
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 يف كل مكانوعلماء اجملاهدين إىل قادة اجلهاد 

 مة واجملاهدين خاصة يف الصومال ويف اخلارجاإىل املسلمني ع

 على آله وصحبه أمجعني. وبعدالم على املبعوث رمحة للعاملني و احلمد هلل والصالة والس

 :بركاتهالسالم عليكم ورمحة اهلل و 

 المجاهدين مير حركة الشبابمطالبة محاكمة مع أ
 َحَّت  يُ ْؤِمُنونَ  َل  َوَربِّكَ  َفاَل } قال تعاىل: ميان،لإلهو شرط و التحاكم إىل شرع اهلل من أهم العبادات وأفضلها، 

نَ ُهمْ  َشَجرَ  ِفيَما ُُيَكُِّموكَ   56{ النساءِليًماَتسْ  َوُيَسلُِّموا َقَضْيتَ  ِمَا َحَرًجا أَنْ ُفِسِهمْ  يف  َيَُِدوا َل  ثَُ  بَ ي ْ

 اْلِكَتابَ  َمَعُهمُ  َوأَنْ زَْلَنا بِاْلبَ ي َِّناتِ  ُرُسَلَنا أَْرَسْلَنا َلَقدْ ، قال تعاىل: }وهو هدفنا السامي من وراء اجلهاد يف سبيل اهلل
 الَلهَ  ِإنَ  بِاْلَغْيبِ  َوُرُسَلهُ  يَ ْنُصرُهُ  َمنْ  الَلهُ  َولِيَ ْعَلمَ  لِلَناسِ  َوَمَناِفعُ  َشِديد   بَْأس   ِفيهِ  احلَِْديدَ  َوأَنْ زَْلَنا بِاْلِقْسطِ  الَناسُ  لِيَ ُقومَ  َواْلِميزَانَ 

  (56) { احلديدَعزِيز   َقِوي  

مري ألمل يتوقف اه؛ فصل املنازعات الداخلية معلاحملكمة الشرعية  ة شباب اجملاهدين خيالف قراراتأمري حركل يزال 
األخ أيب  اليغتااخالفات حماولة املآخر هذه ، و اإلسالمية يف الولياتحماكمة بدون  من التعذيب يف السجون و القتل

 اإلسالمية. بكولو  يايف ولية ب منصور األمريكي ث شن اهلجوم عليه وعلى رفاقه خطاب املصري وأسامة الربيطاين



شرة يف  سلسلة سجون منتشأت أنأهنا قبل أيام حكومة الردة يف آخر خطاب له الزبري ذكر عن  فإن األمري أباعلم لول  
ث يتم اقتيادهم ث  سجونتلك التعذب املسلمني يف و كل املناطق اليت ُيكموهنا خاصة مقديشو وكسمايو وبيدوا 

 .إعدامهم وإلقاء جثثهم يف طرقات املدينة

هذه اجلرائم اليت والكل هنا يعرف أن األمري أبا الزبري متهم بارتكاب مثل تلك اجلرائم، وحنن نناشده باهلل أن يوقف 
 ختالف تعاليم الشريعة اإلسالمية السمحة.

ُلونَ  َوأَنْ ُتمْ  أَنْ ُفَسُكمْ  َوتَ ْنَسْونَ  بِاْلربِّ  الَناسَ  أَتَْأُمُرونَ قال تعاىل: }  .(44){ البقرة تَ ْعِقُلونَ  أََفاَل  اْلِكَتابَ  تَ ت ْ

 دافعة حارة عقيدة ل وصناعة حرفة الدين يصبح حني - الدين رجال آفة إن" يقول سيد قطب يف ظالل هذه اآلية:
 عن الكلم وُيرفون ويهملونه؛ الرب إىل ويدعون يفعلونه؛ ول باخلري يأمرون قلوهبم؛ يف ليس ما بأفواههم يقولون أهنم -

 ظاهر مع ظاهرها يف تتفق قد وتأويالت فتاوى وَيدون ، واهلوى للغرض خدمة القاطعة النصوص ويؤولون مواضعه؛
 كما! السلطان أو املال ميلكون ملن وأهواء أغراض لتربير ، الدين حقيقة عن حقيقتها يف ختتلف ولكنها ، النصوص

 !يهود أحبار يفعل كان

 وحدهم الدعاة يف ل بالشك النفوس تصيب اليت اآلفة هي ، إليه الداعني سلوك يف عنه واملاخالفة الرب إىل والدعوة
 فعالً  ويشهدون ، مجيالً  قولً  يسمعون ألهنم ، وأفكارهم الناس قلوب لبلتب اليت وهي.  ذاهتا الدعوات يف ولكن

 النور قلوهبم يف وينطفىء العقيدة؛ توقدها اليت الشعلة أرواحهم يف وختبو والفعل؛ القول بني احلرية فتتملكهم قبيحاً؛
 قطب لسيد القرآن ظالل يف . "الدين برجال ثقتهم فقدوا ما بعد الدين يف يثقون يعودون ول اإلميان؛ يشع الذي

هم وأخذوا فأرهبو  بقوة السالح على أهاليهمدخل هذا اجليش  نعود إىل قضيتنا، بعد جناة اإلخوة وخروجهم إىل الغابة 
 هؤلء اجملاهدين. أهنن زوجاتإل ذنب ل ل أغراض اإلخوة وِمتلكات خاصة بزوجاهتم

األمري يستمر  يف عدم جواز سفك دماء هؤلء اإلخوةصوتاً ورغم تكرار فتاوى شرعية صدرت من العلماء كتابة أو 
 .للمسلمنييط لقتلهم بدون حماكمة ول توضيح حلكمهم يف التاخطالزير  أبو

ي من مؤسسة انتظرنا حّت يبينوا موقفهم الشرعي الذي بنوا على أساسه إراقة دماء هؤلء اإلخوة ففوجئنا ببيان إنشائ
 ومل يتطرق إىل املسائل الشرعية املاختلف عليها واملظامل اليت رفعناها. الكتائب يتجاهل عن كل ما ُيصل يف البلد



للشيخ أيب الزبري أمري حركة شباب ألمة دعويت لأعلن  عليه، أنا أخوكم زبير المهاجر رئيس محكمة التحكيمف
نيني الذين ل خيافون اكونة من العلماء الربمستقلة ممام حمكمة عادلة و أ جلاجملاهدين إىل التحاكم إىل كتاب اهلل عز و 

إىل قاضي احلركة، فإين أؤكد أن هذا القاضي   حّت ل يقول قائل ملاذا ل تذهب، و ول نزكي على اهلل أحدا لئملومة 
باإلضافة ، هذا ملكاتب التنفيذيةامل مع اا يتعامل معه األمري كما يتعكما هو معلوم ليس عادل مستقال يف قراراته وإمن

 رح يف عدالته.تقلده من منصب مسؤول الوليات، وكل هذه األمور وغريها جتإىل ما ي

فَ ُردُّوُه ِإىَل  َشْيء  يَا أَي َُّها اَلِذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا الَلَه َوأَِطيُعوا الَرُسوَل َوأُوِل اأْلَْمِر ِمْنُكْم فَِإْن تَ َناَزْعُتْم يف }قال اهلل سبحانه: 
ر  َوَأْحَسُن تَْأِوياًل   (65) { النساءالَلِه َوالَرُسوِل ِإْن ُكْنُتْم تُ ْؤِمُنوَن بِالَلِه َواْليَ ْوِم اآْلِخِر َذِلَك َخي ْ

الَلِه َوُسَنِة نَِبيِِّه َصَلى الَلُه َعَلْيِه فََأَمَر تَ َعاىَل ِبَردِّ اْلُمتَ َنازَِع ِفيِه ِإىَل ِكَتاِب يب رمحه اهلل يف تفسري هذه اآلية: طقال اإلمام القر  
َنِة، َويَُدلُّ َهَذا َعلَ  ى ِصَحِة َكْوِن ُسَؤاِل اْلُعَلَماِء َواِجًبا، َوَسَلَم، َولَْيَس ِلَغرْيِ اْلُعَلَماِء َمْعرَِفَة َكْيِفَيِة الَردِّ ِإىَل اْلِكَتاِب َوالسُّ

َواُهمْ   .اَلزِمً  َواْمِتثَاِل فَ ت ْ
 
( َويَ ُقوُلوَن آَمَنا بِالَلِه 45َلَقْد أَنْ زَْلَنا آيَات  ُمبَ ي َِّنات  َوالَلُه يَ ْهِدي َمْن َيَشاُء ِإىَل ِصرَاط  ُمْسَتِقيم  )} قال اهلل تعاىل:و 

ُهْم ِمْن بَ ْعِد َذِلَك َوَما أُوَلِئَك بِالْ  ( َوِإَذا ُدُعوا ِإىَل الَلِه َوَرُسولِِه لَِيْحُكَم 44ُمْؤِمِننَي )َوبِالَرُسوِل َوأَطَْعَنا ُثَ يَ تَ َوىَل َفرِيق  ِمن ْ
ُهْم ُمْعرُِضوَن ) نَ ُهْم ِإَذا َفرِيق  ِمن ْ ( َأيف قُ ُلوهِبِْم َمَرض  أَِم اْرتَابُوا أَْم 45( َوِإْن َيُكْن هَلُُم احلَْقُّ يَْأتُوا إِلَْيِه ُمْذِعِننَي )44بَ ي ْ

( ِإمَنَا َكاَن قَ ْوَل اْلُمْؤِمِننَي ِإَذا ُدُعوا ِإىَل الَلِه َوَرُسولِِه 65لَلُه َعَلْيِهْم َوَرُسولُُه َبْل أُولَِئَك ُهُم الظَاِلُموَن )خَيَاُفوَن َأْن ُيَِيَف ا
ْعَنا َوأَطَْعَنا َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن ) نَ ُهْم َأْن يَ ُقوُلوا َسَِ لَلَه َوَرُسوَلُه َوخَيَْش الَلَه َويَ تَ ْقِه فَُأولَِئَك ( َوَمْن يُِطِع ا65لَِيْحُكَم بَ ي ْ

 النور {(65ُهُم اْلَفائُِزوَن )

نَ ُهْم{ ]النور:  يف تَ ْفِسريِ رمحه اهلل قَاَل اْلَماَوْرِديُّ  [ اآْليََة، يف اآْليَِة 44قَ ْوله تَ َعاىَل }َوِإَذا ُدُعوا ِإىَل الَلِه َوَرُسولِِه لَِيْحُكَم بَ ي ْ
َجابَُة َوَُيَرَُح إْن تََأَخَر.َدلِ   يل  َعَلى أَنَُه َمْن ُدِعَي إىَل َحاِكم  فَ َعَلْيِه اإْلِ

 



 الخاتمة:
من ومن معهم امة الربيطاين خطاب املصري وأسخبصوص قضية اإلخوة املهاجرين الثالثة أبو منصور األمريكي و 

 وأطالبه  ،ع األمري أيب الزبري يف أمرهمب اهلل منريد هنا أن نتحاكم إىل كتا .األنصارالثنني  نياملرافقَ 
  هذه احملاكمة.حّت تنتهي  اجليش بأن يتوقف عن مطاردهتمأن يعطي أمانا لإلخوة يرجعون مبوجبه إىل املدينة وأن يأمر 

 

 و آخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني و صلى اهلل على نبينا حممد و على آله و صحبه أمجعني.
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