
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  إىل األخ العزيز واألمري الفاضل الشيخ أيب الزبري حفظه اهللا ورعاه وسدد خطاه/ 

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أرجو من اهللا تعاىل أن تصلكم رسالتنا وأنتم يف خري حاٍل ومن تقدم إىل آخر ويف ازدياٍد من الباقيات 
ونسأل اهللا أن يبارك يف جنودكم يف اخلطوط وأن ينزل عليهم  وانتصارات..الصاحلات، ويف فتوٍح 

السكينة والثبات واليقني وأن ميدهم مبدٍد من عنده.. ونسأل اهللا أن يكف بأس األوباش األثيوبيني 
وغريهم من املرتبصني واملعتدين، وأن جيعل بأس األعداء بينهم شديداً ويشغلهم عنكم بأنفسهم.. آمني. 

  و أن تطمئنونا دائما عن أحوالكم ومتابعة أخباركم.وأرج

  وبعد :

، لكم ولسائر عندنا نبلغكم سالمنا وسالم كل إخواننا ومشاخينا القيادات واجلميع -1
 إخوانكم وأنصاركم وَمن يليكم من املسلمني يف أرض الصومال العزيزة.

يخني، وفيها رأينا يف أرجو طمأنتنا على وصول رساليت املاضية اليت احتوت رسالتني من الش -2
 موضوع البيعة. وغري ذلك. واهللا يرعاكم.

 وصلتنا كذلك ملفاتكم املرفقة اليت كانت تأخرت يف الطريق، وصلت قبل حوايل شهر. -3
نتابع أخباركم وُنَسر ببشائركم وآمالنا وآمال الكثري من املسلمني معلقة عليكم بعد اهللا  -4

 وتكونوا قلعة لإلسالم راسخة ومنطلقا لدعم تعاىل يف أن تنجحوا يف عملكم وميكنكم اهللا
املشروع اجلهاد الكبري ألمتنا بتؤدٍة وعلى بصرية ووعٍي ويف عزم ومضاء.. اهللا يتوالكم 

 ويثبتكم.
حنن يف جهتنا نعاين كثريا من مشكلة الطائرات اجلاسوسية واحلرب اجلاسوسية يف منطقة  -5

ن ومن الطالبان الكثري، ولكن باملقابل فإن القبائل خاصة، وقد قتل منا ومن سائر املهاجري
الوضع يف داخل أفغانستان مبشر جدا ويف صاحل اجملاهدين والعمليات مرتفعة الوترية 

والدفق اجلهاد ممتاز بفضل اهللا واجملرمون األمريكان والناتو يف كرٍب... فنسألكم الدعاء لنا، 



ملواجهة اجلاسوسية أو غري ذلك ولو عندكم أي مساعدة لنا فنّية أو نصائح أومعلومات 
 . وكيف أخبار الطائرات اجلاسوسية عندكم هل هلا وجوٌد؟فأفيدونا.

بالنسبة ملوضوع املال، فأنا أنتظر منكم معلومات االتصال، إن كان بإمكان إخوانكم  -6
ويناسبهم ذلك، فإن كان لكم تعديل أو أنه غري متاح ذلك، فننظر خطة أخرى.. وهنا 

ني على هذه األمور ملا سألتهم قالوا إن طريقة االستالم اليدوي هي األفضل  إخواين املسؤول
 كما ذكرُت لكم يف رساليت السابقة.

الحتوائهم وملّ مشل املسلمني ما أمكن  أخي العزيز /  مفاوضاتكم مع احلزب اإلسالمي -7
 قد قرأنا ما كتبتم وفهمناه، وحنن نثق فيكم ونقدرو ، عمٌل صاحلٌ وخطوة طيبة منكم

جهدكم وحرصكم وتفانيكم إن شاء اهللا، وأحببنا أن نوصي بالنظر يف مزيد من التنازل 
اسم "حركة  االسم، فيتغري مثال ال مانع من أن تتنازلوا هلم عن تغيري ولعلهلإلخوة ، 

الشباب اجملاهدين" كما يرتكوا هم امسهم، وُخيتار اسم جديد لالحتاد، ولو تتنازلون هلم 
وتكون القيادة لكم يف مجلتها ومبعناه وع املشاركة يف اإلدارة، يف موض بعض الشيء

مع الرتكيز معهم على الصدق والتوضيح هلم أن األمور البد فيها من مزيد الثقة احلقيقي، 
م باهللا، وال بأس أن تنقلوا ملن  واالطمئنان وتظهرون هلم احلرص على االجتماع وتذكرو

أن الشيخ أسامة واإلخوة يوصونكم  أيتمإن ر  يناسب منهم (كالشيخ حسن ظاهر)
فإن مصلحة اإلسالم يف أكفكم وأمانة اهللا عز وجل عليكم عظيمة..  باالجتماع والتنازل

  وهذه آراء غري ملزمة طبعا ألن الشاهد يرى ما ال يرى الغائب، واهللا يتوالكم.
ا أنه يف النهاية حىت يف حال فشل كل املفاوضات معهم  ومن األمور املهمة اليت نوصي 

وكل احملاوالت للم الشمل واالحتواء أو التوّحد ، فال تقطعوا شعرة معاوية، من أجل اهللا ال 
من أجل فالٍن أو عّالن، فإن مل يكونوا معكم ، فال أقل من أن حترصوا على أال يكون 

  ضدكم، وهذه قاعدٌة عامة يف السياسة بال شك.
 

أخي العزيز / يف مسألة املعتقد واملنهج الذي أرسلتم مسّودته لنا للنظر واملراجعة وإبداء  -8
املشورة، فجزاكم اهللا خريا، وقد نظرنا فيه وهو جبملته طيب مع ضرورة بعض التعديالت 

اخلفيفة أكثرها شكلّي.. ولكن فّكرنا أنكم اآلن يف حكم ويف قوِة "الدولة" يف الواقع وعلى 



فأنتم حبمد اهللا ممكنون يف بقعة واسعة من أرض اهللا ومعكم شعٌب عريض، فهنا األرض، 
اختلط اعتبار "احلركة" مع اعتبار "الدولة" فإن كان البد من إصدار منهج معّرب عن احلركة 

(حركة الشباب) فجيٌد ونرسل لكم يف مرة قادمة بعون اهللا تصحيحاتنا للملف، وإال 
اجتاه الكون دولة وال حتتاجون إىل منهج مفّصل بل أنتم حباجة فانظروا لعله اآلن أنتم يف 

  أكثر إىل ما يشبه "الدستور" كدولة. فهذا ملزيد النظر والتأمل.
ونوصيكم بأنكم يف "حالة الدولة" ويف اجتاهكم هلا، البد أن تكونوا حاضنني للناس جبميع 

م الدينية و أطيافهم وأشكاهلم  الفكرية وغريها، فعلينا يف وتوجهاتكم ومنازعهم ومستويا
هذه احلالة نركز على نقاط يف منهجنا اإلسالمي السّين تتعلق باستيعاب الناس مجيعا بّرهم 

وفاجرهم ، سنّـّيهم ومبتدعهم، وغري ذلك، فأرجو أن تتدارسوا هذا جيدا مع إخوانكم 
والرأفة بالناس،  وتنشروا الوعي به.. إنكم دولة، فأظهروا العدل والسماحَة وأكثروا من العفو

م وأحسنوا إليهم قدر استطاعتكم...   ووظفوا الناس فيما ُحيسنون من العواّم وسائر طبقا
 كمهد وبيعة من املتعاطفني معوعلى مستوى عموم املسلمني لعله من اجليد حماولة أخذ ع

، بل وبني من ال يبايع كمبين لى اجلهاد وإقامة اخلالفة دون أن يكون عدم البيعة حائالً ع
  يكون اختيارياً مرّغباً فيه. 

م  ،يف العمل كممع الناس على سعة الصدر وتقبل حترصونو  ومع مرور الوقت طاملا أ
مع  ويكونونوبينكم ما بينهم حلماً وعدم انتقام للنفس يقرب  اإلخوة جيدون من جانب

  .يف آخر املطاف اإلخوة
 قدرهممن الناس شديدي احلرص على إعطاء كبار القدر  تكونوابأن  نوصيكمكما   

  . ن أصحاب الطاقات يف شىت اجملاالتواالستفادة م وإنزاهلم منازهلم
 

أخي العزيز، إن التواصل بيننا وبني اإلخوة يف جزيرة العرب (الشيخ أيب بصري) اعرتاه شيٌء  -9
م عن طريقكم، فأرجو من عدم االنتظام.. ومن أجل ذلك أردُت هذه املرة أن أرسل إليه

إىل الشيخ أيب بصري، وهي مشفرة املعذرة على إشغالكم، وإذا حّولتم الرسالة إليهم (
 ) فأكدوا لنا ذلك، بارك اهللا فيكم.مبفتاحه



  هذا وأسأل اهللا تعاىل لنا ولكم التوفيق واإلعانة ، إنه موالنا نعم املوىل ونعم النصري.
  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أخوكم عطية اهللا 
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