
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وبعد : 

  سدده اهللا على احلقأمري حتريك طالبانحمسود            إىل األخ احملرتم / حكيم اهللا 

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

ويثبتنا على طريقه حىت نلقاه وهو راض وسدادا،ان يزيدنا وإياكم هدى ، و أرجو من اهللا أن تكونوا خبري يف دينكم ودنياكم

  عنا.

- إىل األخ قاري حسني نا لنعطيكم فيها رأينا، وكنا من قبل قد أرسلناعلى الئحة التحريك اليت أرسلتموه إليفقد اطلعنا

منه أن خيربكم وطلبنا، بفرتة قصريةبعد ذلكولكن قدر اهللا أنه قتل ،إليكم قريبا، وقلنا له إننا سنرسل تعليقنا-رمحه اهللا

  باألمر وال أدري إن كان قد فعل أم ال.

، راها مناسبًة لضبط احلركة يف كثري من مسائلها العامة أو التفصيلةتقومي العام اإلمجايل لالئحة أننا ال نوعلى كل حاٍل فال

ببًا يف إثارة كثري من  ، وستكون سخالف ما نريد من االنضباط واالتفاقعكسية و وحسب التجربة فإن نتائجها ستكون 

، وقد كتبنا بعض التعليقات اجلزئية التفصيلة على شيٍء ، وهذا هو تقومي إمجايل لالئحةاملشكالت اليت أنتم يف غىن عنها اآلن

، وسنرسل لكم إن شاء اهللا تعاىل بعضها فيما بعد إن لكثر�امن مسائلها مع أننا مل نستوعب كل ما عليها من املؤاخذات

  ، فالذي نراه باختصار : اهللا سبحانهيسر 

نقاطها سبباً يف ضبط التحريك وال يف مجع كلمة الناس عليها خاصة أوًال : أن هذه الالئحة بالعموم ال تصلح ألن تكون 

  عند النزول إىل التطبيق العلمي الذي هو املقصود ابتداًء.

، ومل على ذلكالسريعة وقد كتبنا بعض التعليقات ، اليت جيب تصحيحهاثانيًا : أن هناك بعض املؤاخذات الشرعية

  نستطرد خشية التطويل هذا مع ضيق الوقت وكثرة األعمال.

، وذكر التفاصيل يف بعض املسائل الشرعية اليت أشرنا إليها من قبلثالثاً : سنجتهد إن شاء اهللا يف إرسال باقي التعليقات

  ونسأل اهللا أن يعيننا وإياكم على طاعته، واهللا تعاىل أعلم.

رابعًا : هناك مسائل مهمة مل تتعرض هلا الوثيقة، مثل اللجنة العسكرية وفروعها، مع أن التنظيم أصال جهادي عسكري، 

التدريب واإلعداد ، وكذلك جلنة وضوابطها وضوابط األهداف اليت ُتستهدف �اوكذلك ما يتعلق بالعمليات االستشهادية

  سواء اإلعداد العسكري أو اإلعداد الرتبوي.

  .: كل تعليقاتنا على الالئحة مرفقة مع هذه الورقة وقد ميزناها بكتابة خطٍّ حتتهاخامساً 
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