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  الّداخلين إلى أفغانستان وصايا للمجاهدين
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن وااله و بعد : 
 ِضمن الداخلني إىل أفغانستان سيكونون ممنأفراد الكتائب وغريهم  فهذه بعض التوصيات إىل اإلخوة اجملاهدين

م  العلماء فيه ه وأقوالَ هنا أدلتَ  من املسائل الشرعية خوة األحبة أن لكل قوٍل مما أذكره، وليعلم اإلللمشاركة مع إخوا
 السداد والتوفيق وإصالح القول والعمل نسأل اهللا لنا ولكم ، فخذها وقلبك مطمئٌن،خشيَة اإلطالة ولكن مل ننقلها

  ا.موقبوهل
، سواء من جهة يف املراكز اخللفية وضاع يف الداخل ختتلف عما كان عليهأوًال : ليعلَم كل أٍخ من اإلخوة الفضالء أن األ

أو غري ذلك من الظروف اليت سيواجهها، وعليه فإن  ، وعدم وجود مراكز ثابتة أحياناً،قلة االستقرار، ونقص الطعام
وأن  هللا واستحضار النيةمع االستعانة با ،وتوطيد النفس على ذلك سعة صدٍر،و ، وحتمُّلٍ  ،األمر حيتاج إىل مزيد صربٍ 

 َوَال  اللَّهِ  َسِبيلِ  ِيف  َخمَْمَصةٌ  َوَال  َنَصبٌ  َوَال  َظَمأٌ  ُيِصيبـُُهمْ  َال  بِأَنـَُّهمْ  َذِلكَ األجر على قدر اجلهد وال يضيع عند اهللا شيء : {
 َأْجرَ  ُيِضيعُ  َال  اللَّهَ  ِإنَّ  َصاِلحٌ  َعَملٌ  ِبهِ  َهلُمْ  ُكِتبَ   ِإالَّ  نـَْيًال  َعُدوٍّ  ِمنْ  يـََناُلونَ  َوَال  اْلُكفَّارَ  يَِغيظُ  َمْوِطًئا َيطَُئونَ 
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ل عن زِ انْ فَ  –وهذا لن يكون إن شاء اهللا –طاعة أمريَك كائنًا َمن كان ما مل يأمرَك مبعصيٍة صرحيٍة واضحٍة  مْ التزِ ثانيًا : 

بأقوالك  واحرص أن تكون مع إخوانَك وال تشذَّ عنهم تهاده،وعن اجتهادَك الج  ،، وعن قولَك لقولهرأيك لرأيه
سواء يف املراكز أو أثناء املسري إىل  ، وما اختاره األمري من مسائل االجتهادوطاوعهم بقدِر ما تستطيع وأفعالك

جلمع بني الصالة، وا أداء ، مثل أوقاتحىت ولو كان رأيَك على خالفه التقّيد به (شرعاً) فيجب العمليات أو غريها
أو حنو  ، أو ترك الصيام ألجل العملية أو األعمال،، أو الصالة مجاعة أو منفردين، وإمتام الصالة أو قصرهاالصالتني

 ، اْألَْمرِ  َوِيل  َأنَّ  اْألُمَّة َسَلفِ  َوِإْمجَاعُ  والسنة اْلِكَتابِ  ُنُصوصُ  َدلَّتْ  َوَقدْ ذلك قال العالمة ابن أيب العز شارح الطحاوية : (
 يف أَتْـَباَعه يُِطيعَ  َأنْ  عليه َولَْيسَ  ، اِالْجِتَهادِ  َمَواِضعِ  يف يُطَاعُ  - الصََّدَقة َوَعاِملَ  ، احلَْْربِ  َوأَِمريَ  ، َواْحلَاِكمَ  ، الصالة َوِإَمامَ 
 اْلُفْرَقة َوَمْفَسَدة َواِالْئِتَالَف، اجلََْماَعة َمْصَلَحة فَِإنَّ  ِلَرأِْيه، رَأِْيِهمْ  َوتـَْركُ  َذِلَك، يف طَاَعُته َعَلْيِهمْ  َبلْ  اِالْجِتَهاِد، َمَوارِدِ 

    )اهـ.اْجلُْزئِيَّة اْلَمَساِئلِ  أَْمرِ  ِمنْ  َأْعَظمُ  َواِالْخِتَالِف،
 وهو أحد املذاهب األربعة-الذين يتقّيدون باملذهب احلنفي مع اجملاهدين األفغان أيضاً  ثالثًا : وهذا األمر ينبغي مراعاته

اليت تؤدي إىل التنافر  على أمر املسائل اجلزئية االئتالف واالجتماع وليقدِّم كُل جماهٍد مصلحة -املعتمدة عند أهل السنة
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م ، حىت ولو ترَك بعض السنن واملستحباتواالختالف ، فليس عن املهاجرين وختتلف كلمتهم معهم خشيَة أن تنفر قلو
جهراً،  ، أو ترك التأمنين قبل الركوع وبعده، أو ترك حتريك السبابة أثناء التشهدهناك أي حرٍج شرعيٍّ يف ترك رفع اليدي

برتكه تأليف  أو حنو ذلك بل تارُك ذلك مأجوٌر مثاٌب إن كانت نيته ل على ركبتيه للسجود بدًال من يديهو نز الأو 
 تـََركَ  َمنْ  بَابكعبة بقوله : (، و هو عُني الفقه كما بوَّب البخاري على حديث ترك نقض الودفع االختالف القلوب
  )اهـ.ِمْنهُ  َأَشدَّ  ِيف  فـَيَـَقُعوا َعْنهُ  النَّاسِ  بـَْعضِ  فـَْهمُ  يـَْقُصرَ  َأنْ  َخمَاَفةَ  اِالْخِتَيارِ  بـَْعضَ 

وحنو ذلك،  كعدم النوم والرجالن جتاه الِقبلة  لدين اإلسالم فيه خمالفة صرحية مما ليس ينبغي مراعاة عادات القومرابعًا : 
م مفاتيح القلوب للناس، وتقدِمي قرَّائهم يف الصالة هذا مع توقِري علمائهم للمذهب أو ، وعدم التعرض قدر اإلمكان فإ

أو طلبة  فإن حصلت مباحثة مع أحد علمائهم، مبا جرت عليه الفتوى عندهم ، وجتنب االستخفافالتعريض باألئمة
اٍم وال طعٍن  بعلٍم صحيٍح وتوقٍري وأدبٍ  العلم فينبغي أن تكون   وال ترفٍُّع. ،وال ازدراءٍ وبشاشٍة من غري تسفيٍه وال ا

وحَكَم به  ،وقامت عليه دول ،أن هذا املذهب العظيم قد توراثه أئمٌة أخياٌر قرونًا طويلة -أخي الكرمي– رتستحضِ ولْ 
نتشار مثل ما حصل ملذهب اإلمام ، بل ال يُعَرف مذهٌب نال من االآالف اجمللدات وُصنِّفت فيه ،اه والةٌ وتبنَّ  قضاٌة،

، فلن تنقَضه أنت جبلسٍة عابرٍة أو مسألٍة جزئيٍة قد يكون قولك فيها عند التحقيق هو املرجوح أيب حنيفة رمحه اهللا،
  وفوق كل ذي علٍم عليم.

اونٍ  خامسًا : على األمراء أن يرفقوا ِمبَن معهم نزع من شيء إال ، فإن الرفق ما دخل يف شيء إال زانه وما من غري 
 أمر من وىل من اللهموليسعدوا بدعوة النيب صلى اهللا عليه وسلم هلم و حيذروا من دعائه عليهم حيث قال : ( شانه،
وأن حيتاطوا  ) رواه مسلم،  وعليهمبه فارفق م فرفق شيئا أمىت أمر من وىل ومن عليه فاشقق عليهم فشق شيئا أمىت

وا هلم أفضل األماكن ، ويتوحيرصوا على حفظهمجلنودهم   ويكسبوا وّدهم لبةوُحيسنوا عالقتهم مع أمراء الط ،املمكنةخريَّ
  . واهللا تعاىل أعلموعدوِّهم ، فهم أعرُف بأرضهم وأهلهموأقوامهم ويشاوروهم يف أمور مناطقهم وجيتهدوا يف مناصحتهم
  واحلمد هللا رب العاملني.
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