
  بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمد هللا والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى أله وصحبه 

  أمجعني
  أما بعد  

  أخي الكرمي الشيخ أيب حممد حفظه اهللا 
  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

وبعد أرجو أن تكونوا ومجيع إخوانكم وذويكم وأصهاركم خبري 
  وعافية 

ن سويا ، وقد تأخرتا كثريا عند لقد وصلتين رسالتاكم الكرميتا
حصل حيث إنه ظن أن الشرحية له ، لذا  التباسالوسيط بسبب 

نظرا لضيق الوقت مل يتيسر يل قراءة كتابكم التربئة وكثريا من 
أجوبتكم على األسئلة العامة وسأوافيكم بإذن اهللا برسالة أخرى 

  عن ذلك . 
جزاكم اهللا خريا على جهودكم يف إرسال الرسائل  )1(

لتكليف اإلخوة مبا جيب خبصوص موضوع الدامنرك 
  وأرجو متابعتهم يف ذلك . 



اغتيال  املال داد اهللا رمحه اهللا ، فإذا  خبصوص موضوع )2(
 ةعن مؤامر صح ما ذكرمتوه يف رسائلكم السابقة 

فإن األمر خطري جدا وينبغي النظر إليه من اغتياله 
د لرجل واح جوانبه املختلفة ، فاألمر ليس اغتياال

رغم عظم حرمة دم املسلم ولكنه بداية الغتيال التيار 
اجلهادي الصادق الذي يرفض املداهنة يف دين اهللا 
وأنتم واإلخوة وحمسود من رموزه فيجب أن تكونوا 
على حذر من التيار املداهن ، فكثري منهم كصاحب 
شريف فرج اهللا عنه لن يتورعوا يف دمائكم ، وقد ذكر 

م سيعا م حبسن الظن إىل أن يظهر اإلخوة من أ ملو
منهم خالف ذلك ، فال شك عندي بأن خالف 
ذلك قد ظهر وقد أكدوه بسعيهم إلطالق سراح 
املتهمني ، مث أكدوه بعزل احلاج منصور داد اهللا مث 
أكدوه مرة أخرى بعدم استجابتهم إلحالة القضية 
على القضاء ،كما ذكر ذلك احلاج عثمان ، حيث 



وال داعي  انتهتل له إن القضية قد قال أن الوفد قا
 لتكبريها .

إن التهرب من القضاء أمر خطريا جدا على دينهم ودنياهم ،  
وتذكرون أنه كان لبعضهم مساعي للحيلولة دون مثول طاهر 
جان أمام القضاء يف أفغانستان ، منهم أخرت عثماين ، وبناء 

ا احملافظة  على ما تقدم أرجو األخذ باألسباب اليت من شأ
وتقوية التيار الصادق ومدافعة وإضعاف التيار املهادن مندوب 

ا يف  isiالـ ، فما أنتم فيه ، امتداد حلرب حقيقية كانت بدايا
أفغانستان لتحجيم القاعدة وإقصائها ، وأعلموا أن  بعض 
القوم هلم شطحات واسعة يف تأويل سفك الدماء بزعم 

إلمارة اإلسالمية ، فينبغي دراسة األمر مع أهل مصلحة ا
الشورى واحلرص على توعية كبار أهل املنطقة برفق حبقيقة 
الوضع ، ومن أوىل اخلطوات الواجب اختاذها أن يقوم احلاج 
منصور أو أحد ذويه باملطالبة بالقضاء الشرعي  فإن تعذر 

قيق فأرجو أن تطالبوا أنتم وكبار القوم يف املنطقة بفتح حت
وإحالة قضية االغتيال إىل قاض قوي أمني ، للقصاص ممن 



يثبت تورطه يف االغتيال ، فنصرة املظلوم وإقامة احلق واجب 
شرعي ، مث إنه حياتكم يا أويل األلباب ، وإال فإين أخشى أن 

  يصل  الدور إىل اإلخوة من بعده .
دفعته  اليتمن األسباب  التبينيبالنسبة حلاجي منصور أرجو 

  كما ذكر   لتصفية املتهمني 
وأحسب أنه كان ينبغي أن حيال احلاج منصور إيل القضاء 

  بدال من إخراجه من املنطقة فأرجو إفاديت مبالبسات ذلك .
   بالنسبة لصاحبنا شرط املراسلة الوسيط املأمون )3(
بالنسبة للجويف حيال جمللس صلح وليس حتقيق وال  )4(

بعض الضرر نعني عليه الشيطان يف هذه الظروف ، و 
 أهون من بعض . 

تضيع ودائعه وأرجو اهللا أن  ويف اخلتام أستودعكم اهللا الذي ال
    يوفقنا وإياكم ملا حيبه ويرضاه 

  والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 
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