بسم هللا الرحمن الرحيم
***

الحمد هلل الذي وعد فأوفى وأوعد فعفا ،والصالة والسالم علي سيد الشرفا،
وآله وصحبه المستكملين الشرف
...
األخ الكرمي الشيخ /ازمراي حفظه اهلل .السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته .أرجو أن تكون ومن
معكم يف خري حال ،وأن جيمع اهلل بيننا على ما حيب ويرضى من عز الدنيا وفوز اآلخرة.
وبعد.
 -1وصلتين رسالتكم الكرمية بدون تاريخ ،واحلمد هلل أن اطمأننت على صحتكم وعافيتكم،
أسأل اهلل أن يزيدكم من فضله وكرمه يف الدنيا ويف الفردوس األعلى.
 -2كما أسأله أن يعوضكم خري العوض يف كرميتكم الفاضلة ويف شبلكم الكرمي ،وهلل ما
أعطى ،وهلل ما أخذ ،وكل شيء عنده مبقدار ،فلتصرب ولتحتسب.
أخرج اإلمام أمحد والرتمذي وقال حسن غريب ،عن أيب سنان قال :دفنت ابنا يل ،فإين لفي
القرب إذ أخذ بيدي أبو طلحة يعين اخلوالين ،فأخرجين ،وقال يل :أال أبشرك؟ قلت :بلى .قال حدثين
الضحاك بن عبد الرمحن بن عرزب عن أيب موسى قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :قال اهلل:
يا ملك املوت .قبضت ولد عبدي .قبضت قرة عينه ومثرة فؤاده .قال :نعم .قال :فما قال؟ قال :محدك
واسرتجع .قال :ابنوا له بيتا يف اجلنة ،ومسوه بيت احلمد".
وأخرج البيهقي -رمحه اهلل -يف شعب اإلميان عن سفيان بن عيينة يقول :ملا مات ذر بن عمر بن ذر
وقف عمر بن ذر على شفري قربه ،وهو يقول :يا بين شغلين احلزن لك على احلزن عليك ،فليت شعري
ما قلت وما قيل لك؟ اللهم إنك أمرته بطاعتك وأمرته بربي ،فقد وهبت له ما قصر فيه من حقي،
فهب له من قصر فيه من حقك.
وكان اإلمام الشافعي -رمحه اهلل -كثريا ما يتمثل ببيتني من قصيدة أيب ذؤيب اهلذيل يف رثاء
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وهنيئا لكم من بيت كرمي قدم أغلى ما ميلك من أرواح وأموال وعناء وغربة هجرة وجهادا يف
سبيل اهلل ،أسأل اهلل أن يتقبل منكم صاحل أعمالكم ،وجيزيكم عنها خري اجلزاء.
ويعزيكم أهنما يناالن –إن شاء اهلل -درجة الشهادة ،وأنعم هبا من درجة ،يف جوار احلق تبارك
وتعاىل ،كما قال التهامي يف رثاء ولده:
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وأهدي لكم نسخة من قصيدة الشيخ أيب حفص املوريتاين (دموع يف مآقي الزمن) ،فإن فيها
تسلية ألهل اجلهاد يف فقد أحباهبم ،واهلل املستعان.1
 -3أحوايل خبري بفضل اهلل ومنته ،وما مسعتموه ال أصل له وال أساس ،وأنا أتعجب من
أكاذيب القوم وأوهامهم بفضل اهلل وتوفيقه.
 -4بالنسبة للشرحية اليت مل تفتح معكم ،فنحمد اهلل على كل حال ،فقد كانت فيها رسالتان
طويلتان مين ،مع مواد خمتارة كثرية.
 -5بالنسبة إلخوة الزيات:
أ -فقد فصلت لكم يف الرسالتني السابقتني حول العديد من التفاصيل يف املسألة.
ب -وخالصة القول:
( )1أنه قبل وصول الوافد الكرمي من إخوة الزيات كان لنا خط يف الصرب وعدم املبادأة ،تبعا
لتوجيهاتكم الكرمية ،إىل أن وصلنا إىل قناعة أنه ال يفل احلديد إال احلديد .ولذلك ففي أول لقاء يل مع
الشيوخ حافظ وحممود واحلبيب يف فرباير الفائت اتفقنا على الشروع يف تنشيط خط الضغط املتصاعد.
وقد اختذ اإلخوة عدة خطوات يف ذلك .كذلك بدأت لغتنا اإلعالمية تتصاعد ضدهم من التلويح
والرتميز إىل املواجهة والتصريح قوال وكتابة.
( )2وبعد وصول الوافد الكرمي حرصت على لقاء اإلخوة مرة ثانية ،وكان ذلك يف أغسطس
الفائت .وقلت هلم إن الدافع األساسي للقائي بكم هو زيادة الضغط على الظاملني من أجل الزيات
وإخوته .واتفقنا على إعطاء هذا األمر أولوية .وصدرت -أظن قبيل هذا اللقاء -رسالة حافظ املرئية
للظاملني .مث أمثر هذا اخلط مثرة مفيدة بفضل اهلل وكرمه ،وحنن يف انتظار قطف مثرة أكرب بإذن اهلل
وتوفيقه .وقد مت تسجيل شريط يتعلق هبذا األمر وفيه رسالة للظاملني ،ولكن رأى اإلخوة تأجيل إرساهلا
قليال ،حىت حيصلوا على الثمرة األكرب.
( )3مث وصلت رسالتكم الكرمية ،بالربنامج املقرتح.
( )4مث بلغ اإلخوة رسالة من أعداء إخوة الزيات ،أهنم يريدون إرسال مندوب للتفاوض.
( )5مث وفق اهلل أن قابلت الشيخني حافظ وحممود ،وكان من أهم أسباب لقائي هبما هذا
األمر .وهذه من نعم اهلل علينا ،ومن فرجه الذي يزيد يوما بعد يوم بفضل اهلل ونعمته ،وعسى أن يكون
اللقاء القادم معكم قريبا بفضل اهلل ورمحته .وتشاورنا يف األمر تفصيال ،واجتمع رأينا على تأجيل
برناجمكم ألسباب أمهها:
 1مرفقة يف ملف بعنوان (حمب اهلل القندهاري.)3

(أ) الوسيط املقرتح قنواته مفتوحة مع أصحاب األمر والنهي عنده ،وأتوقع مبا ال يقل عن
 %90أن اخلرب سيصلهم إن مل خيربهم به ويتشاور معهم فيه ،ويف هذا ما تعلم من خطورة إفشال األمر
كله ،بل وتعريض الزيات وإخوانه خلطر شديد سواء يف مقامهم أو سفرهم إن تيسر بفضل اهلل وإذنه.
وخاصة بعد الرسالة األخرية من أعداء إخوة الزيات أهنم وافقوا على إرسال مندوب ،فتوسيط الوسيط
املقرتح قد يؤدي خللط األوراق.
كذلك أفيدكم أن حافظ أرسل للوسيط املقرتح منذ ثالثة أسابيع ،ولكنه أرسل أنه خائف من
اجمليء ،واقرتح إرسال ولده مع شخص آخر ،ورد حافظ عليه بأن يرسل ولده فقط .وهذا كله قبل لقائي
باإلخوة.
(ب) ينتظر اإلخوة قليال إلمتام أمر الثمرة األكرب ،وحينئذ يكون للكالم ثقله األكرب ووزنه ،كما
أن هناك بعض الرتتيبات اجلاهزة املنتظرة األمر بالتنفيذ ،ملزيد من الضغط على الظاملني بعون اهلل وقوته.
(ج) بالنسبة لتوجيهكم باَتاه حترك بعض إخوة الزيات ،فإين أرى أن االَتاه املقرتح بالنسبة
للميكانيكي وقارئ الشعر فيه خطر عليهما قد ينتهي هبما إىل ما ال حنب .واهلل أعلم.
(د) إن تأخر وصول وسيط من الظاملني ،فهناك اقرتاح بإرسال الشيخ عيسى ،فقد كان يف
طريقه لرتكيا ،وقطع الظاملني عليه الطريق ،فكلمهم عن نفسه بصراحة ،فأبقوه معهم لفرتة ،وحتاوروا معه،
وأبلغهم أن الزيات وإخوانه هم املشكلة ،وبعد عدة حوارات تركوه وأهله ،وعاد ساملا بفضل اهلل .والظن
الغالب أهنم ال يؤذونه إن عاد إليهم برسالة ،فقد عرفوه ،مث تركوه ،ولكن هذا حيتاج ملشورته وموافقته على
االقرتاح .ونأمل أن يأيت الوسيط من طرف الظاملني قريبا بإذن اهلل .ويف ترك الشيخ عيسى بادرة طيبة،
واهلل أعلم ،ولكننا نعد العدة لكل االحتماالت بفضل اهلل وتوفيقه.
 -6بالنسبة لرسالة التربئة:
أ -فجزاكم اهلل خري اجلزاء على اهتمامكم بقراءهتا والتعليق عليها ،ولكن لألسف وصل التعليق
بعد قرابة تسعة أشهر من نشرها ،وبعد سنة من االنتهاء منها.
ب -وقد كان رأيي أنه من الضروري أن يصدر رد عليها بالذات بغض النظر عن مؤلفات
اجلماعة اإلسالمية أو أقوال سلمان العودة مثال ،فقد صور اإلعالم -يف ضجة غري عادية -الوثيقة بأهنا
الرد الفقهي من فقيه القاعدة إىل غري ذلك من التهويل والتضخيم ،كما أهنا جاءت يف صورة التحدي،
الذي ال ميكن جماهبته! وقد استغربت من االهتمام الدويل هبا ،حىت أن قناة اجلزيرة خصصت هلا أكثر من
برنامج ،منهم برنامج غري مألوف مباشرة من القاهرة ملدة ساعتني ،ويف آخره وعدوا بربنامج آخر لدراسة
آثارها الدولية .ناهيك عن الندوات اليت بثوها على (اجلزيرة مباشر) ،وقد لفت انتباهي أن تقرير جلنة

جملس األمن بشأن القاعدة والطالبان قد أشار لوثيقة الرتشيد والقرتاح كاتبها مبحاكمة ابن الدن
والظواهري ولو غيابيا ،وأن هذه فكرة تستحق الدعم.2
وكان رأيي أن وثيقة الرتشيد ضعيفة جدا علميا رغم الضجة اليت أثريت حوهلا ،وأن ردا ولو
خمتصرا جيب أن يصدر عقبها ،إلطفاء مجرهتا على ضعفها .وقد وفق اهلل صاحبنا لذلك حبمد منه
وفضل ،وقد فصلت لكم كثريا يف الرسالتني السابقتني.
ج -وال شك أن ما ذكرمتوه من أن الرد فيه مفسدة صحيح ،ولكن -الذي أراه -أن الصمت
كان سيكون أكثر مفسدة ،والرد أكثر منه نفعا ،وتستطيعون أن تلمسوا ذلك من َتاوب اجلمهور
املسلم مع التربئة .3فقد كان الشباب املسلم احملب للجهاد على أحر من اجلمر يف انتظار الرد.
وأنا شبه متأكد –وال يعلم الغيب إال اهلل -أننا لو سكتنا لشنعوا علينا أكثر وأشد ،والستخدموا
ذلك سالحا يف احلرب العقائدية واإلعالمية ضد اجملاهدين.
وأنتم تعلمون أننا ال نرد على التجريح الشخصي الكثيف املوجه للمجاهدين ،ولكن الوثيقة
كانت شيئا آخرا .وقد فصلت يف الرسالتني السابقتني ،اللتني مل تصالكم يف هذا األمر ،واحلمد هلل على
كل حال.
د -وأبشركم أيضا بأن الشيخ أبا حيىي قد أصدر اجلزء األول من رده املفصل عنها ،وقد راجعه
معه الشيخ حممود ،وأثىن عليه ،وأرفق لكم منه نسخة مع هذه الرسالة.
ه  -أما خبصوص االقتصار على ذكر قول الشوكاين يف مسألة األمان ،فسيكون قاصرا جدا.
و -أما خبصوص رأيكم بأن الرموز ال جيب أن يردوا ،فالذي أراه -واهلل أعلم -أن سيد البشر
عليه الصالة والسالم -كان يرد على عقائد املشركني وأهل الكتاب ،بل لقد دعاهم للمباهلة .فصحيحأننا ال جيب أن نسقط يف املهاترات ،وأظن أن اهلل بفضله قد حفظنا من ذلك إىل حد كبري ،ولكن جيب
أن نرد على الشبه ،وخاصة وثيقة الرتشيد.
ز -أما اقرتاحكم بأن تتوىل اللجنة الشرعية ذلك دون أن يكون يف صورة الرد ،فهو اقرتاح
طيب ،ولكنه غري عملي بالنسبة لنا ،وقد فصلت يف ذلك يف الرسالتني السابقتني ،ألن ظروف اإلخوة
املزدمحة وغري املستقرة ال متكنهم من ذلك ،وإن مت ذلك فسيستغرق إعداده قرابة السنتني ،ورد الشيخ أيب
حيىي ظهر اجلزء األول منه بعد قرابة مثانية أشهر من وثيقة الرتشيد ،رغم إحلاحي املتكرر على اإلخوة يف
اللجنة الشرعية .ونتيجة إلحلاحي فقد قبل الشيخ أبو حيىي -جزاه اهلل خريا -أن يصدر اجلزء األول ،وإال
فإنه كان سيصدر الرد بعد إمتامه أي بعد قرابة سنتني.

 2راجع ص 8 :من التقرير املذكور ،وقد أرفقته لكم.
 3أرفقت لكم التعليقات على التربئة يف جملد هبذا االسم.

و -وقد كان تقديري منذ البداية أن فضل سريد ،وأن رده سيكون ضعيفا وعصبيا ،وأننا لن
حنتاج أن نرد عليه ،ولو احتجنا لذلك ،فلريد غري صاحبنا من اإلخوة على اجلديد من الشبهات ،حىت ال
يدخل األمر يف طور املهاترات الشخصية.
وقد وقع ما توقعت ،وأسوأ منه ،وهلل احلمد على كل حال ،وال أرى داعيا للرد على التعرية ال
شرعيا وال خبصوص الوقائع اليت أوردها ،واحلمد هلل الذي عافانا مما ابتالنا به ،ونسأل اهلل لنا وله اهلداية
وللمسلمني ،وأن يصلح ما بيننا وبينه وجيمع بيننا على ما حيب ويرضى.
ز -وعموما فقد كان ما ذكرت هو رأيي القاصر ،ولعلكم لو كنتم بيننا -وأرجو أن يكون ذلك
قريبا بفضل اهلل -الستفدنا من توجيهكم ،ولعل اخلري فيما وقع ،ونسأل اهلل أن يغفر ذنوبنا ،ويتقبل منا
صاحل أعمالنا.
ح -وما أدري هل وصلتكم النسخة األخرية من التربئة أم ال؟ بعد املراجعات والتعديل ،وقد مت
فيها إعادة كتابة عدد من املواضيع ،وخاصة فصل (التأشرية واألمان) ،فقد تضاعف حجمه تقريبا،
وحرص صاحبنا على الرد على معظم اإليرادات اليت أوردها الشيخ عطية ،فقد كان -ما شاء اهلل عليه-
مدققا حمققا .وبعد التعديل رضى الشيخ عطية بالفصل املذكور يف صورته األخرية ،وخاصة ما ذكر فيه
أن هذا هو اختيارنا ،فمن مل يطمئن إليه فال يعملن به ،ولكن ليبحث عن طرق أخرى جملاهدة
األمريكان ،ولكن اليركنن للقعود .واحتياطا أرفق لكم من الصورة األخرية نسخة مع هذه الرسالة .كما
أرفق لكم جملدا عن التعليقات على التربئة.
 -7وقد انتهى صاحبنا -بفضل من اهلل ونعمة -من رسالة حول الدستور الباكستاين ،وكشف
الشبهة اليت كان يروج هلا كثري من اجلماعات اإلسالمية الكربى يف باكستان؛ أن دستور باكستان
إسالمي ،ولكن العيب فيمن يقودون باكستان خمالفني له ،وقد أمساها (الصبح والقنديل) ،وقد أرسلها
لإلخوة للمراجعة ،ووصله تعليقان من الشيخ عطية والشيخ أيب حيىي ،وقد استفاد منهما ،مث أرسلها
للنشر ،وأرفق لكم منها نسخة مع هذه الرسالة.
 -8بالنسبة لإلصدارات فمن املهم والضروري والواجب أن تصدروا كلمات متتابعة عن
األحداث ،ألسباب كثرية قد تكونون أعلم هبا مين ،وأرى من الضروري أن ترفقوا مع كل رسالة كلمة،
ويكفي أن تكون يف حدود  15دقيقة ،وقليل دائم خري من كثري منقطع .وجزاكم اهلل خري اجلزاء على
الكلمة األخرية .ويكفي أن تكون الكلمة صوتية ،وأنصح باستخدام برامج تسجيل من أمثال
( )Adobe Auditionوهو برنامج ممتاز وسهل االستخدام ،ويعطي درجة نقاء صوتية عالية،
باإلضافة إلمكاناته الكثرية ،وأرفق لكم مع الرسالة نسخة منه.4
 4من املهم أن يكون الالقط (امليكروفون) املوصل باحلاسوب ذا نوعية جيدة ،وأنصحكم بأنكم إذا وصلتم الالقط للحاسوب أن تذهبوا للتحكم يف حجم الصوت
( ،)volume controlوميكن ذلك بالنقر على صورة مكرب الصوت يف شريط املهام مرتني ،أو بالذهاب لقائمة البدء ( ،)startومنها لإلعدادات

 -9أخربتكم يف الرسالتني السابقتني بأن األحباب قد صار هلم خربة كبرية يف التحرك والتنقل،
وميكنهم أن يصلوا لكثري من األماكن بأمن وسالم ،وهذه معلومة أضعها بني يديكم ،وأنا وصديقي
حاضران ألية خدمة.
وختاما أسأل اهلل أن يتوالكم بعنايته ،ويكلؤكم برعايته ،وحيفظنا وإياكم واملسلمني من كل سوء.
وأستودعكم اهلل الذي ال تضيع ودائعه .أرجو إتالف الرسالة بعد قراءهتا .وجزاكم اهلل خري اجلزاء.
والسالم.
أخوكم احملب
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( ،)settingsمث إىل قائمة التحكم ( ،)control panelمث منها إىل األصوات واألجهزة السمعية ( ،)sounds and audio devicesومنها للسمعي
( ،)audioومنها للحجم ( ،)volumeفتنفتح لكم نافذة للتحكم يف حجم الصوت ( )volume controlاملطلوب الوصول هلا بأي من الطريقني السابقني.
املهم إذا وصلتم لنافذة التحكم يف حجم الصوت املذكورة ختتارون أمر اختيارات ( ،)optionsومنه ختتارون خصائص ( ،)propertiesمث ختتارون تسجيل
( ،)recordingمث ختتارون ميكروفون ( .)microphoneمث تضغطون على موافق (.)ok
مث تذهبون للربنامج املذكور ،وتشرعون يف التسجيل بتوفيق اهلل وهدايته.

