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بسم هللا الرمحن الرحيم
مقدمة
إهنا سياحة يف كلمات كتبها رموز دفعوا حياهتم مثنا الستمرار عجلة اجلهاد يف سبيل هللا والتمكني
ونورها اإلخالص ،وحفها
لدين هللا والعزة لألمة اإلسالمية ،كلمات زينها األدب ،وحالها العلمّ ،
الصدق ،ورافقها التواضع ،وخالطتها احلكمة ،فال جتد بني طياهتا غيبة ملسلم ،وال بني ثناياها منيمة
توقع بني املسلمني ،أو ُكليمة تسعى لشق صفوفهم ،وال بني أسطرها احتقارا ملخالف ،وال ازدراء
ملعارض ،بل جتد الشفقة على املسلمني ،واحلرص على صالحهم ،واالستعداد للتضحية يف سبيل

هللا ورفعة األمة ،ودفع تكاليف اهلجرة واجلهاد وحتمل األذى والضيق ،واألخوة الصادقة ،والنصح
والتواصي باحلق بكل لطف ولني.
إهنا كلمات كتبها أناس تبحث عنهم قوى الكفر ليل هنار ،صباح مساء ،فال تفرت طائراهتم من
التحليق فوق رؤوسهم أمال يف إجياد خيط يوصل لقتلهم ،بل منهم من جنى مرة ومرتني وثالث من
قصوفات استهدفته ،ومنهم من ضحى بعائلته يف هذا الطريق ،ومنهم من فقد ابنا وابنني وثالثة،
فقد األحبة واخلالن فحدث وال حرج ،فلم تعقهم هذه الظروف األمنية الصعبة ،وال التحديات
أما ُ

اليت شاركتهم فيها عوائلهم ،بل كانوا جيدون كل ذلك رخيصا يف سبيل العبادة اليت يقول هللا عنها:
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رسائل يف رسالة
وبني يدي اآلن رسالة حوت رسائال نافعة ،خطها الشيخ أبو حيىي اللييب –رمحه هللا -ألحد أمراء
اجلماعات اجلهادية ناصحا وشافعا ،وهي رسالة ال ختص ذلك األمري وحسب ،بل إهنا قد حتدثت
عن منوذج حلالة قد تكررت وستتكرر يف مسرية اجلماعات اجلهادية ،فنسأل هللا تعاىل أن يطرح
فيها النفع والربكة.

الدين النصيحة:
ترسل النصيحة لغرض صالح من أرسلت له وهدايته ،يقول اإلمام اخلطايب( :النصيحة كلمة يعرب
هبا عن مجلة هي إرادة اخلري للمنصوح له) فهذه غايتها ،أما مبعثها فهي الشفقة والرمحة ،وأما
وسيلتها فال تكون إال مغلفة باألدب اجلم والعبارات الطيبة اليت تعكس شفقة املرسل وإرادته
للصالح.
وكم من رسالة اليوم تسمى "نصيحة" و" الفضيحة" هي أقرب تسمية هلا ،قال ابن رجبِ ( :
ومن
وزعم أنه إمنا حيمله على ذلك العيوب إما
أظه ِر التعيريُ :
إظهار السوء وإشاعتُه يف قالب النصح ُ
عاما أو خاصا ،وكان يف الباطن إمنا غرضه التعيري واألذى فهو من إخوان املنافقني الذين ذمهم هللا
يف كتابه يف مواضع ،فإن هللا تعاىل ذم من أظهر فعال أو قوال حسنا وأراد به التوصل إىل غرض
فاسد يقصده يف الباطن ،وعد ذلك من خصال النفاق كما يف سورة براءة اليت هتك فيها املنافقني
ِ
ِِ
ِ ِ
صادا
ني الْ ُم ْؤمن ه
ين اخته ُذوا هم ْسجدا ضهرارا هوُك ْفرا هوته ْف ِريقا به ْ ه
ني هوإِ ْر ه
وفضحهم بأوصافهم اخلبيثة { :هوالذ ه
ِ
احلُ ْس هن هواّللُ يه ْش هه ُد إِن ُه ْم له هك ِاذبُو هن}
ب اّلله هوهر ُسولههُ ِم ْن قه ْب ُل هولهيه ْحلِ ُفن إِ ْن أ ههرْدنها إِال ْ
ل هم ْن هح هار ه
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فلذلك أخي اجملاهد عليك بإصالح نيتك قبل إسداء النصيحة ،كما يتوجب عليك اتباع
اإلرشادات اإلهلية والسنن النبوية واألخالق السلفية يف نصيحتك ملن خالفك يف مسألة أو عمل،
فمهما بلغت اخلصومة مع خمالفك فلن يكون حاله أسوء من حال فرعون الذي نازع هللا يف الربوبية
واأللوهية وطغى وجترب يف األرض ،ومع ذلك فقد أمر هللا تعاىل نبييه موسى وهارون –عليهما
السالم -بأن يقوال له القول اللني عند نصيحته ،وتذكر –أخي الناصح -دائما قول الفضيل بن
عياض –رمحه هللا( :املؤمن يسرت وينصح ،والفاجر يهتك ويعري) ،واجعلها معيارا لكتاباتك.
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
أبعث إليك رساليت هذه راجيا من املوىل عز وجل أن تصلك وأنت يف خري حال يف دينك
الذي هو عصمة أمرك ،ودنياك اليت فيها معاشك ،يف ازدياد من الطاعة والقربات ،وابتعاد
عن املعاصي واملوبقات ،يراك هللا حيث حيب ،وال يراك حيث يسخط ،سائال املوىل عز وجل
أن يشرح صدورنا للحق ويذلل قلوبنا التباعه ،وجينبنا وإياكم مضالت الفنت ما ظهر منها وما
باع ِّ
الظن وما هتوى األنفس ،إذ ال شي أهلك للمرء من االنقياد
بطن ويعيذنا من عبادته باتِّ ِّ
هلواه واالستسالم لدواعي النفس واالنعزال عن وازع العلم الصحيح والورع الصادق ،كما
ِّ ِّ
قال تعاىل { :وإِّن َكثِّريا لَي ِّ
ين} [األنعام:
ضلُّو َن بِّأ َْه َوائِّ ِّه ْم بِّغَ ِّْري ِّعلْم إِّن َرب َ
ً ُ
َ
ك ُه َو أَ ْعلَ ُم بال ُْم ْعتَد َ
ك فَا ْعلَ ْم أََّنَا
 ،]119ونعوذ باهلل من سلوك سبيل َمن قال هللا فيهم{ :فَِّإ ْن َلْ يَ ْستَ ِّجيبُوا لَ َ
ي تبِّعو َن أ َْهواءهم ومن أ َ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ي}
َض ُّل ِم ِّن ات بَ َع َه َواهُ بِّغَ ِّْري ُه ًدى م َن اّلل إِّن اّللَ َال يَ ْهدي الْ َق ْوَم الظال ِّم َ
َ ُ
َ َُ ْ ََ ْ
[القصص.]50 :

أخي املكرم  /أبعث إليك هذه الرسالة –وهي رساليت األوىل إليكم -راجياً أن تقع منكم

املوقع احلسن ،وأن جتد منكم كل قبول وإصغاء ،فلن أكون بإذن هللا تعاىل غاشاً لكم وال
ألحد من املسلمي وال اجملاهدين ،وإَّنا هي زكاةُ علم نؤديها لست فيها إال ناصحاً مذكِّراً ال

أريد من وراء ذلك جزاء وال شكوراً ،فهي رسالة أخصكم هبا ال يدفعين إىل كتابتها إال طلب
إحقاق ِّ
احلق الذي نزعم مجيعاً أننا نسعى إلقامته ونشره والقتال دونه.

إذن فهي نصيحة كذلك ألهل العلم بأن يؤدوا زكاة علمهم بإبداء النصح لألمراء ،وعدم السكوت
على املنكرات واملخالفات ،فال مينعه من النصيحة أن يكون املنصوح أمريا له يف نفس اجلماعة،
كما ال مينعه أن يكون هو مستقال ال ينتمي جلماعة املنصوح ،فإن الدين النصيحة ،وهكذا رأينا
دأب علماء اجلهاد ،فبني يدي باإلضافة إىل هذه الرسالة العديد من الرسائل اليت كتبت بغرض
النصيحة واإلنكار على عدد من قيادات اجلهاد يف شىت البقاع.
ولتعلم – أخي املكرم – أننا لسنا من أهل العصبية املقيتة ،وال القوميات املنتنة ،وال التحزبات
الضيقة الذين يوالون ألجل مجاعتهم ويعادون عليها ،فإننا نعلم أن هذه اجلماعات إما أن
تكون عوناً للمرء على طاعة هللا ،وإما أن تكون وباالً عليه تبعده عن احلق وتعميه عن اهلدى
ِّ
ين فَ رقُوا ِّدينَ ُه ْم َوَكانُوا
وتغرقه يف العمى وجتعله (على غري شيء) ،كما قال تعاىل{ :إِّن الذ َ
ت ِّم ْن هم ِّيف َشيء إَِّّنَا أَمرهم إِّ َىل ِّ
ِّ
اّلل ُث يُنَبِّئُ ُه ْم ِِّبَا َكانُوا يَ ْف َعلُو َن} [األنعام،]159 :
ُُْ ْ
شيَ ًعا لَ ْس َ ُ ْ
ْ
بناء على دافع حزيب أو
أقول هذا حىت ال ينفث الشيطان يف روعكم أنين أكتب كلمايت هذه ً
وأتعصب ملنهجها بل إننا ننشد احلق
انطالقاً من انتماء إىل مجاعة أو تنظيم أو حركة أنتصر هلا
ُ
حيثما كان وال نبايل من أين أتانا وال من أرشدنا إليه سواء كان من مجاعتنا أم من غريها،
احلقيق
وسواء كان جماهداً أم قاعداً ،وسواء كان موافقاً أم خمالفاً ،ما دام ما ينطق به هو احلق
َ
باالتباع ،فاحلكمة ضالة املؤمن أينما وجدها فهو أحق هبا.

رسالة لألمراء:
يرسل الشيخ لألمراء رسالتني ،األوىل :يقول هلم :أبعدوا عنكم الغششة مهما وافقوكم ورضوا عنكم،
فإهنم بطانة السوء الذين يفسدون وال يصلحون ،فهم الذين يزينون لألمري قبائح األمور ليقرتفها،
ويصغرون يف عينه كبائر األمور فيفعلها ،فيا أيها األمري انظر إىل من حولك من جلسائك ،هل
هم كحامل املسك أم كنافخ الكري؟ هل يزينون لك الغيبة وميلؤون مسعك بالنميمة؟ أو إهنم ممن
كرهوا أن يأكلوا حلوم إخواهنم نيئة!؟ هل هم ممن ترطبت ألسنتهم بذكر هللا أم أهنا قد تقيحت
بالطعن يف أعراض الناس وكشف أسرارهم ،هل هم ممن يصفقون لك مع كل خطوة ختطوها أم
أهنم ممن يأخذون على أيديك عند اخلطأ يف حمارم هللا؟ هل هم ممن يسرت على املسلمني عيوهبم
ويعتذر هلم أم ممن يتتبع عوراهتم وال يلتمس هلم عذرا؟
أيها األمري ماذا ترجتي من بطانة تسهل لك سفك دماء املسلمني وحترضك على ذلك؟ وما فائدة
تلك البطانة اليت تعينك على التجسس على املسلمني وكشف أستارهم؟ فليس املعيار يف املوافقة
والتأييد بل بالصالح فاختذ بطانتك على حسب صالح دينهم تفلح.
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طلب مدح الناس وثنائهم وإشباع رغبات نفوسهم يف ذلك – كانوا أول من تُسعر
أعماهلم َ
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ك
ت ،قَ َ
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يك َحىت ْ
ال :ج ِّريء ،فَ َق ْد قِّيلُ ،ث أ ُِّمر بِّ ِّه فَس ِّ
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تَ ،ولَكن َ َ ْ
َْ
ت الْعل َ
ت الْعل َ
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ك ،قَ َ
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ت ِّم ْن َسبِّيل ُُِّت ُّ
ت فِّ َيها لَ َ
الَ :ك َذبْ َ
ب أَ ْن يُ ْن َف َق فِّ َيها إِّال أَنْ َف ْق ُ
الَ :ما تَ َرْك ُ
َع ِّم ْل َ
ك فَ عل َ ِّ
ال :هو جواد ،فَ َق ْد قِّيلُ ،ث أ ُِّمر بِّ ِّه فَ ِّ
ِّ
ب َعلَى َو ْج ِّه ِّهُ ،ث أُل ِّْقي ِّيف الن ِّ
ار))
َولَكن َ َ
سح َ
ْت ليُ َق َ ُ َ َ َ
َ
ُ
َ
َ
رواه مسلم ،فهؤالء ثالثة كانوا باذلي ألَنْ َف ِّ
س شيء ،أحدهم لنفسه ،واآلخر لعلمه ،وثالثهم
ملالِّه ،وكل ذلك ل ِّ
قال) ،فكان جزاؤهم يوم القيامة
يغن عنهم من هللا شيئاً ،وما أهلكهم إال (ليُ َ
–مع ِّ
فج ِّمع هلم بي عذاب النار ألجسادهم ،وهوان التوبيخ لنفوسهم،
حر النار( -فقد قيل)ُ ،
وال عاصم من أمر هللا إال من رحم.
أما الرسالة الثانية :فرسالة يوضح فيها الشيخ لألمراء مقصود اإلمارة يف اإلسالم ،وقد خطها يف
عدة مواضع من الرسالة.
بدأها يف توضيح أن هذه اإلمارة إمنا هي مغرم وليست مبغنم ،وأن الصاحلني كانوا يسألون هللا
منها السالمة والعافية ،قال عليه الصالة والسالم( :إن شئتم أنبأتكم عن اإلمارة وما هي ،أوهلا
مالمة ،وثانيها ندامة ،وثالثها عذاب يوم القيامة إال من عدل)
فإنك اليوم يف موطن ِّ
خطر عظيم ،وحمل هتيبه أكابر األئمة وأجلة العلماء أال وهو اإلمارة،
شر مغرم إال ملن قام ِّ
حبقها وأدى واجبها وقليل ما
واليت يعُ ُّدها البعض مغنماً وهي –وهللا – ُّ
هم ،عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :إنكم ستحرصون

على اإلمارة ،وستكون ندامة يوم القيامة ،فنعم املرضعة وبئست الفاطمة)) رواه البخاري.
مث ّبني أهنا أمانة ،وتأدية هذه األمانة يكون بأخذها حبقها كما أوجب هللا تعاىل ،وأن من أبواب

خيانة هذه األمانة هو باستغالل صالحيات اإلمارة للتكرب يف األرض وظلم اخللق وقهرهم والعلو

عليهم.
ِّ
ين
إذاً فهي أمانة متاماً كما وصفها النيب صلى هللا عليه وسلم ،وقد قال هللا تعاىل { :يَا أَيُّ َها الذ َ
آمنُوا َال ََتُونُوا اّللَ َوالر ُس َ
ول َوََتُونُوا أ ََمانَاتِّ ُك ْم َوأَنْ تُ ْم تَ ْعلَ ُمو َن} [األنفال ،]27 :وال خيانةَ
َ

أعظم من اَتاذ هذا املنصب –الذي اؤمتن عليه العبد – مطيةً لتحقيق الرغبات وُتصيل
األهواء فتسفك ألجل ذلك الدماء احملرمة ،ويُقهر الناس ظلماً وعدواناً بالضرب والسجن
والنفي واهلجران واملطاردات واملالحقات والتضييق ،وتستحل أعراض املسلمي بالغيبة
والنميمة والطعن والتُ َهم ،وُمتألُ البطون بلحومهم يف اجملالس ُّ
إرضاء لألمر ِّاء أو
تفكها وتندراً
ً
ِّ
للجماعة.
جماملةً
مث ّبني عاقبة من مل يأخذ هذه اإلمارة حبقها ،وإمنا استعملها حلق نفسه وأتباعه وحظوظهم ،فقال

الشيخ:

ومن ضيعها أو جعلها حظاً لنفسه ،فإهنا ستكون عليه يوم القيام خزياً وندامةً ،ولن ينفعه يومئذ
َ
تعظيم الناس ،وال مدحهم ،وال توقريهم ،وال ثناؤهم ،ولن
–وهو واقف بي يدي ربه وحيداً-
ُ

ينجيه أ ْن كان ينادى يف الدنيا (أمري صاحب) ،أو (أمري حمرتم)  ,أو (البطل املقدام) أو (القوي
ِّ
ِّ
باب سيارته ،أو َُي ِّهد له الفراش،
احلازم) ،ولن جيد يف ذلك املوطن من يُظلل عليه ،أو يفتح له َ
أو ِّ
ِّ
ت َرِّهينَة } [املدثر{ ،]38 :بَ ِّل ِّْ
يقدمه يف ِّ
سا ُن َعلَى
سبَ ْ
اإلنْ َ
كل شيء بل ُ { :ك ُّل نَ ْفس ِبَا َك َ
ِّ ِّ ِّ
ورب ُِملك يف الدنيا معظم بي أصحابه وأتباعه قد بسط
رية} [القيامةُ ،]14 :
نَ ْفسه بَص َ
سلطانه ،وكثر أعوانَه ،ومأل خزائنه ينادي يف ذلك اليوم العصيبَ { :ما أَ ْغ َن َع ِّين َمالِّيَ ْه ()28
ِّ
املرء يومئذ مجاعة ،وال حركة ،وال تنظيم.
َهلَ َ
ك َع ِّين ُس ْلطَانيَ ْه } [احلاقة ،]29 ،28 :ولن ينفع َ
إذاً فلتعلم – أخي املكرم -أن الشقاء كل الشقاء هو أن يعمر املرء دنياه خبراب آخرته،
يعمر دنيا غريه بتخريب أخراه ،كما قال قَ َ ِّ ِّ
وأشقى منه من ِّ
ت
يل بْ ُن أَِّيب أ َُويْسَِّْ :س ْع ُ
ال إ ْْسَاع ُ
من
ال ِّيل َربِّ َيعةُ الرأْ ِّي ،قَ َ
ول :قَ َ
ك بْ َن أَنَس ،يَ ُق ُ
ُستَا َذ َمالِّك :يَا َمالِّ ُ
َخ ِّايل َمالِّ َ
الَ :وَكا َن أ ْ
كَ ،
ْتَ :م ْن
ال ِّيلَ :م ْن َس َفلَة الس َفلَ ِّة؟ قَ َ
ال :فَ َق َ
ْتَ :م ْن أَ َك َل بِّ ِّدينِّ ِّه ،قَ َ
الس َفلَة؟ قَ َ
ال :قُل ُ
ال :قُل ُ
َصلَح ُدنْ يا غَ ِّْريِّه بَِّفس ِّ
اد ِّدينِّ ِّه.
أْ َ َ
َ

حرمة األعراض:
والذي حرم الدماء واألموال قد حرم األعراض أيضاً كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم يف
أعظم مجع وأجل مشهد (( :إن دماءكم ،وأموالكم ،وأعراضكم ،بينكم حرام ،كحرمة يومكم

هذا ،يف شهركم هذا ،يف بلدكم هذا ،ليبلغ الشاهد الغائب)) متفق عليه ،فهذا كله فوق أنه
املسلمي وتعرض لسخط العزيز العليم ،فإنه أيضاً من أعظم غش األمري
انتهاك حلرمات
َ
ألتباعه ،حيث أطلق ألسنتهم وأيديهم وسياطهم على عباد هللا ول يكفهم أو يزجرهم بل هو
إما ساكت راض ِبا يفعلون أو آمر مؤيد ملا يقرتفون فيحمل بذلك أوزاره وأوزارهم فيكون فيه
شبه ِمن قال هللا فيهم{ :اتبِّعوا سبِّيلَنا ولْنح ِّمل َخطَايا ُكم وما هم ِّحب ِّاملِّ ِّ
اه ْم ِّم ْن
ي م ْن َخطَايَ ُ
َ ْ ََ ُ ْ َ َ
ُ َ َ ََْ ْ
َشيء إِّن هم لَ َك ِّ
اذبُو َن } [العنكبوت ،]12 :وعن معقل بن يسار –رضي هللا عنه -قال :قال
ْ ُْ
وت َو ُه َو غَاش
وت يَ ْوَم ََيُ ُ
النيب صلى هللا عليه وسلم َ (( :ما ِّم ْن َع ْبد يَ ْستَ ْر ِّع ِّيه هللاُ َر ِّعيةًََ ،يُ ُ
لَِّر ِّعيتِّ ِّه ،إِّال َحرَم هللاُ َعلَْي ِّه ا ْجلَنةَ)) رواه البخاري ومسلم ،وعند مسلم َ (( :ما ِّم ْن أ َِّمري يَلِّي أ َْم َر
ِّ
ص ُح ،إِّال َلْ يَ ْد ُخ ْل َم َع ُه ُم ا ْجلَنةَ)).
ال ُْم ْسل ِّم َ
يُ ،ث َال َْجي َه ُد َهلُ ْم َويَ ْن َ

فاعمل ِّ
لنجاة نفسك ،واسلك طريق السالمة ،وال تكن جسراً يعرب عليه أتباعك إىل النار،

بك بإرضاء اخللق ال سيما اهلََمل الرعاع الذين ال
دينك بالتجرد للحق ،وال تُسخط ر َ
وص ْن َ
ُ

يعرفون من دين هللا شيئاً ،وإَّنا هي خياالت وظنون وأهواء وإعجاب باآلراء حيسبوهنا شيئاً
حىت إذا جاءوها ل جيدوها شيئاً ووجدوا هللا عندها فوفاهم حساهبم ،فإن شر الناس من رضي

ذلك فأرضاهم وأرضوه وأفرحهم وأفرحوه
بصحبة الناس على معصية هللا ،وتواد معهم على َ
وهم م ِّ
سخطون لرهبم ِمقوتون من خالقهم ،وما حال هؤالء إال كحال قوم إبراهيم عليه الصالة
ُ
ون ِّ
ال إَِّّنَا اَتَ ْذ ُْت ِّمن ُد ِّ
اّلل أ َْوثَانًا َم َودةَ بَ ْينِّ ُك ْم ِّيف ا ْحلَيَ ِّاة ُّ
الدنْ يَا ُث
والسالم الذين قال هلم َ { :وقَ َ
ْ
ِّ ِّ
ين }
ض ُك ْم بَ ْع ً
ض ُك ْم بِّبَ ْعض َويَل َْع ُن بَ ْع ُ
يَ ْوَم ال ِّْقيَ َام ِّة يَ ْك ُف ُر بَ ْع ُ
ضا َوَمأ َْوا ُك ُم الن ُ
ار َوَما لَ ُك ْم م ْن نَاص ِّر َ
[العنكبوت ،]25 :ولئن َس ِّعدوا يف الدنيا ببعضهم واستأنسوا باجتماعهم وركنوا إىل تآلفهم
–وهو على معصية هللا -فسيقال هلم يوم القيامة َ { :ولَ ْن يَ ْن َف َع ُك ُم الْيَ ْوَم إِّ ْذ ظَلَ ْمتُ ْم أَن ُك ْم ِّيف

ال َْع َذ ِّ
اب ُم ْش َِّرتُكو َن} [الزخرف ،]39 :فاحذر – أخي املكرم -أن جتمع من حولك على
ِّ
حساب معصيتهم لرهبم ،وتفرحهم وتغضب ربك
مساخط هللا ،وترضى منهم بالطاعة لك على
هبم.

سفك الدماء احملرمة:
مما يكرره علماء اجملاهدين على غريهم من األمراء أو على جنودهم وعامة املسلمني هو التحذير
من خطورة سفك الدماء احملرمة ،فإهنا ورطة ال خمرج هلا كما أخرب الصادق املصدوق ،وقد مسعت
من العديد من قيادات اجلهاد قوهلم إن املعيار عندنا يف صالح األمري أو فساده هو دخوله يف
الدماء احملرمة ،فمن جترأ على دماء املسلمني ومل ينتصح مل يصر أمينا على دماء اجلنود وال على
مصلحة املسلمني ،قال املهلب :حرص الناس على اإلمارة ظاهر العيان ،وهو الذي جعل الناس
يسفكون عليها دماءهم ،ويستبيحون حرميهم ،ويفسدون ف األرض حني يصلون باإلمارة إىل
لذاهتم ،مث البد أن يكون فطامهم إىل السوء وبئس احلال؛ ألنه ال خيلو أن يقتل عليها أو يعزل
عنها وتلحقه الذلة أو ميوت عليها فيطالب ف اآلخرة فيندم .اه
يقول الشيخ أبو حيىي يف رسالته:
فرب أمور صار أصحاهبا
وإنين لن أُتدث هنا عن قضايا معينة وحوادث اقرتفتها مجاعتكمُ ،
اليوم بي يدي رب العاملي سواء فيها القاتل أو املقتول ،وعنده –سبحانه -جتتمع اخلصوم،

ولكن األمر الذي ال شك فيه أن مجاعتكم لديها إسراف يف الدماء ،وهتاون يف سفكها ،وجترؤ
عليها ،فلئن وقع ذلك أثناء إمارة  ........رمحه هللا وقد أفضى إىل ما قدم ،فإنك اليوم يف
موطن ِّ
خطر عظيم.

شقاء أعظم وأطم من إسخاط العبد لربِّه بانتهاك حمارمه ،وجتاوز حدوده ،كما قال عز
وال َ
ود ِّ
ك ُه ُم الظالِّ ُمو َن} [البقرة ،]229 :وال حرمةَ يف هذه
اّلل فَأُولَئِّ َ
وجل َ { :وَم ْن يَتَ َعد ُح ُد َ
الدنيا بعد توحيد هللا تعاىل – على اإلطالق -أجل وأغلظ وأوثق من دم املسلم الذي نزل يف
حق سافكه عمداً بغري حق من الوعيد ما ل ينزل يف غريه كما قال عز وجلَ { :وَم ْن يَ ْقتُ ْل ُم ْؤِّمنًا
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
يما} [النساء:
ب اّللُ َعلَ ْي ِّه َولَ َعنَهُ َوأ َ
َعد لَهُ َع َذابًا َعظ ً
ُمتَ َعم ًدا فَ َج َزا ُؤهُ َج َهن ُم َخال ًدا ف َيها َوغَض َ
 ،]93حىت اختلف العلماء هل لقاتل املؤمن عمداً توبة أم ال؟! ،هذا الدم احلرام الذي أخربنا
النيب صلى هللا عليه وسلم أن زوال (الدنيا) بأسرها أهون عند هللا من سفك دم مسلم بغري

حق ،أفرأيت! (لزوال الدنيا) ِبا فيها ،وليس فقط زوال مجاعة من اجلماعات ،وال تنظيم من
التنظيمات ،وال إمارة من اإلمارات ،مهما انتشر صيتها وذاع اْسها وكثرت أعدادها وظهرت
أعماهلا وتزي َن إعالمها ،وقال النيب صلى هللا عليه وسلم (( :لَ ْو أَن أ َْه َل الس َم ِّاء َو ْاأل َْر ِّ
ض
ا ْشتَ َرُكوا ِّيف َدِّم ُم ْؤِّمن َألَ َكب ُه ُم اّللُ ِّيف الن ِّ
ار)) رواه الرتمذي ،فتأمل هذا احلديث العظيم الذي
تقشعر منه جلود أهل اإلَيان ،فلو تواطأ أهل السماء من املالئكة وأهل األرض مجيعاً على
سفك دم مسلم واحد –قد يكون ضعيفاً فقرياً جاهالً يُأبَه ِّبه  -ألكبهم هللا يف النار ،فلن
يشفع لسافكي دماء املسلمي بغري حق ،أو بالظنون واألوهام ،أو باجلهاالت واألهواء -لن

يشفع هلم أن يكونوا جماهدين مرابطي مهاجرين ،ولن ينفعهم جهادهم حينئذ يوم يقفون بي
كل من تورط يف هذه البلية لنفسه جواباً،
يدي هللا تعاىل ويسأهلم ِّلَ قتلتم فالناً املسلم؟ وليُ ِّعد ُّ
فإن ل جيد فهو ل يزل يف دار الدنيا فليبادر إىل التوبة وال خيادع نفسه باألماين وال يتكل على
الظنون اليت لن تنفعه عند عالم الغيوب{ ،يَ ْوَم َال يَ ْن َف ُع َمال َوَال بَنُو َن ( )88إِّال َم ْن أَتَى اّللَ
بَِّقلْب َسلِّيم} [الشعراء]89 ،88 :
ِّ
ِّ
خباصة نفسه ،مغموراً
فوهللا ث وهللا ،لو أن املرء عاش تاركاً
للجهاد بعيداً عن ساحاته ،مشتغالً
بي الناس ال يعبأ به ،لكان ذلك خرياً له من أن يكون ُتت مظلة (اجملاهدين) ث يوقِّع نفسه
يف هذه الورطة وهي سفك الدماء احملرمة ،كما قال عبد هللا بن عمر –رضي هللا عنهما: -

((إن من ورطات األمور ،اليت ال خمرج ملن أوقع نفسه فيها ،سفك الدم احلرام بغري حله))
رواه البخاري.

شفاعة يف مهاجرين:
اشتهرت إحدى اجلماعات اجملاهدة يف وزيرستان باعتقال كل من خيرج من اجلماعة وسجنه ،فكان
هذا حمل استنكار من مشايخ اجلهاد ،فليس االنتماء للجماعة هو معيار الوالء والرباء والصالح
والفساد ،فرب مبايع داخل اجلماعة ضرره أشد وأكرب ممن هو خارجها من الصاحلني ،وال شك أن
سجن من خيرج من اجلماعة والتضييق عليه وإسقاطه هو فعل الظاملني املتجربين ،مهما تلقبوا
باأللقاب اإلسالمية.
وقد كان من أشد الباعث يل على هذه الرسالة –واليت سأتبعها برسائل نصح أخرى إن شاء
هللا -هو ما بلغين من اعتقال عدد من اإلخوة الطاجيك الذين هم يف مجاعتكم بعدما قضى
ِّ
أقدم حىت ِمن اعتقلوه ،وأنا لن أخوض يف تفاصيل
بعضهم أعمارهم داخل اجلماعة ورِبا كان َ
أسباب ودواعي مسكهم وسجنهم ،فإن الكالم ال هناية له ال سيما يف هذه الساحات اليت
هي حمل القيل والقال ،إذ ليست احلجة هي اليت تقنعون هبا اآلخرين ،وإَّنا احلجة النافعة هي
اليت تالقون هبا ربكم عال الغيب والشهادة الذي حرم الظلم على نفسه وجعله بي عباده

اج إىل "مؤسسات
حمرماً ،فأعدوا لذلك اليوم جواباً ال يغين فيه الفصاحة ،وال البالغة ،وال ُحيتَ ُ
إعالمية" ،وال أوراق تطبع وتوزع يف األسواق ،وال "جهاز خمابرات" وال غري ذلك ،بل ال ينجي

إال الصدق والصدق وحده ،وما الصدق إال ما يعلمه هللا من عبده ِما يطابق حاله ظاهراً
ِّ ِّ
ي ِّ
ص ْدقُ ُه ْم } [املائدة.]119 :
وباطناً{ :قَ َ
ال اّللُ َه َذا يَ ْو ُم يَ ْن َف ُع الصادق َ
رجاء خاصاً –وحنن يف هذه الظروف احلرجة الضيقة-
فيا أيها األخ املكرم  /إين ألرجو منكم ً

وأتقدم إليكم شافعاً يف أناس –وهللا – ال أعرفهم وال جيمعين هبم إال رابطة أخوة اإلَيان ،طالباً
منكم أن تفرجوا عنهم وعن سائر من عندكم من اجملاهدين ِّ
وتوسعوا هلم صدوركم وتلينوا معهم
وُت ِّسنوا إكرامهم ،وأن تعفو عنهم –حىت وإن كانوا خمطئي -فإن
جانبكم وتطيِّبوا نفوسهم ُ
اخلطأ يف العفو خري من اخلطأ يف العقوبة ،فما أمجل العفو بعد املقدرة ،وما أقبح التسلط على
الضعفاء.

ِّ
الطغاة
ولتعلم –أخي املكرم -أن هؤالء ل يهاجروا من ديارهم ويُنقذوا أنفسهم من ظلم
وسجوهنم وجتربهم ليكونوا ُتت ظلم إخواهنم وكبتهم وتعذيبهم ،وكما قال عمر بن اخلطاب
رضي هللا عنه (( :مىت استعبدت الناس وقد ولدهتم أمهاهتم أحراراً)) ،وأنتم قد جربتم السجون

واالعتقاالت واملطاردات داخل مجاعتكم ومن أمد بعيد ،فهل رأيتموها متنع من أراد اخلروج
عن احلركة أو تردع من عزم على الفرار منكم إىل أي جهة يريد ،وهل ذلك إال ُتميل ألنفسكم
ذنوباً أنتم أغن ما تكونون عنها ،وما عليكم أن جياهد هؤالء يف هذا املوطن أو ذاك بل ما
يضركم أن يرتكوا اجلهاد كليةً ويشتغلوا بدنياهم وقد قال هللا تعاىل { :ومن جاه َد فَِّإَّنَا ُجي ِّ
اه ُد
ََ ْ َ َ
َ
ِّ ِّ ِّ
ي} [العنكبوت.]6 :
لنَ ْفسه إِّن اّللَ لَغَِّين َع ِّن ال َْعالَ ِّم َ
يا أيها القارئ املكرم  /ما ضرك لو
صفحت عن هؤالء وجتاوزت ،فهل يزيدك ذلك إال كرماً
َ
وأخليت وسرحت؟! وهل
مننت
ونبالً وشهامةًُّ ،
َ
وأي معرة ستلحقك أو تلحق مجاعتك لو َ
ترى ذلك سيحول بينكم وبي جهادكم؟!

اعةً حسنَةً ي ُكن لَهُ نَ ِّ
صيب ِّم ْن َها } [النساء ،]85 :وقال
وقد قال هللا تعاىل َ { :م ْن يَ ْش َف ْع َش َف َ َ َ َ ْ
النيب صلى هللا عليه وسلم (( :اشفعوا تؤجروا ،ويقضي هللا على لسان نبيه صلى هللا عليه

وسلم ما شاء)) متفق عليه.
وها أنا ذا أتقدم إليكم بالشفاعة يف حق هؤالء اجملاهدين املرابطي املهاجرين أن تطلقوا
سراحهم وَتلوا سبيلهم ،وتُكرموهم وتُعزوهم وتوقِّروهم ،فمهما فعلوا –وال أعرف ما فعلوا
 -فلن يكونوا شراً من كفار قريش الذين مكروا برسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحاولوا قتله

مرات ومرات ،وأخرجوه من داره وأهله وأحب البقاع إليه ،وقاتلوه وقتلوا خيار أصحابه ،ث
تصرفه ،قال هلم بكل يسر و ُخلُق وشهامة :
ملا مكنه هللا منهم وصارت رقاهبم يف يده وُتت ُّ

((اذهبوا فأنتم الطلقاء)).

فهذا هو خلق نبيكم صلى هللا عليه وسلم الذي هتتدون هبديه حىت مع الكفار فما بالكم يف
مسلمي مهاجرين جماهدين ،ولتحذورا أن َُتربوا عليهم دنياهم فيخربوا عليكم آخرتكم ،فوهللا
ما خرج أحد مهاجراً إىل هللا لينق َذ نفسه من ذل العبودية للطغاة املتجربين الظاملي ويقع يف

هوان العبودية لألمراء حىت ولو كانوا جماهدين ،بل ينبغي أن يكون اجملاهد أعز الناس ،وأكرم
الناس ،وأفضل الناس ،وهذا ما نرجوه منكم يف حق هؤالء اإلخوة.

بي أمريين:
يستمر الشيخ يف توجيه النصح لألمري ،ويبني له أن حاله بني أمريين ،إما أمري جتتمع عليه القلوب
فيستقيم أمر اجلماعة وينتفع املسلمون به ،وإما أمري ينفر األتباع منه فيفسد حينها نظام اجلماعة
وإن كان ظاهره الصالح والقوة ،فسرعان ما سيأيت عليه يوم السقوط املدوي.
مثل رفقه هبم ،وعدله بينهم ،وإعطائهم حقوقهم،
فوهللا لن جيمع َ
قلوب األتباع على أمريهم ُ

ولينه معهم ،واالستماع إىل شكاويهم ،وعدم تكليفهم ما هو فوق طاقتهم ،ومتام النصح هلم،
وعدم غشهم والكذب عليهم ،كما قال تعاىل لنبيه صلى هللا عليه وسلم { :فَبِّما ر ْمحة ِّمن ِّ
اّلل
َ ََ َ
ظ الْ َقل ِّ
استَ غْ ِّف ْر َهلُ ْم َو َش ِّ
اوْرُه ْم
ت فَظًّا غَ ِّلي َ
ك فَا ْع ُ
ْب َالنْ َفضُّوا ِّم ْن َح ْولِّ َ
ت َهلُ ْم َولَ ْو ُك ْن َ
لِّْن َ
ف َع ْن ُه ْم َو ْ
ت فَ ت وكل علَى ِّ
ِّ ِّ
ي } [آل عمران.]159 :
اّلل إِّن اّللَ ُِّحي ُّ
ِّيف ْاأل َْم ِّر فَِّإذَا َع َزْم َ َ َ ْ َ
ب ال ُْمتَ َوكل َ
أما الشعور بالكبت ،والعيش ُتت مظلة اخلوف واملتابعة ،وعدم ثقة األفراد فيما بينهم ألن

كالً خيشى من أخيه أن يكون جاسوساً عليه تابعاً (جلهاز االستخبارات) ،فإن هذا لن يؤدي
إال إىل مزيد من التشرذم والتفرق ،فإن القلوب إذا تنافرت والثقة إذا انعدمت والشكوك إذا

انتشرت فلن ينفع عندها اجتماع أصحاب األجساد ولو كان بعضهم لبعض ظهرياً ،بل ذلك
مذمة وأي مذمة كما قال تعاىل يف حق اليهود { :بأْس ُهم ب ْي نَ ُهم َش ِّديد َُتْسب ُهم َِّ
مج ًيعا َوقُلُوبُ ُه ْم
َُ ْ
َُ َْ ْ
ك بِّأَن ُه ْم قَ ْوم َال يَ ْع ِّقلُو َن } [احلشر ،]14 :وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم :
َشىت َذلِّ َ
ِّ ِّ
ري إِّ َذا ابْ تَ غَى ِّ
الريبَةَ ِّيف الن ِّ
س َد ُه ْم)) رواه أمحد ،وأبو داود ُتت  :بَاب ِّيف الن ْه ِّي
((إن ْاألَم َ
اس أَفْ َ
ت رس َ ِّ
اويةَ ،قَ َ ِّ
س ِّ
ول:
صلى هللاُ َعلَْي ِّه َو َسل َم يَ ُق ُ
َع ِّن الت َج ُّ
ول اّلل َ
س ،وروى أيضاً َع ْن ُم َع ِّ َ
الَْ :س ْع ُ َ ُ
ت َعور ِّ
((إِّن َ ِّ
ات الن ِّ
ت أَ ْن تُ ْف ِّس َد ُه ْم)) ،ولرياجع ما ذكره شراح
س ْدتَ ُه ْم ،أ َْو كِّ ْد َ
ك إِّن ات بَ ْع َ ْ َ
اس أَفْ َ
احلديث فإن يف هذه فوائد عظيمة ال يستغين عنها من ابتلي بشيء من اإلمارة.

خامتة:
كتبت لك مذكِّراً ِّ
إياك من الوقوف بي يدي هللا العليم اخلبري الذي ال َتفى
وخموفاً َ
كتبت ما ُ
ُ

وَترج األرض أثقاهلا ،وتنفضح اخلالئق ،وحيصل ما يف الصدور،
عليه خافية ،يوم تبلى السرائرُ ،
وجتمع األعمال {ي وَم ي ْب َعثُ ُهم اّلل َِّ
سوهُ َواّللُ َعلَى ُك ِّل
مج ًيعا فَ يُ نَبِّئُ ُه ْم ِِّبَا َع ِّملُوا أ ْ
َح َ
َْ َ ُ ُ
صاهُ اّللُ َونَ ُ
َش ْيء َش ِّهيد} [اجملادلة.]6 :
وقد اجتهدت ِبا عندي يف هذا األمر ،وبإذن هللا تعاىل لن أدخر جهداً يف نصحكم ِبا أراه

أعذرت نفسي فأقول كما قال
حقاً ،فإن قبلتموه فذاك هو املؤمل واملرجو ،وإن رددمتوه فقد
ُ
األولون َ { :م ْع ِّذ َرةً إِّ َىل َربِّ ُك ْم َولَ َعل ُه ْم يَت ُقو َن} [األعراف.]164 :
فإننا لن جنعل هذه اجلماعات والتنظيمات حائالً بيننا وبي إبالغ ما نعتقده حقاً ونراه ديناً
ناصحي لكل أحد ،كما أننا لن نستنكف أو نرتدد يف االستماع لنصح أي أحد ،ولن نضيق
ما وسعه الشرع علينا ،ولن نقلب الوسائل مقاصد ،فما هذه اجلماعات إال وسيلة إلقامة

الدين ،وليست مقصود ًة لذاهتا ،ومن عكس األمر –بقوله أو فعله وتصرفاته -انتكس
وارتكس ،ووقع يف طوام ال يعلمها إال هللا كما هو مشاهد معلوم وإىل هللا املشتكى وهو يتوىل
الصاحلي.

كتبه ناصحا وشافعاً  /أبو حيىي اللييب.
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