
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ومن  احلمد هللا والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى أله وصحبه
  وااله

  أما بعد  
  أخي الكرمي الشيخ أيب حممد حفظه اهللا 

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
وبعد أرجو أن تكونوا ومجيع إخوانكم وذويكم وأصهاركم خبري 

  .... وبعد وعافية 
ل اإلعالم خرب مقتل بعض اإلخوة رمحهم اهللا فقد تناقلت وسائ

ومنهم أخونا أبو خالد احلبيب وقد تأكد يل اخلرب فعظم اهللا أجرنا 
يأجرنا يف  أنيف مجيع هؤالء اإلخوة ونرجو اهللا و  فيه وأجركم

  ويعوضنا خرياً .فيهم مصيبتنا 
كما تناقلت وسائل اإلعالم خرب جناتكم من حماولة اقتحام مسلح 

م قتلوا  سالمتكمعدو فاحلمد هللا على قام به ال ولكن زعموا أ
ومل يتأكد يل اخلرب فإن يكن صحيحًا فإنا هللا وإنا إليه بعض أهلك 

 ونرجوراجعون وعظم اهللا أجركم فيهم وهللا ما أعطى وهللا ما أخذ 



اهللا أن يفسح هلا يف قربها ويرمحها ويتقبلها يف الشهداء وأن تكون 
أوىل الشهيدات مسية رضي اهللا عنها وهم على طريق شفيعة لكم 

  .عند اهللا خري وأبقى  فلتصرب ولتحتسب وما
م يف غارة أخرى قتلوا بعض أهل الشيخ جالل  كما زعموا أ

وإن صح خرب مصاب أهل الشيخ جالل الدين الدين حقاين 
   أهله .حقاين فأرجو أن تبلغوه سالمي وعزائي له يف
يف فقد تعمدت عدم _ خبصوص البيانات واإلصدارات من طر 

خشية أن إصدار أي شيء منها خالل فرتة االنتخابات األمريكية 
يوظفها اجلمهوريون لصاحلهم بشكل أو بآخر كما قيل يف 

  . 2004انتخابات 
_ أما خبصوص التواصل معكم واحلاج عثمان فقد كانت هناك 
بعض الظروف واألسباب اليت أخرت ذلك التواصل وقد حتسنت 

   .اآلن بفضل اهللا
ا على املنطقة أنه ينبغي أن  _ بدا يل بعد أحداث مبباي وتداعيا
تصدر القاعدة بيانًا تؤكد فيه موقفها وأنه برغم عدائها للحكومة 
الباكستانية وجيشها الذين أصبحوا خلدمة أمريكا ضد اإلسالم 



وأبناء الشعب الباكستاين مما أدى إىل حالة كبرية من االضطراب 
يار االقتصادي مع غريها من النتائج والتنافر والغض ب الشعيب واال

السلبية اليت تغري أعداءنا وال سيما أمريكا واهلند بالطمع يف 
مها ، وحنن نؤكد للشعب املسلم يف باكستان أننا يباكستان وتقس

سنقف معه يف جهاده ضد اهلند وأطماعها كما حنذر اهلند من 
ن وأنه وإن غرها كثرة مغبة االعتداء على املسلمني يف باكستا

رغم أن النصر ليس بالكثرة وإمنا  أكثر عددها فإن األمة اإلسالمية
وسنستنفر اجملاهدين والفدائيني من كل أقطار من عند اهللا النصر 

حىت  اوسنستهدف مفاصلها االقتصادية الستنزافه العامل اإلسالمي
 هذا تنهار بإذن اهللا فأرجوا أن تصدروا بيانًا يف ذلك إن وجدمت

  . مناسباً  
_ أحسب أنه قد بلغكم جناة ابين سعد من سجون إيران ووصوله 

ليبيني إىل اإلخوة بفضل اهللا تعاىل  مث وافته املنية على أيدي الص
  فأرجوا اهللا أن يرمحه ويتقبله يف الشهداء . 

وقد بعث إىل برسالة حتكي عن األهوال واملآسي اليت يتعرض هلا 
، وما كان يدور خبلدي أن كل ذلك ممكن أن  إخواننا وأهلنا هناك



وقد كتبت   على إنقاذهمحيدث وهي تستوجب منا سرعة العمل 
منها فإن استجابوا  إىل احلاج عثمان خطة عمل مرفق لكم نسخة

وأطلقوا سراح إخواننا فذلك ما كنا نبغ وإن كانت األخرى فإين 
م موجهة أرجوا منكم إصدار رسالة مفتوحة تنشر يف وسائل اإلعال

إىل العقالء يف اإلدارة اإليرانية تتضمن عرض بعض املظامل اليت 
ًا مسعتها يف وقعت على إخواننا هناك حيث إن إيران يهمها كثري 

تلك ( مرفق لكم أهم ما ورد يف رسالة سعد عن  العامل اإلسالمي 
  .   األحداث )

_ بعد أحداث احلادي عشر واهلجوم األمريكي على أفغانستان  
ن هناك استهداف خاص للمجاهدين العرب حىت نساءهم كا

وأطفاهلم يف البيوت مع علمهم بأننا يف اجلبال يف تورا بورا وغريها 
فلما رأى اإلخوة قنابل الطائرات األمريكية متزق أجساد أطفاهلم 

إىل اهلجرة للمحافظة وإنقاذ من تبقى منهم  طرواضاونسائهم 
تلفة وليس عرب البوابات فدخلوا إيران على عجل عرب طرق خم

شهر انضم إليهم إخوة آخرون وأهلوهم وبعد أشهر أالرمسية وبعد 



قامت القوات اإليرانية بإلقاء القبض عليهم وكان منهم سعد وأهله 
  وإخوانه وأختاه وانقطعت أخبارهم عنا لعدة سنوات .

م يف إقامة جربية أو يف سجن للمعتقلني السياسيني  وكنا حنسب أ
م مل هناك ي لقون فيه احلقوق الواجب تقدميها لألسرى حيث إ

يعتقلوا يف أرض معركة ومل يكونوا يف حرب مع إيران ومعلوم أن 
الدخول إىل إيران أو إىل أي أرض إسالمية بدون جواز سفر ال 
يعترب ذلك جرمية بل اجلرمية هي القبول بتقسيم الصليبيني لبالد 

ويلتحق أن يفر من السجن  سعدل يسرمث شاء اهللا أن  املسلمني
بإخوانه اجملاهدين وحدثهم عن مآسي وأهوال القوها هناك لذا 
أرجوا أن توجه رسالة إىل املسئولني اإليرانيني تشرح فيها بعض 
املآسي اليت يالقيها أسرانا هناك مبينًا هلم أن هذه اإلساءات ال 
يرضاها عقالؤكم املنصفون قطعًا مهما كان حجم العداء وعمق 
اخلالف بيننا وبينكم الذي هو يف العقائد واألصول فضًال عن 

فهم مستضعفون وال  األسرى هلم حقوق يف مجيع املللالفروع فإن 
حول هلم وال قوة فكيف إذا علمنا بأن أكثرهم أطفال ونساء 

عن تلك األهوال وأبدأ مبأساة زوجة   وسأروي أمثلة مما روى سعد 



م بويل رمحها اهللا مع العلم بأنه مل أخينا البطل الشيخ حممد اإلسال
يعلم بأحداث احلادي عشر إال يف وسائل اإلعالم ومل يكن على 
صلة بتنظيم القاعدة ومن العجائب والتناقضات أن إيران حتتفي  
كثرياً ببطل اإلسالم خالد اإلسالم بويل الذي قتل السادات عندما 

  .......... خان امللة واألمة واعرتف باإلسرائيليني
فكيف يستقيم هذا مع التعامل السيئ مع الشيخ حممد وذويه فيتم 

تعرضت له من أمراض وإمهاهلم هلا حىت توفيت  ذكر املأساة وما
  . مربح وقع عليه من ضرب رمحها اهللا مث ذكر ما

  مالحظة 
قد يكون من األنسب ذكر هذه احلادثة دون تسمية الشيخ حممد 

ر ذلك كحجة هلم بوجوده لدواعي أمنية خشية من أن تتخذ مص
  هناك وتطالب به 

إضافة إىل ذكر وفاة جاسم إبن الشيخ سليمان أيب الغيث مث ذكر  
وفاة جنني ابننا سعد كما هو مذكور يف الرسالة يكتفى بذكر هذه 

وأيب غيث الذي  املوريتايناألمثلة مضاف إليها ضرب أيب حفص 
حيث اهللا سلم  فارق احلياة ولكنأنه قد ضرب حىت ظن اإلخوة 



م لسنني طوال من  إىل املستشفى مث جناه اهللا مع سرد قصص حرما
كما بأهلهم وذويهم وما ترتب على ذلك من آثار سيئة    االتصال

م سجنوا وإخوانه وسعد  اإلسالم بويل  الشيخ حممد يذكر كيف أ
  .مخسة أشهر حتت األرض 

لحة من تتم الشك أن العقالء  يف إيران وخارجها يتساءلون ملص
هذه اإلساءات إىل اجملاهدين واملهاجرين وأطفاهلم من أهل السنة 
ذه  ا الشديدة ألهل السنة  وما مصلحة إيران يف إظهار عداو

  التصرفات الال إنسانية .
مقتدى الصدر إىل أن يرتك ساحات القتال ضد  وقد اضطر

بالء ويدخل أرضكم فلم يره اإلخوة ر نجف وكاألمريكيني يف ال
نصر اهللا وجاءكم فلن  ر حسنطولو اضمعهم يف السجن وكذلك 

  تدخلوه السجن فلماذا كل هذا العداء واحلقد ألهل السنة .
وعلى كل حال جيب إطالق سراح مجيع أسرانا فورًا وإعطاءهم 

  الفرصة لكي يرجعوا من حيث أتوا .
وقد زعمتم يف اإلعالم أن هؤالء األسرى مل تقبلهم دوهلم وأقول 

من   ليس كل األسرى على هذا احلال فزوجة سعد بن أسامة لكم 



واخلرطوم ال متلك إال أن ترحب بأبناء السودان وبناته   السودان 
م كما سعوا  يف إخراج سامي بل تسعى يف إخراجهم من مأسا

  .احلاج من جوانتنامو 
م وخالتهموأما  فهم من جزيرة  أبنائي حممد ومحزة والدن وأخوا

فأطلقوا  ح هلم هناك بالتنقل يف مجيع دول اخلليج سميالعرب و 
  سراحهم وليذهبوا إىل قطر .

هذا رأي مبدئي لبعض األفكار اليت أرى أن تتضمنها رسالتكم 
فأرجوا أن تتشاوروا فيها مع احلاج عثمان وإخوانه وما اتفقتم عليه 
فامضوا به مع مراعاة السرعة املمكنة إلنقاذ اإلخوة مع الرفق 

واملوضوعية يف عرض أفكار الرسالة وختفيفها إن كان فيها  واهلدوء
شدة مع الرتكيز على الوضوح يف اختالفنا يف األصول فضًال عن 

ا مداهنة هلم.   الفروع وجتنب أي كلمة ميكن أن تفهم أ
ويف ذهين كالم كثري خبصوص إيران لكن املقام يقتضي االختصار 

ها مواضيع أخرى جيب والرتكيز على قضية األسرى دون أن تزامح
   .عالجها يف وقت الحق بإذن اهللا 



ا وهي يف مجلتها جيدة وقد  خبصوص رسالتكم املعنونة بالتربئة قرأ
ا وجيزيكم خرياً  بذل فيها جهد كبري مشكور أرجوا اهللا أن ينفع 
ويل بعض املالحظات املهمة عليها وقبل ذكرها يل رأي يف أصل 

ينشر ضدنا وضد منهجنا يف الغالب مسألة الردود على ما يكتب و 
، العامل أو اجملاهد هم ممن غريوا وبدلوا وعرف حاهلم عند الناس 

الذي قعد عن القيام بواجبه هو يفقد بشكل تلقائي كثريًا من 
  . وينفر عنه املخلصون الصاحلونمصداقيته 

تزداد معرفة الناس به وباحنرافه عن  مع مرور األحداث العظامو 
تقيم وعامة املسلمني ال يقرؤون ما كتب وإن مصدرهم الصراط املس

األساسي وسائل اإلعالم املرئية وهذه إمنا تأيت مبقتطفات خمتصره 
جدًا فيستحسن السكوت وعدم الرد حىت ال تثار املسألة من 
جديد يف اإلعالم املرئي واملسموع وخاصة عندما يكون الرد من 

يل أن أنه من األحسن أن القيادات العليا يف التنظيم ولكن يبدو 
تقوم اللجنة الشرعية جبمع النقاط والشبه اليت تثار حول منهج 
اجملاهدين دون اإلشارة إىل قائليها وتثريها مث يتم الرد عليها مع 
توضيح موقفنا منها وإزالة اللبس الذي يعرتيها وبعد ذلك يتم 



صني نشرها مكتوبة على شبكة اإلنرت نت  وغريها فتتم الفائدة وحت
الشباب مع مالحظة أن الرد على بعض الرموز اجلهادية السابقة 
يولد جوًا عامًا من اإلحباط لدى عوام املسلمني فال ينظرون أيها 
  على الصواب وأيهما على اخلطأ والناس بطبعها تنفر من اخلالف .

وردود فضل على التربئة كانت سيئة جدًا وانصدم الناس باملستوى 
  لسب والشتائم الذي تضمنها ذلك الرد.غري الالئق من ا

لكن احملصلة زهد الناس يف اجلهاد واجملاهدين حيث يثار ويقال  
ليكون أمرياً على مجاعة  ذا املستوىكيف رضيتم بشخصية كهذه 

. فمثل هذه الردود مع استغالل وسائل اإلعالم املعادية  فاجلميع 
  فيها خاسر ورجائي أن يكون قد اتضح لكم ذلك .

كان رأيي لكم من قبل أن ال ترد شخصيًا على مراجعات كرم و 
زهدي ومن معه ألن ردك عليهم يعلي من شأن أناس يف طريقهم 
م إال إذا شوشوا على اجلهاد واجملاهدين.    من لالندثار وال حيتفى 

  :ـ أما خبصوص املالحظات على مضمون الرسالة فهي كالتايل 
وقتل حممد بن مسلمة  ـ عند ذكركم لقصة كعب بن األشرف1

رضي اهللا عنه له ذكرمت فوائد من ذلك فالفائدة ............... مل 



حيالفكم الصواب يف ذلك فهذه املسألة يف غاية اخلطورة وينبغي 
استدراكها بكل ما أوتيتم من قوة ولو راجعتم ما نقلتم من كالم 

اصر أهل العلم يف هذا الباب لزال اللبس فقد نقلتم كالم الشيخ ن
الفهد ويف ذلك رد على تصور هذه الفائدة اليت ذكرمت وكذا نقلتم  
كالم بن القيم رمحه اهللا وقد بني أن هذا حق لصاحبه وهو فقط 
الذي له أن يأذن يف ذلك وهذه كما ذكرت مسالة خطرية 

  وسأطلب من اإلخوة يف اللجنة الشرعية حترير هذه املسألة .
عزام رمحه اهللا كان من األفضل  عند ذكركم ملوضوع الشيخ عبد اهللا

أن يتم ذكر مالبسات القضية وتأويل الشيخ يف رفضه لكالم فضل 
فإن غاب عنا تأويله لعدم حضورنا اجللسة فلعل السكوت عن 

  قصد فضل يف كالمه ذاك كان يسعنا .
يف مسألة أن التأشرية هل هي أمان أم ال فقد ذكرمت أدلة قوية يف  

ا ليست أمانًا كذكر  كم لتعريف التأشرية وعدم اعتبار الغربيني كو
ا أمان وبالتايل ألقوا القبض على أيب هاجر واملؤيد وغريمها  هلا بأ

، لكن ملا كثر كالمكم حول املوضوع بقضايا أخرى   فرج اهللا عنهم



كثرية أضعف هذا األصل القوى فكان يكفي مع هذا ما نقلتم من  
   هللا أعلم كالم الشيخ الشوكاين ............. وا

  ـــــــــ
   


