بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله وبعد:
املكرم  ...حفظه اهلل وسدد على اخلري والطاعة خطاه ونصر به
فإىل شيخنا املبجل ّ
دينه وشرعه وأعاله.
يف مطلع هذه الرسالة املتواضعة أسأل اهلل أن تبلغكم وأنتم يف أحسن حا ٍل وأهنأ بال
وكامل السكينة والطمأنينة واألمان حمفوظون حبفظ اهلل ،مسددون بتوفيقه ،ومصانون
برعايته ،وأن يزيدنا وإياكم هدى ورشاداً وسداداً ،ويثبتنا على طريق احلق واجلهاد
والرباط واهلجرة حىت نلقاه وهو ر ٍ
اض عنا.
أما إن سألتم عن أحوالنا فنحن نتقلب يف نعم اهلل عز وجل نسأله املزيد منها والشكر
عليها ،وأية نعمة أعظم مما هدانا اهلل إليه من اإلسالم واهلجرة واجلهاد والرباط وربط
على قلوبنا باليقني مبا حنن عليه من السبيل الذي اختاره اهلل إلقامة دينه والتمكني
ِ
َّاس َولَ ِك َّن أَكثََر الن ِ
ك ِمن فَض ِل اللَّ ِه َعلَي نَا َو َعلَى الن ِ
َّاس َال
لشرعه { :ذَل َ
يَش ُكُرو َن}[يوسف]38/السيما وقد أرانا اهلل عز وجل من معيته هلذه الطائفة اجملاهدة
وتوفيقه هلا –مع ما هي فيه من البالء واحملنة والقلة – ما ال ميكن للمرء أن حييط به أو
يأيت عليه فلله احلمد يف األوىل واآلخرة.
مث نعزيكم يف قافلة الشهداء اليت تتابعت يف الفرتة القصرية املاضية واليت فقدنا فيها
إخواناً كراماً كانوا أوتاداً يف اجلهاد بل جباالً راسخة حتمل أعباءه وتتحمل ألواءه ،ومع
شدة حزننا على فراقهم إال أننا نعلم أن هذا من أنواع البالء الذي ال تكاد تنفك عنه
عبادة اجلهاد ،وقد أخربنا اهلل عز وجل بوقوعه كما قال عز وجل َ { :ولَنَب لَُونَّ ُكم بِ َشي ٍء
ِ
س والثَّمر ِ
وع ونَق ٍ ِ
ِ
ِ
ات َوبَ ِّش ِر
م َن اخلَوف َواجلُ ِ َ
ص م َن األَم َوال َواألَن ُف ِ َ َ َ
َّ ِ
ين}[البقرة ،]155/وهلذا فإننا نقول ما قاله صحابة النيب صلى اهلل عليه وسلم
الصاب ِر َ

حينما اشتد عليهم الكرب ،وعظم البالء ،ووقعت الزلزلة يوم األحزاب َ { :ولَ َّما َرأَى
ِ
ص َد َق اللَّهُ َوَر ُسولُهُ َوَما َز َاد ُهم إَِّال
اب قَالُوا َه َذا َما َو َع َدنَا اللَّهُ َوَر ُسولُهُ َو َ
ال ُمؤمنُو َن األَحَز َ
ِ
ِ
يما}[األحزاب ،]22/وإننا لنعلم –يقينا – أن ما نزل بأعدائنا من
إميَانًا َوتَسل ً
األمريكان وأذناهبم من القروح واجلروح واآلالم فوق ما يصيبنا وال سواء فإنا لنرجوا من
اهلل الثواب واألجر وليس هلم إال اخلزي يف الدنيا ولعذاب اآلخرة أخزى وهم ال
ينصرون ،وقتالنا يف اجلنة وقتالهم يف النار قال اهلل تعاىل َ { :وَال ََتِنُوا َوَال َحتَزنُوا َوأَن تُ ُم
ِِ
ك
س ال َقوَم قَرح ِمث لُهُ َوتِل َ
ني ( )139إِن َمي َسس ُكم قَرح فَ َقد َم َّ
األَعلَو َن إِن ُكنتُم ُمؤمن َ
َّاس ولِي علَم اللَّه الَّ ِذين آَمنُوا وي ت ِ
َّخ َذ ِمن ُكم ُش َه َداءَ َواللَّهُ َال ُِحيب
األَيَّ ُام نُ َدا ِوُهلَا بَ َ
ني الن ِ َ َ َ ُ َ َ َ َ
ِِ
ني}[آل عمران ،]140 ،139/وقال سبحانه َ { :وَال ََتِنُوا ِيف ابتِغَ ِاء ال َقوِم إِن
الظَّالم َ
تَ ُكونُوا تَألَمو َن فَِإنَّهم يألَمو َن َكما تَألَمو َن وتَرجو َن ِمن اللَّ ِه ما َال ي رجو َن وَكا َن اللَّه علِ
يما
َُ ً
ُ
ُ َ ُ َ ُ َ ُ َ َ َ ُ َ
ِ
يما}[النساء]104/
َحك ً
ولذا فإين أقول لكم –شيخنا الكرمي -إنا على العهد إن شاء اهلل لن نبدل ولن نغري
ثابتون صابرون حمتسبون ونسأل اهلل القبول والتوفيق واإلعانة وأن ال يكلنا إىل أنفسنا
وال إىل أحد طرفة العني ونعوذ باهلل من احلور بعد الكور ومن الفنت ما ظهر منها وما
بطن ،فامضوا على بركة اهلل تعاىل حتريضا لألمة ،وحتضيضا هلا ،ورفعا هلمم احملبطني،
وتأميالً لليائسني ،وتثبيتاً للمرتددين واملضطربني ،واهلل يتوالنا ويتوالكم هو موالنا نعم
املوىل ونعم النصري.
ولدي بعض املقرتحات املتواضعة لعل اهلل ينفع هبا مغتنما هذه الفرصة :
األول  :لو يكون لكم بني احلني واحلني توجيه مباشر عرب التسجيل الصويت أو املرئي
للمجاهدين هنا يف الساحة عندنا ،حبيث تكون توجيهات متس املسائل اليت يعايشوهنا،
وتشعرهم بعالقة مباشرة بني القيادة وأفرادها ،وحيتفظ باملادة املسجلة حبيث تكون فقط

لإلرشاد والتوجيه وليست للنشر ،فإن هذا سيكون له دور كبري يف رفع معنويات
اجملاهدين ،وكذلك االنتفاع مبا فتح اهلل به عليكم من التجارب واحلِ َكم وتوسيع األفق
عندهم وهو عامل أساسي يف بناء اجملاهد واالرتقاء به ،وال خيفى عليكم الفرق بني أن
يستمع اجملاهد إىل كلمة لفضيلتكم وهي موجهة لألمة عموماً أو للشعوب األوربية أو
حنو ذلك ،وبني أن يصغي إىل ٍ
كالم موجه إليه توجيها مباشرا فيقصد باخلطاب،
واملسائل اليت ميكن طرحها والتطرق إليها يف مثل هذه التوجيهات كثرية وهي ال تغيب
عنكم واهلل أعلم.
الثاين  :من األمور املهمة أن نزيد من توطيد العالقة مع إمارة أفغانستان اإلسالمية،
وهي واحلمد هلل جيدة جداً ،ولكن يف الفرتة األخرية يالحظ من خالل بياناَتم اليت
يصدروهنا يف بعض املناسبات مثل عيد األضحى والفطر استخدام مصطلحات
وعبارات مل تكن معهودة وال معروفة فيما بينهم ،وهي بيانات تصدر باسم أمري
املؤمنني حفظه اهلل ،ولكن –فيما أحسب -أن حقيقتها بعيدة كل البعد عن أسلوبه
وطريقته وهلجته ،وقد يكون لدى جملس الشورى الصالحية بإصدار البيانات بامسه،
فالذي أراه –شيخنا الفاضل -هو تنشيط العالقة بينكم وبني أمري املؤمنني من خالل
املراسالت وهي إن شاء اهلل ميسرة ،فإن لذلك وقعا حسنا يف نفوسهم ،وإشعارهم
بقربكم منهم وتبنيكم لقضيتهم ،فحبذا لو تواصلوهنم وتذكروهنم وتقوون من عزمهم،
فسيكون يف ذلك خري كبري إن شاء اهلل ،وهذا من متام الوفاء هلم بعد ضخامة
التضحيات اليت قدموها وال يزالون يقدموهنا ،ال سيما وهم اآلن يتعرضون حملنة
اإلغراءات من قِبل األمريكان وأذناهبم واليت قد تصل إىل مستوى ٍ
عال ال يثبت معه إال
الصادقون وهم واحلمد هلل السواد األعظم يف اإلمارة ،ولكن مع ذلك فيحتاجون إىل ما

يثبتهم ،وكالمكم له تأثري خاص فيهم ،بل هذا من أعظم اجلهاد يف سبيل هلل ألن به
حفظ الثمرة واحملافظة على وحدة الصفوف واتفاق الكلمة واهلل يرعاكم.
هذا واهلل حيفظكم ويبارك فيكم وينصركم ويقويكم وال تسنونا من النصائح والدعاء فإن
كتب لنا اللقاء يف الدنيا فذاك وإال ففي اجلنات يكون بإذن اهلل.
والسالم وعليكم ورمحة اهلل وبركاته
خادمكم احملب  /أبو حيىي /9صفر1431/ه

