكون وحدك، وهذه من نعمة اهلل على عباده، فأعطوا احلق هلذه 
فاهلل اهلل يف أخوتكم ، ت، ااألخوة املباركة، وامحدوا اهلل واشكروه عليها، فهي من عوامل القوة والثب

 .احرصوا عليها وعضوا عليها بالنواجذ

 أيها األفاضل ، أيتها الفاضالت،

إنكم هنا على ثغر عظيم، وقد يستهني بعضكم مبا هو عليه من رباط الدعوة والتحريض ونصرة للموحدين 
 .وفضح ملكائد الكافرين واملنافقني، ونقل هلموم األمة يف كل مكان

ن وهذا يتطلب منكم جتديد اإلخالص والنية يف كل صباح، بل يف كل ساعة بل يف كل إنكم مرابطو
حلظة، وهبذا يبارك اهلل لكم يف أعمالكم وجهودكم، ويستثمرها وينميها وإن كانت متواضعة يف أعينكم، 

وهو  – بعد إميانه ونفسه –فاهلل تعاىل يضاعف ملن يشاء وكيف يشاء، فأنتم تنفقون أغلى ما ميلكه املرء 
وقته، فال تبخلوا به على دينكم ويف سبيل نصرة إخوانكم، فكل دقيقة تقضوهنا هنا اعتربوها جهادًا 
ورباطًا ستؤجرون عليها ال حمالة، ولكن اجعلوها دقائق طاعة ودعوة وحتريض ودعاء، ال دقائق تفرج 

 .وجدال ورياء

قوس الذي ترمون به سهام احلق لتصيب الباطل فإهنا قالع إعداد وجهاد، ومبثابة ال حافظوا على منابركم،
،وليس أدل على ما أقول من هذه احلمالت املتواصلة اليت يشنها أعداؤكم على هذه املنابر  يف مقتل

ه املنابر، ليوقفوها أو يصدوا الناس عنها، فال تكونوا عونًا للعدو على إخوانكم املشرفني والقائمني على هذ
فتهجروها أو يكون تفاعلكم معها وفيها دون املستوى، فهذا ما يسعى العدو إىل حتقيقه وأخشى أن يكون 

 .قد حقق جزءًا منه وأنتم ال تشعرون

إن تواجدكم وتناوبكم على هذه الشبكات وإكثار سوادها يغيظ أعداءكم أميا إغاظة، وينسف مكائده 
واأللوف املؤلفة من اجلنود واخلرباء  طري املقنطرة من الذهب والفضةوخططه نسفًا، فهم ينفقون القنا

لصدكم عن اجلهاد اإلعالمي بعد أن فشلوا يف صد شباب األمة عن القتال وااللتحاق بساحات  والعمالء
النزال يف خمتلف اجلبهات املفتوحة ، ألهنم علموا وأدركوا خطورة هذه الشبكات وهذا السالح الفتاك ، 

 .اإلعالمي ، مبا حيققه من دعم معنوي ومادي إلخوانكم ولقضايا األمةاجلهاد 

إلزموا أماكنكم وتذكروا رماة غزوة أحد ففيها من العرب والدروس ما فيها، وال تغرنكم بعض الغنائم 
واالنتصارات اليت حيققها إخوانكم يف ميدان اجلهاد بالسنان والبيان، فتومهوا أنفسكم أن ال مكان لكم 

دور، وأنه من األصلح لكم االنسحاب وانتظار النداء، كال فنداء النفري والرباط  قد انطلق منذ زمن وال 
 .وليس لكم سوى الثبات والتزام الثغر الذي أنتم عليه
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ليس عليكم جناح : فنقول هلمأما الذين حبسهم عذر اإلنشغال بساحات القتال أو عذر األسر أو املطادرة 
تعاىل يعذركم وسيكتب أجركم كاماًل غري ناقص بإذنه تعاىل، وحنن نعلم ظروفكم أيها األحبة، فاهلل 

، وحنن نتأمل قيامكن وتواجدكم إىل جانب إخوانكم رها، ونعلم أنكم تتأملون وتتأسفون على عدم قدِّوُن
 معكم ونبشركم أن إخوانكم يقومون مكانكم وينوبون عنكم فيما يسر اهلل هلم من رباط حىت يأذن اهلل

 .لكم بالعودة أو يكتب لكم خريًا منها

وأود يف اخلتام أن أوجه نداء خاصًا إىل أخواتنا الفاضالت، لقد مشلكن النداء العام وال بأس من ختصيص 
 .كلمة لكن ألمهيتكن والدور العظيم الذي تقمن يف هذا امليدان زيادة على واجباتكن الشرعية الثابتة

من الرجال للعب دور فاعل ومتميز يف ميدان اإلعالم إن شاء اهلل، وهذا إن اهلل تعاىل قد أهلكن أكثر 
بسبب ظروفكن الثابتة مقارنة مع إخوانكن الرجال الذين تكون هلم مهمات التحرك وعدم االستقرار 
إضافة إىل مهام جهادية أو دعوية تتطلب منهم جهدًا وتفرغًا شبه كامل، مما جيعلهم غري قادرين على 

 .لتام والكامل ببعض الوظائف واألعمال يف ميدان اإلعالمااللتزام ا

تواجدكن لكي  –واهلل أعلم  –فيه فوائد عظيمة جدًا، منها  {وقرن يف بيوتكن}فأمر اهلل تعاىل لكن 
تتفرغن مليدان الدعوة والتحريض واإلعداد والنشر وباقي التقنيات املطلوبة دون حرج ويف منأى عن 

 .نها لو كننت خارج البيتيتالق الشبهات واملخاطر اليت

وقد ملسنا حضوركن القوي الظاهر منه واخلفي يف خمتلف املنابر والشبكات، وهذا من فضل اهلل عليكن، 
فاسألن اهلل املزيد من الثبات والتوفيق والسداد، واهلل تعاىل لن يضيع أجوركن ومل يتركن أعمالكن بإذنه 

 .تعاىل

قنا الثبات على األمر واملزيد من الصرب، وال يكلنا إىل أنفسنا وال إىل زن يرهذا وأسأل اهلل جل يف عاله أ
أعدائنا طرفة عني وال أقل من ذلك، ويتقبل منا صاحل أعمالنا وخيتم لنا بشهادة يف سبيله، مقبلني غري 

وصحبه مدبرين، واحلمد هلل رب العاملني أواًل وآخرًا وصلى اهلل وسلم وبارك على سينا حممد وعلى آله 
 .أمجعني

 .هـ 4141مجادى األوىل  –أبو سعد العاملي / وكتبه أخوكم 
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 مع حتيات إخوانكم 
  يف

 

 .وال تنسونا واجملاهدين من دعائكم
 

 


