
بسم هللا الرحمن الرحیم
الحمد � والصالة والسالم على رسول هللا :

وصلت رسالتكم ...وصلكم هللا بحفظھ ورعایتھ ویعلم هللا كم نحن مشتاقون لكم ونسألھ سبحانھ بأسمائھ الحسنى 
وصفاتھ العلى أن یحفظكم ویرعاكم ویسدد على الحق رأیكم .

الشیخین األخوین الكبیرین نسأل هللا أن یحفظھما ...وأبلغھما بأننا على العھد بإذن أخي الحبیب :سالمي وأشواقي إلى 
هللا ولن یسمعوا إال كل ما یسرھم بعون هللا .

أما عن ما ذكرت من موضوع تأخر األخ الكبیر عن معرفة ما حصل بیننا فإن شاء هللا ال قلق في األمر طالما أن 
أن یعرف األمر حتى یكون األمر على وضوح تام فأنت تعلم یا أخي بأن األمر الدكتور في الصورة... ولكن أحببت 

أرواح وأنفس واستیراتیجیتنا ھنا تختلف عن أي مكان آخر .

فلذلك أرسلنا لكم (جعفر) لتبیین ذلك وانتظرنا ھذه المدة حتى إذا تم شيء یكون كل شيء واضح ألنھ إن كان ھناك 
ملنا ھنا ... فال شك سیقع االضطراب واالختالف ونحن بغنى عن ھذا األمر في ھذا بعض اآلراء التي تخالف طبیعة ع

الوقت العصیب ووهللا ما أقدمنا على ھذا األمر إال من أجل نصرة ھذا الدین ونھضاً بھمة أخینا الكبیر فھو رمز 
اإلسالم وال بد من نصرتھ وإغاظة عدوه .
م أمر ال بد منھ حتى تكون الصورة واضحة لألمة ونقطع الطریق على كل أما عن مباركتكم لھذا األمر فھذا وهللا أعل

زندیق ومنافق فلعلك سمعت بعض التحلیالت الخبیثة بأن األمر تم لضعف الطرفین وهللا أعلم ...ھناك مالحظة 
ثھم بھا على نشاوركم بھا :ھناك إتصال بیننا وبین الجماعة السلفیة (الجزائریة) فكان نیتنا أن نرسل لھم رسالة نح

اللحوق باألخ الكبیر إن شاء هللا فھذا ما نعتقده فما رأیكم حتى نباشر بذلك .
أما عن (مھجر  ابراھیم )فكما ذكر لكم جعفر نحن والحمد � نقوم بترتیبات طیبة وجیدة للمستقبل بإذن هللا ,أمر آخر 

طیع أن نرسل لكم بعض ما عندناھل تحتاجون مال فنحن والحمد � متیسرة األمور لدینا نوعاً ونست .
ر أخینا بالخیر القادم وقل لھ وهللا لن نقیل ولن نستقیل وأبشر بما یسرك نسأل هللا أن یحفظكم َوبشِّ .

أخوك      


