
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

مجعني احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أ  

 أما بعد..... 

حفظه اهلل أيب حيىي إىل األخ الكرمي                      الشيخ   

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته  

ية أرجو أن تصلكم رساليت هذه وأنتم وأهلكم وذراريكم ومجيع اإلخوة خبري وعاف  

 وبعد ...

دداً من اإلخوة  فرشح عوكنت قد طلبت منه ترشيح نائب له وصلتين رسالة الشيخ حممود 
رغاً ملسائل وتكون متفأن ال تشغل باألعمال اإلدارية إال أنه استحسن كنت يف مقدمتهم 

تياجاهتم واحرسائل الصومال  وخاصة بعد جميءوقد بدا يل صواب رأيه اللجنة الشرعية 
.امللحة للبحوث الشرعية   

إمارة على الصومال  يفامللقاة على عواتقنا مجيعاً فقد قامت وال خيفى عليكم عظم املسؤولية 
جلانب الشرعي والسيما يف اهبم واجب علينا االهتمام ف عدد رعاياها باملاليني أرض الواقع 

فقط س هو فواجبنا جتاههم ليالدولة املسلمة من ديارنا إال رغبة يف إقامة فإننا ما خرجنا 
فيما حيتمل أن  وإمنا من واجبنا أيضاً التفكرياإلجابة على ما يرسلوه إلينا من مسائل شرعية 

ملقى ري منه وجزء كبعظيم هذا الواجب العنه وإرساهلا إليهم فوعمل البحوث جيد عليهم 
أمهية  خيفى عليه ومثلكم الملا حيبه ويرضاه يوفقكم ييسر ذلك عليكم و أرجو اهلل أن عليكم 

القيام  عدد من اإلخوة املرشحني فبإمكاناإلدارية وأما اجلوانب الذي فيه ندرة هذا اجلانب 
.هبا   



عندما عزله نه رضي اهلل عاجلليل خالد بن العاص  الصحايبوأحسب أنكم على ما كان عليه 
.ءين عزلكم وال ساواهلل ما سرتين إمارتكم ه املشهور  أبو بكر رضي اهلل عنه فقال قول  

اإلمارة جتاه  أن تقوموا بذلك الواجب العظيماستدعت إال أن الضرورة عندنا كبري فمقامكم 
اإلسالم  ع بكم حيفظكم وينفو يسدد آراءكم أن سبحانه وتعاىل يف الصومال فأسأل  املسلمة

. واملسلمني  

.داراتكم صاومجيع حبوثكم و  البحث اخلاص مبهادنة املرتدين ياحبذا أن ترسلوا إيلي   

ويف اخلتام : أرجو اهلل سبحانه وتعاىل أن يوفقنا مجيعاً ملا حيب ويرضى وأن جيمع مشلنا إنه 
العاملني والصالة والصالة والسالم ويل ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب 

 على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني .

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته  

 1431//شعبان26 ،اجلمعة        خوكم زمراي أ

 
 


