بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
أما بعد.....
إىل األخ الكرمي

الشيخ أيب حيىي حفظه اهلل

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
أرجو أن تصلكم رساليت هذه وأنتم وأهلكم وذراريكم ومجيع اإلخوة خبري وعافية
وبعد ...
وصلتين رسالة الشيخ حممود وكنت قد طلبت منه ترشيح نائب له فرشح عدداً من اإلخوة
كنت يف مقدمتهم إال أنه استحسن أن ال تشغل باألعمال اإلدارية وتكون متفرغاً ملسائل
اللجنة الشرعية وقد بدا يل صواب رأيه وخاصة بعد جميء رسائل الصومال واحتياجاهتم
امللحة للبحوث الشرعية .
وال خيفى عليكم عظم املسؤولية امللقاة على عواتقنا مجيعاً فقد قامت يف الصومال إمارة على
أرض الواقع عدد رعاياها باملاليني فاالهتمام هبم واجب علينا والسيما يف اجلانب الشرعي
فإننا ما خرجنا من ديارنا إال رغبة يف إقامة الدولة املسلمة فواجبنا جتاههم ليس هو فقط
اإلجابة على ما يرسلوه إلينا من مسائل شرعية وإمنا من واجبنا أيضاً التفكري فيما حيتمل أن
جيد عليهم وعمل البحوث عنه وإرساهلا إليهم فهذا الواجب العظيم وجزء كبري منه ملقى
عليكم أرجو اهلل أن ييسر ذلك عليكم ويوفقكم ملا حيبه ويرضاه ومثلكم ال خيفى عليه أمهية
هذا اجلانب الذي فيه ندرة وأما اجلوانب اإلدارية فبإمكان عدد من اإلخوة املرشحني القيام
هبا .

وأحسب أنكم على ما كان عليه الصحايب اجلليل خالد بن العاص رضي اهلل عنه عندما عزله
أبو بكر رضي اهلل عنه فقال قوله املشهور واهلل ما سرتين إمارتكم وال ساءين عزلكم .
فمقامكم عندنا كبري إال أن الضرورة استدعت أن تقوموا بذلك الواجب العظيم جتاه اإلمارة
املسلمة يف الصومال فأسأل سبحانه وتعاىل أن يسدد آراءكم وحيفظكم وينفع بكم اإلسالم
واملسلمني .
إيل البحث اخلاص مبهادنة املرتدين ومجيع حبوثكم واصداراتكم .
ياحبذا أن ترسلوا ي
ويف اخلتام  :أرجو اهلل سبحانه وتعاىل أن يوفقنا مجيعاً ملا حيب ويرضى وأن جيمع مشلنا إنه
ويل ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني والصالة والصالة والسالم
على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني .
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
أخوكم زمراي
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