بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلةا والسلما على رسول الله آله وصحبه ومن ولها.
إلى الخأ المحترما حكيم الله محسود )أمير تحريك طالبان باكستان( وفقه الله/
السلما عليكم ورحمة الله وبركاته
ن َوَد ّ أن نوضح لجنابكم بعض المور المهمة :
 -1أننا في الونة الخأيرةا اجتمع لدينا عدةا ملحظات مهمههة تتعلههق بفكههر ومنهههج
ت وأخأطههاًءء شههرعية واضههحة،
وسلوك "تحريك طالبان باكستان" نراههها سههلبيا ٍ
در الله -سببا ًء لنحراف وفسههادٍ عظيههم
ة خأطير ًء
ومزل ّ ًء
ةا ،ونخشى أن تكون –ل ق ّ
في مسيرةا الحركة الجهادية في باكستان ،وذلك يضاد ّ مقاصد الجهادِ وينههافي
ما بذلنا وبذلتم وبذل إخأواننا المجاهههدون وجميههع المسههلمين مههن المهههاجرين
جهم وأمههوالهم !...ومههن ذلههك
مه ِ
والنصار في سبيله من دمائهم وأرواحهم و ُ
على سبيل الشارةا الجمالية :
 -2هههههه اعتبار "حكيههم اللههه محسههود" الميههر الوحههد الههذي يجههب علههى الجميههع
م إليهه فههي التحريهك باغيههًءا ،وعههدما
مبايعته ،وي ُعههد ّ الخهارج عليههه وغيهر المنضهه ّ
التفريق بين إمههارةا الجهههاد ومنصههب المههاما العظههم ،وعههدما مراعههاةا أحههوال
المسلمين اليوما ،وهذا ل شك أنه خأطأ في التصور الصحيح للمسههألة شههرعًءا،
وفيه أيضا ًء خأطر إشعال القتتال بين جماعات المجاهدين.
 -3ههههه التوسع في مسألة القتل ،بالتوسههع فههي مسهألة التههترس وعههدما ضههبطها
ما النههاس المسههلمين فههي العمليههات الفدائيههة فههي
بالشرع عمليًءا ،وقتههل عههوا ّ
معههاتهم ،وعههدما المبههالةا
السواق والمساجد والشوارع وملتقيات النههاس وتج ّ
بهههم ،وبلغنهها فههي ذلههك أفكههاٌر باطلههة بههدأت تنتشههُر بيههن المنتسههبين إلههى
س
التحريك.ههههههه التوسههع فههي تكفيههر المسههلمين  ،ولههه صههوٌر بلغتنهها عههن أنهها ٍ
متعددين من المنتسبين إلى التحريك.
 -4أن مسههودةا لئحههة تحريههك طالبههان باكسههتان الههتي وضههعها الخأ حكيههم اللههه
محسود وأرسل لنا نسخة منها ،هههي غيههر صههالحة ول مناسههبة ،وفيههها أخأطههاء
شرعية وسياسية ،ونحههن ل نوافههق عليههها ،ولبههد مههن تغييرههها جوهريههًءا .وقههد
ر من فقراتها المهمة.
أرسلنا لكم تعليقا ٍ
ت مختصرةاًء على كثي ٍ
 -5أننا نعرض عليكم لئحة مختصرةا لضبط مسهألة الخطههف وأخأههذ المههوال مهن
مح به ،وندعوكم إلههى أن نتفههق عليههها نحههن
مح به وما ل ُيس َ
الشخاص ما ُيس َ
وأنتم وجميع الخأوةا المجاهههدين فههي باكسههتان )وهههي مرفقههة لكههم مههع هههذها
الرسالة(.
ي
ي جهههاديّ عههالم ّ
 -6نوضح لكم أيضا أننا نحن تنظيم قاعدةا الجهاد تنظيم إسلم ّ
س ،وأننا في أفغانستان مبههايعون لميههر المههؤمنين المل
ن ول جن ٍ
ل يتقّيد بوط ٍ
محمد عمر مجاهد أمير المؤمنين في إمارةا أفغانستان السلمية ،ومأذون لنا
ما ،وإننا نسمع مههن بعههض النههاس
من قَبل أمير المؤمنين بالعمل الجهاديّ العا ّ
ة ،وإننا نحههب أن نههبين
ن سياسي ٍ
تسميتنا بالضيوف على سبيل القصد إلى معا ٍ
ي ،وأن المؤمنين إخأوةا وأن المههر
لكم أن هذا الوصف ل يتعلق به حك ٌ
م شرع ّ
ن دين ُُه سبحانه وتعالى ،ونحن عبيدها نسعى في العمههل
لله والرض لله ،والدي ُ
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برضاها ..ولذلك ندعوكم وكل المجاهدين لترك استعمال هذا الوصف المشههار
إليه أو التعويل عليه في شيٍء.
ي من جنود تنظيههم قاعههدةا
نو ّ
ضح لكم أن الخأ بدر منصور -وفقه الله -هو جند ّ
ع لنا ،وهو أمير سههرّية مههن
ع للشيخ أسامة بن لدن ،فهو معنا وتاب ٌ
الجهاد ،مباي ٌ
سرايانا ،وليس من الحصافة أن يتكلم أحد ٌ معه –أو مع غيرها من أفرادنا -في
النضماما إلى تنظيم آخأر؛ التحريك أو غيرها ،بل إن كان لبههد ّ فيتههم الكلما مههع
أمرائه والمسؤولين عنه من قيادات التنظيم .هذا مهها يقتضههيه الفقهه وأصههول
وآداب العمل الجماعي.
ب وأنه ل فلحا لنا ول
ي منا جميعا ًء أمٌر واج ٌ
نؤكد على أن الصلحا الجاد ّ الحقيق ّ
نجاحا إن لم نحاسب أنفسنا ونفّتشّ عن أخأطائنا ونعترف بها ونصلحها ونجتهد
في ذلك ،بالتناصح والتواصي بههالحق والتواصههي بالصههبر ،وبههالمر بههالمعروف
والنهي عن المنكر ،وبالخأذ على أيدي الظالمين ،وبقيههاما ِ كههل منهها بمهها يجههب
عليه من ذلك وغيرها" .إن الله ل يضيع أجَر المصلحين" "إن اللههه مههع الههذين
اتقوا والذين هم محسنون".
وعليه فإن لم نههَر منكههم سههعيا ًء جههاد ّا ًء فوري ّهها ًء وخأطههوات عمليههة فعليههة واضههحة
للصلحا والتبرئ من تلك الخأطاء الشرعية الفاحشة ،فإننا سنكون مضطرين
ي المؤمنين.
لتخاذ خأطوات شرعية علنّية حاسمة من طرفنا ،والله ول ّ

نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاها من القول والعمل ،وأن يعيههذنا
من مضلت الفتن.
}ربنهها اغفههر لنهها ذنوبنهها وإسههرافنا فههي أمرنهها وثبههت أقههدامنا وانصههرنا علههى القههوما ِ
الكافرين{.
آمين..
والحمد لله رب العالمين ،وصلى الله وسلم وبارك على نههبيه محمههدٍ وآلههه وصههحبه
أجمعين.
والسلما عليكم ورحمة الله وبركاته
محمود الحسن )عطية الله( و أبو يحيى الليبي
27ذي الحجة 1431هه هههههه 3ديسمبر 2010ما
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