بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل حق محده والصالة والسالم على من ال نيب بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
كثرياً وبعد :
هدى
إىل اإلخوة األحبة ...حفظهم اهلل وسدد خطاهم على اخلري والطاعة وزادنا وإياهم ً
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
نسأل اهلل الرحيم الكرمي أن تصلكم هذه الرسالة وأنتم يف أحسن أحوالكم اإلميانية واجلهادية
والصحية واألمنية واملعنوية, ،وأن تكونوا من اخلري يف ازدياد وعلى هداية دائمة وسداد ،مث
نسأل اهلل عز وجل أن جيزيكم خري اجلزاء على جهودكم اليت تبذلوهنا لنصرة اإلسالم ونصح
املسلمني جبهادكم بالقول والعمل وعلى حرصكم التّام على توخي احلق واالجتهاد يف حتصيله
وبلوغه ،ومن كان كذلك فسيكون حاله بإذن اهلل من صالح إىل أصلح ،ومن جناح إىل
َّ ِ
اه ْم
ين ْاهتَ َد ْوا َز َاد ُه ْم ُه ًدى َوآَتَ ُ
أجنح ،ومن هداية إىل أهدى كما قال عز وجل َ { :والذ َ
َّ ِ
ين آَ َمنُوا إِ ْن تَتَّ ُقوا اللَّهَ َْجي َع ْل لَ ُك ْم فُ ْرقَانًا
تَ ْق َو ُاه ْم} [حممد ،]17/وقال عز وجل { :يَا أَيُّ َها الذ َ
ض ِل الْ َع ِظي ِم}[األنفال ، ]29/وقال اهلل عز
َويُ َكف ِّْر َعْن ُك ْم َسيِّئَاتِ ُك ْم َويَ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم َواللَّهُ ذُو الْ َف ْ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
صلِ ُح بَا ََلُ ْم}
ين قُاتَلُوا ِيف َسبِ ِيل اللَّه فَلَ ْن يُض َّل أ َْع َما ََلُ ْم (َ )4سيَ ْهدي ِه ْم َويُ ْ
وجل { َوالذ َ
ِ
ِ
َّ ِ
َّه ْم ُسبُلَنَا َوإِ َّن اللَّهَ لَ َم َع
ين َج َ
اه ُدوا فينَا لَنَ ْهديَن ُ
[حممد ،]5-4/وقال عز وجل َ { :والذ َ
ِِ
ني}[العنكبوت ]69/فشكر اهلل سعيكم ،وبارك يف جهدكم ،وزادكم من فضله
الْ ُم ْحسن َ
العميم ،وأسبغ عليكم نعمه ظاهرًة وباطنةً يف دينكم ودنياكم.
مث إين قد اطلعت على جممل الرسائل اليت راسلتم هبا أخانا الشيخ أبا عبد الرمحن حفظه اهلل،
وههنا بعض النقاط اليت أردت أن أثريها وأكتب لكم فيها لعل اهلل أن جيعل لنا نصيباً
مبشاركتنا لكم يف اخلري الذي أكرمكم اهلل به وشرح صدوركم له ،فإن الدال على اخلري
كفاعله.
أوالً  :قرأت احملاورة اليت كانت بينكم وبني اإلخوة الليبيني الذين هم معكم وبينكم ،وجزاكم

اهلل خرياً على اتساع صدوركم وبيان كل اإلشكاالت اليت طرحوها يف رسائلهم وإجابتهم
عليها بطول ٍ
ظن هبم ،إال أن األمر فيما أرى حيتاج إىل تعمق يف
نفس وحسن خلق وإحسان ٍّ
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عالجه وتتب ٍع لتشعباته ألنه فيما أحسب لن يتوقف عند مطالبة اإلخوة الليبيني مبا طالبوا به،
وإمنا سيصبح بعد ح ٍ
ني سنةً متبعةً من قبل الوافدين عليكم من املناطق اجملاورة وسنرجع بعدها
إىل نقطة الصفر اليت كنا نظن أننا جتاوزهنا وابتعدنا عنها كثرياً أعين مسألة التنظيمات القطرية
وتبين القضايا احمللية واالنكفاف على الذات عملياً وإن كانت الدعوى النظرية خالف ذلك،
فاملسألة إذا مل تعاجل عالجاً حقيقياً جذرياً فإهنا ستصبح ظاهرًة يف جبهتكم ولن تكون قاصرة
على احلادثة اليت جتتهدون اآلن لعالجها ،خاصة إذا فتح اهلل عليكم ونلتم شيئاً من التمكني
وحسن التسليح وسهولة التنقالت واالتصاالت والتوسع يف التدريب العسكري وغري ذلك
قطف
فإن مثل هذه الظروف مغرية جداً لتكوين التنظيمات واجلماعات وهو يف حقيقته ٌ
للثمرة وحماولة االنتفاع هبا قبل نضجها ،وإال فلو درى الناس لعلموا أن قيام دو ٍلة إسالمية مع
متام متكنها هو أسرع يف حتصيل ما نريد حسمه من قضايا األمة املتشعبة من االكتفاء
باالستفادة احملدودة من الساحات احملدودة ،والتجارب يف ذلك كثرية ،ولألسف فما زلنا نلدغ
من اجلحر الواحد عشرات املرات وليس مرتني فحسب واهلل املستعان ،فما أريد أن أقوله يف
هذه املسألة هو عدة أمور :
األمر األول  :نعم كما يقال فإن التباحث هو الطريق األمثل حلل املشاكل خاصة فيما يقع
بيننا حنن املسلمني واجملاهدين ،ولكن هذا التباحث والتحاور لن يؤيت أكله إطالقاً إذا مل تكن
القلوب صافية والنوايا نزيهة والتجرد يف طلب احلق تاماً حمققاً ،فحيث كانت النفوس مشوبة
بشيء من اَلوى ولو تغلَّف بغالف البحث عن املصلحة فإن هذا لن يوصل إىل املقصود
الشرعي املطلوب ،وسنبقى إما عاجزين عن حل املشكلة من رأسها ألننا ندور يف فلك
األهواء ورغبات النفوس ،أو أننا سنصل إىل حل أعوج ناقص هو أقرب ما يكون إىل التلفيق
الذي نرضي به أهواءنا ونشبع رغباتنا ،ومثل هذا ليس حتصيالً للحل الشرعي املطلوب الذي
يرضي اهلل ،وَلذا فإن اهلل عز وجل أمرنا عند االختالف بالرد إىل كتابه وسنة نبيه صلى اهلل
عليه وسلم مع التجرد لداعية اإلميان الذي يقتضي االستسالم واالنقياد واإلذعان للحكم
َّ ِ
ِ
ين آَ َمنُوا أَطيعُوا اللَّهَ
الذي سيصدر عن الشرع ال عن سواه قال اهلل تعاىل  { :يَا أَيُّ َها الذ َ
ٍ
ِ ِ
ِ
وأ ِ
الرس ِ
ِ
ول َوأ ِ
ول إِ ْن ُكْنتُ ْم
الر ُس َ
َطيعُوا َّ
ُول ْاأل َْم ِر مْن ُك ْم فَإ ْن تَنَ َاز ْعتُ ْم ِيف َش ْيء فَ ُرُّدوهُ إ َىل اللَّه َو َّ ُ
َ
ِ
ِ
َح َس ُن تَأْ ِو ًيال}[النساء ،]59/وقال سبحانه َ { :وَما
تُ ْؤِمنُو َن بِاللَّ ِه َوالْيَ ْوم ْاآلَ ِخ ِر َذل َ
ك َخْي ٌر َوأ ْ
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ٍ
ِ ِ
ِ
ِِ ِ
ت َوإِلَْي ِه
ْ
ْمهُ إِ َىل اللَّه َذل ُك ُم اللَّهُ َرِّّب َعلَْيه تَ َوَّك ْل ُ
اختَ لَ ْفتُ ْم فيه م ْن َش ْيء فَ ُحك ُ
ِ
يب}[الشورى ،]10/وعليه فإن أية مشكلة أو تنازٍع أو اختالف حيصل بينكم ال جيوز
أُن ُ
للمرء أن خيادع فيه نفسه وال أن خيادع ربه –وحنن نعيذكم باهلل من ذلك -الذي يعلم السر
وأخفى ،بل عليه أن ينبذ أول ما ينبذ هواه ودواعي نفسه ويكون من أعماقه متجرداً للبحث
عن احلق الذي يعلم يقينا أنه حيثما كان فإن املصلحة واخلري والفالح ستكون فيه.
األمر الثاين  :كنتم قد استشرمتونا من قبل عن تصورنا للعمل يف ليبيا وقد ذكرنا لكم رأينا يف
رسالة قدمية أول انضمامكم ،وأحسب أنكم بنيتم عالقاتكم التنظيمية مع اإلخوة الوافدين
من ليبيا على هذا األساس ،أي أن العمل يف ليبيا وباعتبار الظروف الواقعية احلقيقية اليت ال
ميكن جتاهلها وال جتاوزها إمنا يكون على هيئة عمليات نوعية خيتار َلا املكان املناسب
والوقت املناسب ،وال تصلح اآلن ألن تكون جبهة مفتوحة للعمليات املتوالية واملستمرة سواء
كانت ضد مراكز االستخبارات ،أو الشرطة ،أو اجليش ،أو حنو ذلك ،وليس هذا إمهاالً
للعمل يف ليبيا كما قد يتصوره البعض ،وإمنا هو إتيا ٌن للبيوت من أبواهبا ،وال يكلف اهلل
نفساً إال وسعها ،وما نقلتموه يف رسالتكم لإلخوة الليبيني عن رسالتنا السابقة اليت كانت
موقعة مين ومن الشيخ عبد اهلل سعيد ما زلنا عليه ،وأنتم من يقدِّر الظرف املناسب للقيام
بأية عملية داخل ليبيا بناءً على معرفتكم القريبة مكاناً وزماناً لألحوال املالئمة لذلك ،مع
أنين أرى أن ليبيا اليوم قد كثرت فيها األهداف األمريكية وكذلك الغربية ،واكتظت
بالسائحني الفجرة ،والتجار الكفرة اجلشعني ،والشركات اليت متص البالد مصاً ،مع اعتبار
بُ ْعد هذه األهداف يف العمق اللييب بالنسبة لكم فالوصول إليها ،أو سحب بعض الرهائن إىل
أماكنكم قد يكون مكلفاً جداً ومغامرة حقيقية ،ولكن مع ذلك فينبغي للخرباء العسكريني
عندكم أن ينظروا إليها من هذه اجلهة ويبحثوها حبثاً مستفيضاً واسعاً ،مع اعتبار التأثريات
السلبية اليت قد تلحقكم من وراء ذلك مما أنتم أعرف به ،وعلى كل حال فحىت بالنظر إىل
ما يسمى مفتاح الصراع فإن النظام اللييب اليوم قد غرق يف حبر العمالة املعلنة ،وصارت مرتعاً
للفجور والنهب وطمع املؤسسات الكافرة فيمكن لبعض العمليات النوعية اليت ترتبط مبثل
هذه األهداف –خاصة إذا كان أمريكياً حمضاً -أن يعطي نقلة واسعة وقفزة كبريةً للعمل
هناك ،وأعيد وأكرر وأؤكد أن هذا األمر إمنا يقدِّره وينظر فيه ابتداءً القيادة عندكم لتدرس
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عما كنا قد ذكرناه
تأثرياته من مجيع اجلوانب عسكرية ،سياسية ،تنظيمية...إخل ،وهو ال خيرج َّ
لكم يف رسالتنا األول اليت أشرت إليها ابتداءً بل هو تأكيد له.
األمر الثالث  :الذي أراه بالنسبة لإلخوة اجملاهدين الوافدين إىل اجلزائر من الدول اجملاورة أو
غريها ،هو اختالطهم واندماجهم مع إخواهنم اجملاهدين األنصار من داخل اجلزائر ،حبيث
تقدر القيادة بنظر املصلحة واالجتهاد أي املكان واملهام والتكاليف األنسب لكل وافد حىت
ِّ
يوضع فيها ويكلف هبا ،وختتار له املنطقة املناسبة اليت يكون فيها نفعه للجهاد أكرب وأوسع،
حبيث ال يتبقى هناك تكتالت قطرية داخل جبهتكم الواسعة ،فال يكون هناك تكتل لليبيني
حبيث يتحتم على كل لييب أن يكون ضمنه ،وال للتونسيني ،وال للمغربيني ،وال للموريتانيني،
وال للنيجرييني ،وهكذا وإمنا يكون جندياً كغريه من جنود القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي،
وهذا من حيث األصل ،وقد تظهر لكم املصلحة يف حالة معينة ،أو يف ظرف حمدد ،أن
خاص هبا ينضوي حتت
تكتل ٌ
األنسب واألقرب يف حق جمموعة من اجملموعات أن يكون َلا ٌ
قلت ما قلت بناء على جتربة أوالً وهي جتربة مشهورة معروفة أعين
اجلسم العام للتنظيم ،وإمنا ُ
أيام بيشاور وكثرة اجلماعات والتنظيمات اليت أسس كثري منها بناء على انتمائه القطري ،ومع
اخلري الكبري الذي كان يف تلك اجلماعات إال أن أمرها كانت عاقبته على غري ما وصلت إليه
اليوم لو أهنا اجتمعت واتفقت وذابت طاقاهتا وكوادرها يف جسم واحد ،وهو ما وصل أو
اقرتب منه اجملاهدون اليوم بانضمامهم لقاعدة اجلهاد اليت مل يكن تأسيسها مرتبطاً جبنس وال
قطر وال دولة وال جهة وإمنا ضمت يف أول جلسة تأسيسها األوىل أشخاصا من دول شىت،
ولعل بقاءها كان نتيجة لذلك بعد توفيق اهلل تعاىل وتسديده ومعونته ،مث من دواعي ما ذكرته
أيضاً أن هذه التكتالت ستنشأ ابتداء صغرية كسرايا أو كتائب مث ما تلبث أن تكرب شيئا
فشيئا وستشعر أهنا اكتسبت خربات وتكون عندها بعض الكوادر فبدل أن تتوجه تلك
الطاقات وترتكز اجلهود على قضية واحدة حتت قيادة واحدة فسيلتفت كل واحد منها إىل
جهته وجبهته وحيدث لنفسه قضية تستفرغ جهده وتفكريه وقوته وهذا يؤدي قطعا إىل
إضعاف اجلبهة اليت هو فيها اآلن فيكون حاله كمن يبحث عن الربح وهو حيرق رأس املال،
وهذا نتيجته احلتمية املقطوع هبا هو الفشل كما أخربنا اهلل تعاىل ،فإنه إن مل يكن هذا من
التفرق املذموم املنهي عنه شرعاً فليس هناك تفرق وال تنازع يُنتج الفشل وذهاب الريح ،قال
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ِ
اصِربُوا إِ َّن اللَّهَ َم َع
ب ِرحيُ ُك ْم َو ْ
اهلل تعاىل َ { :وأَطيعُوا اللَّ َه َوَر ُسولَهُ َوَال تَنَ َازعُوا فَتَ ْف َشلُوا َوتَ ْذ َه َ
الصابِ ِرين}[األنفال،]46/وقال عز وجل { :إِ َّن اللَّه ُِحي ُّ َّ ِ
ِِ
ِ
صفًّا
َ
ين يُ َقاتلُو َن ِيف َسبِيله َ
ب الذ َ
َّ َ
وص}[الصف ،]4/وعن النعمان بن بشري أن النيب صلى اهلل عليه وسلم
ص ٌ
َّه ْم بُْن يَا ٌن َم ْر ُ
َكأَن ُ
قال [ :اجلماعة رمحة والفرقة عذاب]رواه القضاعي ،وأمحد ،ويف رواية[ :اجلماعة بركة].
فنحن اليوم نبذل قصارى جهدنا ألن تنضم كثري من اجلماعات اجلهادية املوجودة يف ٍ
عدد
ٌ
من األقطار وتكون مع إخواهنم صفاً واحداً وجبهة واحدة مع أن هذه اجلماعات َلا
جهودها املشكورة ،وأعماَلا املشهورة ،وكوادرها املعروفة لتنتفع األمة بذلك ولتتنزل الربكة
ٍ
متماسك خرج لتوه
باجلماعة واالجتماع ،فكيف نسعى إىل تكوين تنظيمات داخل جس ٍم
من أوهاق الفرقة وإرهاق التنازع وذاق مرارة التجربة ال شك أن هذا العمل هو أبعد ما يكون
عن احلكمة والعقل فضالً عن احلق والشرع.
األمر الرابع  :بالنسبة ملوضوع البيعة ،فيما أرى أنه ينبغي أن يكون تصورنا للمعركة وحاجاهتا
ومتطلباهتا وطريقة إدارهتا ودور كل و ٍ
احد منا فيها أكرب من ربطه بكون الشخص بايع أم مل
يبايع ،وعلينا أن نستشعر استشعاراً تاماً بل نتيقن تيقناً جازماً أن انتصارنا يف هذه املعركة
الواسعة الشرسة اليت خنوضها ضد الصليبية العاملية اليت حشدت كل قواها واستنفرت مجيع
مبين –بعد تقوى اهلل تعاىل وطاعته – على االجتماع واالتفاق والرتاص ،وحنن ال زلنا
طاقاهتا ٌ
حنرض األمة ونستحثها وحنضها على أن تأخذ دورها يف هذه املعركة وأن تصطف خلف
أبنائها اجملاهدين ألن املعركة بضخامتها أكرب من أن تغطيها إمكانات اجملاهدين احملدودة،
فكيف نكون من جهة حمرضني لألمة ألن تكون مع اجملاهدين يف هذه املعركة ،ومن جهة
أخرى نبدد طاقاتنا بأيدينا أو نضعف جبهاتنا القوية اليت تأسست بعد طول عناء وشدة
بالء ،فإذاً علينا أوالً أن نعرف أن املعركة أكرب وأضخم من أن يغطي احتياجاهتا جمرد تنظيم
أو مجاعة من اجلماعات حبيث نتقوقع داخله وحنذر أن يصبح دورنا يف هذه املعركة مبنيا على
مسألة بايعنا أم مل نبايع ،وال أعين بذلك إلغاء اجلماعات القائمة على هذه اجلبهات ،وال
إلغاء مسألة البيعة ملن رأى جدواها وأمهيتها يف ساحته وإمنا أعين أننا حنن كمجاهدين يريدون
أن يقودوا األمة ويدخلوها جبهة القتال ينبغي أن يكون تصورنا أوسع وأعمق من احلديث
عن البيعة من عدمها فإن هذا تسطيح للقضية وتضييق لنطاقها هذا مع أنه مبين على تصور
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خاطئ شرعاً يف مسألة البيعة ومكانتها يف العمل اجلهادي والذي حيتاج إىل تفصيل وتطويل
ال يسع له املقام هنا ،ولكن أقول باختصار :إن من دخل ساحة اجلهاد وعمل حتت لواء
قادهتا وتعامل معهم على أساس أهنم أمراؤه وجرت عليه براجمهم التدريبية والعسكرية فإن هذا
ٍ
كاف ألن يوجب عليه السمع والطاعة َلم ،وهو املعىن الذي يتأسس عليه مفهوم اإلمارة،
فال جهاد بال مجاعة ،وال مجاعة بال إمارة ،وال إمارة بال مس ٍع وال طاعة ،فوجوب طاعة أمراء
ثابت بالشرع كتاباً وسنةً ،وليس حباجة إىل
داخل يف صالحياهتم وأعماَلم ٌ
اجلهاد فيما هو ٌ
َّ ِ
ين
البيعة لتأسيسه ،وإمنا البيعة لتأكيد هذا الواجب ال إلنشائه ،قال اهلل تعاىل { :يَا أَيُّ َها الذ َ
َطيعوا اللَّه وأ ِ
ِ
ول َوأ ِ
ُول ْاأل َْم ِر ِمْن ُك ْم}[النساء ]59/وقد رجح اإلمام ابن جرير
الر ُس َ
َطيعُوا َّ
آَ َمنُوا أ ُ َ َ
مهم ،وقال النيب صلى اهلل عليه
أن املقصود بأول األمر يف اآلية هم األمراء فلرياجع فإنه ٌ
وسلم [ :من أطاعين فقد أطاع اهلل  ،ومن عصاين فقد عصى اهلل  ،ومن يط ِع ِ
األم َري فَ َق ْد
َ
َ
َ َْ ُ
َْ
َْ
أطَاعين  ،ومن ي ِ ِ
ص ِاين]رواه البخاري ،ومسلم عن أّب هريرة ،وقال صلى اهلل
َ
عص األم َري فَقد َع َ
َْ َ
عليه وسلم [ :السمع و الطاعة حق على املرء املسلم فيما أحب أو كره ما مل يؤمر مبعصية
فإذا أمر مبعصية فال مسع عليه و ال طاعة]متفق عليه عن ابن عمر ،واألحاديث يف ذلك
كثرية معلومة ،وهذا املعىن هو الذي ذكره شيخ اإلسالم رمحه اهلل وأكده وقد ذكرمت طرفاً منه
يف حماورتكم لإلخوة الليبيني [ :فصل :وما أمر اهلل به ورسوله من طاعة والة األمور
ومناصحتهم واجب على اإلنسان وإن مل يعاهدهم عليه ،وإن مل حيلف َلم األميان املؤكدة،
كما جيب عليه الصلوات اخلمس والزكاة والصيام وحج البيت وغري ذلك مما أمر اهلل به
ورسوله من الطاعة؛ فإذا حلف على ذلك كان ذلك توكيدا وتثبيتا ملا أمر اهلل به ورسوله من
طاعة والة األمور ومناصحتهم ،فاحلالف على هذه األمور ال حيل له أن يفعل خالف
احمللوف عليه سواء حلف باهلل أو غري ذلك من األميان اليت حيلف هبا املسلمون؛ فإن ما
أوجبه اهلل من طاعة والة األمور ومناصحتهم واجب وإن مل حيلف عليه؛ فكيف إذا حلف
عليه ،وما هنى اهلل ورسوله عن معصيتهم وغشهم حمرم وإن مل حيلف على ذلك ،وهذا كما
أنه إذا حلف ليصلني اخلمس وليصومن شهر رمضان أو ليقضني احلق الذي عليه ويشهدن
باحلق  :فإن هذا واجب عليه وإن مل حيلف عليه فكيف إذا حلف عليه ،وما هنى اهلل عنه
ورسوله من الشرك والكذب وشرب اخلمر والظلم والفواحش وغش والة األمور واخلروج عما
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أمر اهلل به من طاعتهم  :هو حمرم ؛ وإن مل حيلف عليه فكيف إذا حلف عليه وَلذا من كان
حالفا على ما أمر اهلل به ورسوله من طاعة والة األمور ومناصحتهم أو الصالة أو الزكاة أو
صوم رمضان أو أداء األمانة والعدل وحنو ذلك  :ال جيوز ألحد أن يفتيه مبخالفة ما حلف
عليه واحلنث يف ميينه؛ وال جيوز له أن يستفيت يف ذلك  .ومن أفىت مثل هؤالء مبخالفة ما
حلفوا عليه واحلنث يف أمياهنم  :فهو مفرت على اهلل الكذب مفت بغري دين اإلسالم]( جمموع
منطبق على كل و ٍال أو
الفتاوى  .)9 / 35:وكالمه وإن كان يف أصله على األئمة إال أنه
ٌ
أم ٍري شرعي ،إذ ال يسمى األمري أمرياً ما مل جيب السمع والطاعة له ،بل ال معىن إلمارته
ٍ
حينئذ.
إذا تقرر هذا ،فإن املرء اجملاهد إذا انضوى يف عمله حتت مجاعة من اجلماعات اجلهادية،
واعتقد إمرة أمرائها عليه ،وأنه يسمع ويطيع َلم –حىت ولو مل يبايع -فإنه ال جيوز له أن
حيدث أمراً يتعلق باجلهاد ،وال أن يرتك ساحة اجلهاد إىل غريها –ولو لساحة ٍ
جهاد أخرى-
إال بعد أن يستأذن أمريه سواء أمريه األعلى ،أو َمن هو دونه ممن يدخل هذا املرء يف واليته،
ِ َّ ِ
َِّ
ين آَ َمنُوا بِاللَّ ِه َوَر ُسولِِه َوإِذَا َكانُوا َم َعهُ َعلَى أ َْم ٍر
ودليل ذلك قوله تعاىل { :إمنَا الْ ُم ْؤمنُو َن الذ َ
ج ِام ٍع َمل ي ْذهبوا ح َّىت يستأْ ِذنُوه إِ َّن الَّ ِذين يستأْ ِذنُونَك أُولَئِ َّ ِ
ين يُ ْؤِمنُو َن بِاللَّ ِه َوَر ُسولِِه فَِإ َذا
َ
َ
َ َ َْ
ْ َ َُ َ َ َْ ُ
َ
ك الذ َ
ض شأْهنِِم فَأْ َذ ْن لِمن ِشْئت ِمْن هم و ِ
استأْ َذنُ َ ِ
ور
َْ
َ ُْ َ ْ
استَ ْغف ْر ََلُ ُم اللَّهَ إِ َّن اللَّهَ َغ ُف ٌ
َْ
وك لبَ ْع ِ َ ْ
ِ
يم}[النور،]62/وقد استدل كثريٌ من العلماء هبذه اآلية على معاين أقل من مسائل اجلهاد
َرح ٌ
بكثري ،كقول بعضهم ليس للمرء أن خيرج من صالة اجلمعة واإلمام خيطب إال بعد أن
داخل دخوالً أولياً يف
يستأذنه وحنو ذلك ،بل مل خيتلف العلماء –فيما اطلعت -أن الغزو ٌ
معىن (األمر اجلامع) ،وميكن مراجعة كالم املفسرين على اآلية فإنه مهم ،وأنقل بعض ذلك
وهو قول العالمة السعدي –رمحه اهلل[ : -هذا إرشاد من اهلل لعباده املؤمنني ،أهنم إذا كانوا
مع الرسول صلى اهلل عليه وسلم على أمر جامع ،أي :من ضرورته أو من مصلحته ،أن
يكونوا فيه مجيعا ،كاجلهاد ،واملشاورة ،وحنو ذلك من األمور اليت يشرتك فيها املؤمنون ،فإن
املصلحة تقتضي اجتماعهم عليه وعدم تفرقهم ،فاملؤمن باهلل ورسوله حقا ،ال يذهب ألمر
من األمور ،ال يرجع ألهله ،وال يذهب لبعض احلوائج اليت يشذ هبا عنهم ،إال بإذن من
الرسول أو نائبه من بعده ،فجعل موجب اإلميان ،عدم الذهاب إال بإذن ،ومدحهم على
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فعلهم هذا وأدهبم مع رسوله وول األمر منهم ،فقال{ :إِ َّن الَّ ِذين يستأْ ِذنُونَك أُولَئِ َّ ِ
ين
َ
َ
َ َ َْ
ك الذ َ
يُ ْؤِمنُو َن بِاللَّ ِه َوَر ُسولِِه} ولكن هل يأذن َلم أم ال؟ ذكر إلذنه َلم شرطني :أحدمها :أن يكون
لشأن من شئوهنم ،وشغل من أشغاَلم ،فأما من يستأذن من غري عذر ،فال يؤذن له.
وك
استَأْ َذنُ َ
والثاين :أن يشاء اإلذن فتقتضيه املصلحة ،من دون مضرة باآلذن ،قال{ :فَِإ َذا ْ
لِب ع ِ ِِ
ِ ِ
ت ِمْن ُه ْم} فإذا كان له عذر واستأذن ،فإن كان يف قعوده وعدم
ض َشأْهن ْم فَأْ َذ ْن ل َم ْن شْئ َ
َْ
ذهابه مصلحة برأيه ،أو شجاعته ،وحنو ذلك ،مل يأذن له ،ومع هذا إذا استأذن ،وأذن له
بشرطيه ،أمر اهلل رسوله أن يستغفر له ،ملا عسى أن يكون مقصرا يف االستئذان ،وَلذا قال:
{واستَ ْغ ِفر ََلم اللَّه إِ َّن اللَّه َغ ُف ِ
يم} يغفر َلم الذنوب ويرمحهم ،بأن جوز َلم االستئذان
َْ ْ ُ َ
َ ٌ
ور َرح ٌ
مع العذر(].تفسري السعدي .)576 :
وإنين دائماً أشبه تشبيها إمجالياً حال اجلماعات اجلهادية القائمة اليوم باجليوش اليت كانت
إبان الدولة اإلسالمية واليت خترج منها لغزو بالد الكفار ،فقد ذكر العلماء اخلارج يف ذلك
اجليش ليس له أن خيرج منه لالحتطاب ،وال لالعتالف ،وال لغري ذلك بغري إذن أمريه ،مع
أن هذه األمور –مجع احلطب والعلف -من املصلحة الظاهرة واملباشرة اليت تتعلق باجليش،
واستدلوا على هذه األمور الصغرية باآلية املذكورة ،فكيف مبا هو أكرب من ذلك وأظهر ،قال
اإلمام ابن قدامة املقدسي –رمحه اهلل تعاىل(([ : -مسألة :وإذا غزا األمري بالناس ،مل جيز
ألحد أن يتعلف ،وال حيتطب ،وال يبارز علجا ،وال خيرج من العسكر ،وال حيدث حدثا  ،إال
بإذنه)) يعين  :ال خيرج من العسكر لتعلف ،وهو حتصيل العلف للدواب ،وال الحتطاب ،وال
غريه إال بإذن األمري؛ لقول اهلل تعاىل { :إمنا املؤمنون الذين آمنوا باهلل ورسوله وإذا كانوا معه
على أمر جامع مل يذهبوا حىت يستأذنوه}؛ وألن األمري أعرف حبال الناس ،وحال العدو،
ومكامنهم ،ومواضعهم ،وقرهبم وبعدهم ،فإذا خرج خارج بغري إذنه ،مل يأمن أن يصادف
كمينا للعدو ،فيأخذوه ،أو طليعة َلم ،أو يرحل األمري باملسلمني ويرتكه فيهلك.
وإذا كان بإذن األمري ،مل يأذن َلم إال إىل مكان آمن ،ورمبا يبعث معهم من اجليش من
حيرسهم ويطلع َلم (].املغين  ،)452 / 20 :ومثل كالم ابن قدامة كثريٌ ،فليقرأ بعناية تامة.
وما ذكرته هنا هو إشارة للمسألة وكما ذكرت فإهنا حتتاج إىل تفصيل ومتام بيان ،نسأل اهلل
أن يعيننا على ذلك ،واملقصود ينبغي لإلخوة اجملاهدين ابتداءً أن يكون تعاملهم مع جهادهم
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أوسع إدراكاً وأعمق فهماً من جمرد بنائهم تعامالهتم على حصول البيعة من عدمها ،مث ينبغي
أن نفهم موقع البيعة الصحيح يف اجلهاد ،وهو كما ذكرت تأكي ٌد للواجب الشرعي الثابت
باألدلة وهو السمع والطاعة لألمراء وليس تأسيساً له يف كل احلاالت ،وعليه فينبغي
للمجاهد أن يتعامل مع أمرائه على هذا األساس أي أساس العقد الشرعي الثابت ابتداء وهو
السمع والطاعة وعدم التوقف على إنشائه وإحداثه بالبيعة واهلل تعاىل أعلم.
إذاً فما أنصح به اإلخوة الليبيني وغريهم هو أن يكونوا يداً واحدةً ومجاعة واحدةً وصفاً
واحداً مع إخواهنم يف اجلزائر ،فليوحدوا معهم األهداف والسياسات واألعمال ،وليكونوا
مستشعرين حقيقية بصخامة املعركة اليت خيوضوهنا وأن يستحضروا جسامة التكاليف امللقاة
على كاهلهم ،وأن ال يُغفلوا اتفاق أعداء امللة عليهم حيث رموهم عن ٍ
قوس واحدة وأجلبوا
عليهم خبيلهم ورجلهم هذا مع تنافر عقائدهم واختالف مصاحلهم وتضاد سياساهتم
فتجاوزوا ذلك كله وداسوا عليه طلباً ملصلحة عليا اتفقوا عليها مجيعهم وهي القضاء على
اجلهاد واجملاهدين ،وأكرب أمانيهم – أي أعداء اهلل -هو أن ينفرد كل ٍ
حزب أو كل مجاعة
من اجملاهدين بقضيتها وتتقوقع داخل قطرها وحدودها اليت ما أنزل اهلل هبا من سلطان،
ولتعلموا إخواين األحبة أن انتصار اجملاهدين يف اجلزائر وقصمهم لظهور أعدائهم هو انتصار
يع للمسلمني يف ليبيا أو يف غريها من الدول اجملاورة بل والبعيدة ،فلتجعلوا
مباشر وسر ٌ
ٌ
جهدكم مركزاً وطاقاتكم متكاتفة وإمكاناتكم متضافرة وسياساتكم متفقة وخططكم متناسقة
ولتنظروا إىل هذه املعركة نظرة واسعة وعميقة ولْرتوا الفرق الكبري والواضح بني ما كان عليه
إخوانكم يف اجلزائر قبل انضمامهم إىل إخواهنم وبني ما هم عليه اليوم لتعلموا بركة االجتماع
واالتفاق حىت مع تنائي األقطار وتباعد الديار فيكف مع القرب ،ولتعلموا إخواين األحبة أن
املطالَبني به شرعاً هو القيام هبذه العبادة أعين عبادة اجلهاد على وجهها الشرعي الذي
تتحصل من وارئه مقاصده وال يضر بعد ذلك يف أي املواطن منارسه أو نؤديه أو نقتل يف
ِ
سبيله ،وما دمتم قائمني باجلهاد الشرعي مع إخوانكم يف اجلزائر فلن يسألكم اهلل تعاىل ملَ
تركتم ليبيا واجتهتم إىل اجلزائر ال سيما وأن اجلزائر –بإذن اهلل تعاىل – هي حمطة للتمكني أوالً
مث لالنطالق ثانياً لتنظيف كل الدول اجملاورة من رجس الطغاة املرتدين ولو بعد حني فاعقدوا
قلوبكم على هذه النية وأحيوها هبذا العزم يبق لكم أجركم ولو مل تصلوا إىل تلك الغاية وكنتم
9

لبنة من لبنات البناء فهذا ما أنصح به إخواين وأحضهم عليه وال أرضى َلم بغريه ،خاصة مع
معرفتنا بصدق إخواننا يف قيادة القاعدة باملغرب اإلسالمي وصفائهم ووضوحهم وقوة عزمهم
على مواصلة اجلهاد فأمثال هؤالء الفضالء مما ينبغي للمرء أن يرضى لنفسه أن يكون خادماً
لديهم وال يستنكف من ذلك وال يتمعر ،فكيف وقد شرفه اهلل عز وجل بأن يكون جنديا
من جنودهم ،فأعيذكم باهلل تعاىل –إخواين األحبة -أن تكونوا أول من يسن سنة التفرق،
ويضع مبضع التمزيق ،ويفت يف عضد إخوانه ،ويشغلهم مبا هم يف غنية تامة عنه ،ويصرف
جهودهم ملعاجلة مسائل جزئية مغمورة قد جتاوزهتا احلركات اجلهادية مبراحل وتقدمت عنها
بأشواط ،واعملوا أن خري سبيل لإلعداد حىت للعمل يف داخل ليبيا هو صربكم على اجلهاد
وممارسة حياته العملية التفصيلة ،والكينونة يف جبهاته والتعامل مع قضاياه ،والتشبع والتضلع
من عنائه وألوائه ،واالعتياد على خمالطة أهله ،فإن هذا يفتح املدارك ،ويرّب القادة ،ويرتقي
باملرء إىل املعال وينأى به عن سفاسف األمور ورذائلها ،كيف ال وهو يف القمة ميارس عبادة
هي ذروة سنام اإلسالم ،فاهلل اهلل يف الوحدة ،واهلل اهلل يف الوالء اإلمياين والنصرة اإلميانية
والتخلي عن الدعوات القطرية ،واهلل اهلل يف الصرب على اجلهاد وطول طريقه واهلل يتوالكم و
يرعاكم ويرفع قدركم ويثبت أقدامكم وينفع بكم ويقوي عزائمكم وينصرنا وإياكم على
عدوه وعدوكم { :يا أَيُّها الَّ ِذين آَمنوا اتَّ ُقوا اللَّه وُكونُوا مع َّ ِ ِ
ني}[التوبة]119/
َ َُ
الصادق َ
َ َ
َ َ ََ
ثانياً  :قلتم يف إحدى رسائلكم [ :و هو طلب استشارة منكم بعثها لكم مسري ،يود توجيه
اإلخوة عندكم فيها ،و هي متعلقة باملقرر الدراسي الشرعي ملراكز التدريب ،و قد عرض على
اجمللس الشوري يقول ل مسري يف رسالته"و كان املوضوع بني األخذ والرد و املشكل الذي
طرح هل نعتمد على كتب العلماء اجلهاديني فقط(الذين يف السجون ) أو نعتمد غريهم
(الذين أفتوا ضد اجلهاد أمثال العثيمني ؛ عبدالقادر بن عبدالعزيز )..وترى ذلك يف املقرر و
مل أكد أجد جوابا ووضوحا من اختالف اآلراء وتباينها و قلت مبا أن عندنا إمارة فوقنا و
هيئتها الشرعية نأخذ توجيهها يف هذا األمر؛ و هذا املقرر ملحق فابعث يا أخي إىل الشيخ
عطية حىت يبعثوا لنا ما هو شاف يف هذه املسألة]".أه .
وهذه املسألة َلا شقان :
الشق األول  :فيما يتعلق باملقرر الدراسي الذي ينبغي أن يعتمد يف مراكز التدريب :
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فأوالً  :بالنسبة للربنامج الشرعي عموماً والذي ينبغي االجتهاد فيه قدر اإلمكان -مع علمنا
التام بقلة اإلمكانات من جهة ،وكثرة تقلب الظروف وعدم استقرارها من جهة أخرى -هو
أن يكون على النحو التال :
القسم األول  :هو إجراء دورات شرعية متوسطة مير عليها ُكل اجملاهدين ،حبيث يتحصل
اجملاهد من خالَلا على ٍ
إملام عام وتصور إمجال للعلم وأمهيته وحاجة اجلهاد إليه وحيصل له
شيء من األنس به واأللفة له ،هذا مع تفتح ذهنه على مسائل شرعية كثرية مهمة ،وبعضها
من فروض األعيان اليت ال تنفك عن املسلم فضالً عن اجملاهد الذي يرتقب القتل حلظة
بلحظة ،واملعتمد عندنا هنا هو إجراء دورات شرعية ترتاوح مدهتا بني مخسة عشر يوماً إىل
عشرين يوماً ،وأحيانا نقلصها بسبب الظروف إىل عشرة أيام ولكن مع ذلك ففائدهتا ظاهرة،
ومن خالَلا يزول كثري من املفاهيم والتصورات اخلاطئة عند الشباب ،ويتم تصحيحها َلم،
وفائدة هذه الدورات زيادة على ما ذكرت أوالً هو التقارب الفكري واالنسجام بني اجملاهدين
وعدم حصول تنافر فقهي وال تدافع فكري فيما بينهم ،وال شك أن لطريقة اإللقاء وقدرة
األستاذ أو الشيخ على ذلك الدور األكرب يف هذه األمور ،وميكن أن تقرن هذه الدورات
الشرعية مع الدورات العسكرية وهذا جيري حبسب برناجمكم الذي تسريون عليه واملهم يف
ذلك هو احلرص على أن تشمل هذه الدورات اجملاهدين كافةً ،وال تقتصر الدروس اليت تلقى
يف هذه الدورات على املسائل اليت اعتاد اجملاهدون طرحها والتناقش والتباحث فيها والربنامج
الذي نقرتحه عليكم هو كالتال :
ط،
العقيدة  :كتاب  :أعالم السنة املنشورة ...للعالمة حافظ حكمي رمحه وهو كتاب متوس ٌ
وعبارته سهلة ،وجرى فيه على طريقة السؤال واجلواب ،وهذا مما ييسر على الطالب واألستاذ
تناول املسائل وثباته يف الذهن ،وهو كتاب ٍ
كاف يف العقيدة إن شاء اهلل خاصة إذا وجد من
ٌ
يقوم بشرحه شرحاً جيداً ،وقد طبع طبعات متعددة بعضها حمقق وبعض ليس كذلك ،وهو
موجود ضمن كتب املكتبة الشاملة.
الفقه  :املعتمد عندنا هنا يف تدريس الدورات الشرعية  :الطهارة ،والصالة ،والصيام ،واألميان
والنذور ،من كتاب (خمتصر الفقه اإلسالمي) للشيخ حممد بن إبراهيم التوجيري ،وكتابه هذا
شامل ميكن أن يُستغىن به عن غريه يف الدورات الشرعية سواء يف باب العقيدة،
كتاب قيّ ٌم ٌ
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أو العبادات ،أو فضائل األعمال ،أو اآلداب ،أو غريها ،وعبارته سهلة ،واعمد على
كز من املراكز ،وال
تصحيحات الشيخ األلباين رمحه اهلل لألحاديث ،فينبغي أن ال خيلو منه مر ٌ
معسكر من املعسكرات ،مع االحتياط يف أن يولِّد لدى األستاذ أو الطالب اجلزم والقطع
بالرتجيحات اليت ذهب إليها واليت تعتمد على االستنباط والرتجيح بني األدلة ،أو اليت
اختلف يف تصحيح بعض أدلتها ،املهم ميكنكم أن تعتمدوا على هذا الكتاب يف دوراتكم
كتاب أيضاً يف غاية السهولة يف وضوح
الشرعية خاصة يف األبواب اليت ذكرهتا ابتداءً ،وهناك ٌ
عبارته وإحسان التقسيم وهو كتاب امسه (منهج السالكني يف الفقه) للعالمة السعدي رمحه
اهلل ،والكتاب موجود يف املكتبة الشاملة ضمن مؤلفات السعدي ،وهذا يسهل تدريسه
ويسهل أيضاً استيعاب ما يذكره بالنسبة للمبتدئني الذين مل يكن َلم سابق معرفة باألحكام.
فقه اجلهاد  :إذا كان على سبيل االختصار فاالعتماد على كتاب عمدة الفقه البن قدامة
املقدسي رمحه اهلل املتوىف سنة 620ه  ،وشرحه العدة لتلميذه أّب حممد هباء الدين املقدسي
خمتصر وعبارته سهلةٌ خالية عن التعقيد وذكر الروايات
املتوىف سنة 624ه  ،والكتاب
ٌ
واخلالفات ،وقد نظمه العالمة حممد سامل ولد عدود رمحه اهلل نظماً حسناً سلساً ملن قوي
على احلفظ وانتهضت مهته لذلك ،وإذا كان على سبيل التوسط فيمكن االعتماد على كتاب
الروض املربع للبهويت املتوىف 1051ه  ،مع حاشيته القيمة البن قاسم املتوىف سنة 1392ه
رمحهم اهلل مجيعاً.
وإن كنتم تريدون كتاباً يف الفقه املالكي ،فيمكن االعتماد على كتاب (الكايف يف فقه أهل
املدينة) لإلمام ابن عبد الرب رمحه اهلل املتوىف سنة 463ه وعبارته سهلة وواضحة كعادته يف
سائر كتبه رمحه اهلل ،ولتحرصوا دائماً أن يكون تدريسكم لفقه اجلهاد من أي كتاب من كتب
الفقه كامالً يعين ال يقتصر على بعض مسائل اجلهاد ،إال إن استثنيتم بعض املسائل اليت ال
حيتاج إليها اليوم كأحكام اجلزية ،وحكم األرض املغنومة وحنو ذلك.
األخالق واآلداب  :يدرس كتاب اجلامع من بلوغ املرام البن حجر رمحه اهلل ،وهو ٍ
كاف يف
ُّ
هذا الباب ،ولو اعتمدمت على شرح الشيخ البسام له يكون حسناً ،وال خيفى عليكم أمهية
الرتكيز على مسألة األخالق ،وإعطائها حقها من العناية والشرح والتفصيل والرتكيز ،فهي
عماد عالقة اجملاهدين فيما بينهم ،ومع عامة املسلمني.
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فهذا هو املقرتح عليكم يف الدورات الشرعية العامة اليت ينبغي لكل اجملاهدين أن ميروا عليها،
وفائدهتا كما ذكرت أوالً كبرية جداً ،وهذا بالتجربة ،وقد وجدنا بركة يف التعلم والتعليم حينما
يكونان يف ساحة اجلهاد ما مل جند يف غريها وذلك من فضل اهلل تعاىل ،فإنه ومع قلة
اإلمكانات ،وعدم االستقرار ،ودوام التنقل ،وانقطاع كثري من الربامج من وسطها ،فإن اهلل
عز وجل يبارك يف القليل الذي بذل فيها اجلهد حبسب اإلمكان واملستطاع ،وأحسب أن
عندكم من طلبة العلم خاصة من جريانكم الشناقطة من يكفيكم مؤنة تدريس هذه الكتب
وهي عليهم يسرية إن شاء اهلل تعاىل ،وال تستثقلوها فإنكم بعد الشروع فيها وتكرار تدريسها
ستجدون عظم فائدهتا وكبري مردودها وستلحظون تغرياً حسناً حىت يف عامة اجملاهدين نسأل
اهلل أن يعينكم ويسدد خطاكم ويبارك فيكم ويف أعمالكم.
القسم الثاني  :وهو بعض الدروس غري املنتظمة ،أو الكتب اليت تقرأ يف املراكز ،أو بعد

الصالة إن تيسر.
فأهم هذه الكتب اليت ينبغي أن تقرأ باستمرار وتعاد وتكرر –على طريقة أهل التبليغ -كتاب
فحسن ،وإال فحىت لو
ومنتشر فإن كان معه بعض التعليقات
معروف
(رياض الصاحلني) وهو
ٌ
ٌ
ٌ
اقتصر على جمرد قراءته ،خاصة وأنه قد طبعت منه طبعات جيبية صغرية احلجم.
كذلك كتاب خمتصر منهاج القاصدين للمقدسي ،وهو أيضاً مطبوع وإن كان فيه بعض
األحاديث الضعيفة ولكن ميكن التنبه له من خالل التحقيق إن وجد.
والرحيق املختوم يف السرية النبوية ،وهو مشهور ومعروف ويسهل احلصول عليه.
وكذلك كتاب مشارع األشواق البن النحاس ،أو خمتصره للخالدي وهو مطبوع أيضاً وهذا
جي ٌد لرفع اَلمم والتحريض على اجلهاد الرتغيب يف الشهادة واحتقار الدنيا.
 ،وقراءة أمثال هذه الكتب قد ال يكون بصورة منتظمة وال بربنامج ثابت حىت ال تصيب
نصيب منها ،ومن املقاصد يف ذلك هو
اجملاهدين السآمة ولكن لتحرصوا على أن يكون َلم
ٌ
كل منهما لآلخر.
إشعار اجملاهدين عملياً بقوة عالقة العلم باجلهاد وحاجة ٍّ
ومع ذلك فلو أمكن أن تفرغوا طائفةً منكم لطلب العلم وتكوين أنفسهم على األمد البعيد
لكان هذا حسناً إن مل يكن متعيناً ،حىت ولو مت إرساَلم إىل بعض الدول اجملاورة ليتفرغوا
لذلك تفرغاً تاماً ،فمعركتنا كما تعلمون طويل ونوازَلا عسرية ومتوالية أيضاً وحتتاج إىل ٍ
أناس
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قد خربوا اجلهاد وتضلعوا من العلم ،وإمنا العلم بالتعلم ،هذا جبانب الفائدة اليت قد جتىن من
خالل احتكاكهم بالعلماء والتعرف عليهم وتعريفهم سراً بواقع اجملاهدين وحاجاهتم مما قد
ب ،وليكن مههم ومهتهم حتصيل ما
يؤدي إىل نفري بعضهم ،وكل هذا بفضل اهلل تعاىل َّ
جمر ٌ
أمكن حتصيله من العلم يف أقصر وقت ممكن وبذل قصارى اجلهد يف ذلك ،وعدم الدخول
يف نقاشات وجمادالت جانبية تشغلهم عما فرغوا له وتدعو للتعريف هبم مما يقطع أصل
الربنامج الذي ذهبوا إليه وتفرغوا له ،وبدهي أن خيتار ملثل هذا من ظهرت عليه النباهة
والذكاء والرغبة الشديدة يف طلب العلم والوالء البني للجهاد واجملاهدين واهلل هو املستعان.
هذا ما تيسر كتابته يف هذه العجالة ،وبقيت مسألة األخذ عن العلماء الذين ظهرت منهم
بعض الفتاوى أو املواقف اليت تعارض اجلهاد أو اجملاهدين نسأل اهلل أن يعني كتابتها يف
رسالة الحقة بإذن اهلل تعاىل ،وال تنسونا من صاحل دعائكم ،وسالمنا اخلالص لسائر
اجملاهدين طرفكم نسأل اهلل أن يسددهم ويثبتهم ويقويهم إنه مسيع عليم.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
أخوكم  /أبو حيىي
/17ذو ا حلجة1430 /ه .
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