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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

أما بعد...    

 إىل األخ الكرمي                    الشيخ حممود حفظه اهللا 

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته  

  أرجو أن تصلكم رساليت هذه وأنتم وأهلكم وذراريكم ومجيع اإلخوة خبري وعافية.

* خبصوص عمليات القصف لديكم نسأل اهللا تعاىل أن حيفظكم ويرد كيد األعداء يف حنرهم فإن امللف 
ل استهدافها نظراً لبعض املخططات يكشفها العدو ويؤج اً قدمي وكبري وقد أصبح ظاهراً أن هناك أهداف

  اليت توصلوا إليها وبناء عليه أأكد على أخذ االحتياطات من البيوت وقطع املراقبة وقت االنتقال منها .

* أأكد على سرعة خروج اإلخوة من وزيرستان إىل أفغانستان وباكستان ويكون دخوهلم إىل أفغانستان 
األخذ باالحتياطات األمنية سواء يف أفغانستان وباكستان  مبجموعات صغرية ويتم تنبيههم إىل أمهية

  وتذكريهم بالضرر الذي سيصيب اجملاهدين مجيعاً بتهاون بعضهم .

  * خبصوص األخوات األرامل أميل إىل تشجيع الاليت أمورهن مستقرة عند أهلهن على السفر إليهم .

رطه وهذا أمر حسن وسار جزاه اهللا خرياً الشيخ أيب حيىي قد ختلى عن ش* ذكرمت يف رسالتكم أن أخينا 
  .ونسأل اهللا أن يدمي علينا فضله بالتآخي والتحابب 

ذه الرسالة فأرجو إرسال محزة وأمه يف نفس اليوم إن كان  * خبصوص محزة ووالدته إذا وصل وسيطكم 
الوسيط من حيث إن حسب اإلمكان في اليوم التايل مباشرة فوصل الوسيط مبكراً وإن مل يصل مبكراً 

اآلن يف انتظارهم .وفيما خيص ما ذكرمتوه من استفسار أم محزة عن األمور األمنية قبل جميئها فال طرفنا 
وسنبحث املسألة بعد وصوهلا إىل املنطقة دون مراعاة ليوم غائم الذي ذكرنا حرج من أن تأيت يف املوعد 

  الوسيطة بإذن اهللا . 
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دون احلاجة إىل تأخري  ووالدته مع أخيه محزةبني أيديكم وميكن إرساهلا بطاقة ابين خالد إن كانت * 
يف مرة قادمة يتم إرسال بطاقة خالد مث بطاقيت مع وبعد ذلك وإال فال  معها هحبذا أن ترسلو جميئهم ف
  .الوسطاء 

ن يكون ينبغي أ *خبصوص لقاء زيدان نرى بأن يقضى األمر بالرتاسل ونذكر مبا ذكرناه يف رسالة سابقة:
ا  نقد يكونو [ يف حسابكم ورود احتمال وإن كان ضعيفاً وهو أن الصحفيني مراقبني مراقبة ال نشعر 

حنن وال هم سواء أرضية أو عرب أحد األقمار الصناعية وخاصة أمحد زيدان ويرد أيضاً أن توضع هلم 
م لقضاء أي أمر م قبل اجمليء إىل مكان االلتقاء  معهم أو إلجراء لقاء مع  شرحية يف بعض مقتنيا

أحد اإلخوة وكما تعلمون أن أمحد زيدان قد قام بعدة لقاءات مع قياديني من الطلبة وكذلك مع الشيخ 
قتلوا أحدهم وعلموا مكانه عرب مراقبة أمحد زيدان إال أنه أمر  األمريكينيسعيد رمحه اهللا ومل حيصل أن 

م قد تعرفوا على البيت الذي كان فيه األخوين أيب عمر البغدادي وأيب محزة  قد ينتبهون إليه  حيث إ
املهاجر رمحهم اهللا عرب املراقبة باألقمار الصناعية لبعض اإلخوة الذين توجهوا إليهم بعد خروجهم من 

   السجن.
  اإلعالم .  يت ملا ذكره األخ صهيب خبصوصقكما أود اإلشارة إىل مواف

* خبصوص املبلغ الذي استلمتموه بالعملة احمللية فينبغي التخلص منه حيث إن العملة احمللية اخنفضت 
قيمتها وهي مستمرة يف االخنفاض وأما عموم مبلغ مفاداة األسري األفغاين فالرأي أن تشرتوا بثلث املبلغ 

ويبقى التسع للمصروفات  بتسع آخر ياوان صيينوإن تيسر الشراء  اً كويتي  اً وثلثه يورو وتسعه دينار  اً ذهب
إن مل تكن متاحة يف الفرتة القادمة من موارد أخرى وعندما حتتاجون الصرف من هذه األموال تبدؤوا 

ل شهر ويكون الشراء من مث الذهب ويتم شراء الذهب على دفعات خال  مث الياوانباليورو مث الدينار 
السبائك زنة عشرة تولة مع العلم أن الطبعات املضمونة عدة طبعات منها طبعة سويسرية وطبعة ديب 

وبإمكانكم أن تبيعوا عدد قليل وطبعة جنوب إفريقيا وينبغي أن يكون الصراف الذي تتعاملوا معه ثقة 
وبلغين أن وسيطكم له صلة بصراف يف يفها من السبائك يف السوق العام لتطمئنوا من صحتها وعدم تزي

وإن اخنفض يف بعض املنحىن العام له هو االرتفاع  فإنبشاور من نفس قبيلته .وفيما خيص شراء الذهب 
فيما يغلب على ظين وأنه خالل السنوات القادمة سيصل سعر األونسة إىل ثالثة آالف دوالر األحيان 



 3

دوالر وكان سعر األونسة قبل أحداث نيويورك وواشنطن مئتني  علماً أنه اآلن بألف وثالث مئة وتسعني
  ومثانني دوالر 

أو أكثر قليًال فال بأس  اً مئة دوالر  وصول الرسالة إىل ألف ومخسةمالحظة : إن ارتفع سعر الذهب قبل 
  أيضاً من الشراء 

  العامة.* أنا بانتظار ردود اإلخوة يف األقاليم على ما أرسلتموه إليهم ضمن السياسة 

مضمونه فأرجو أن تبلغه على لساين بأين قد اطلعت عليه  األخ صهيب واطلعت علىوصلين ملف  *
وجزاه اهللا خرياً على النصيحة وتفيده بأنين كنت أنوي إصدار بيان عام يتضمن هذا الشأن بعد أن تأيت 

ذا اخلصوص وبعد قراءة ر  سالتكم ورسالة األخ صهيب ردود إخواننا من األقاليم على ما أرسلناه إليهم 
ترجح لدي السرعة يف إخراج اخلطاب ولكن كما ذكرمت سابقاً أنه حباجة إىل وزن دقيق جداً والوقت ال 
يسمح بذلك حيث إن حامل الرسالة طلب الرد بعد وقت حمدود جداً من وصول الرسائل وبناء عليه 

يان صهيب وسأطلب ذلك من الشيخ أيب فينبغي أن تصدر بياناً خمتصراً دون توسع حيتوي على جوهر ب
ذا مع اإلشارة إىل أن  حممد أيضاً على أن يكون بيانكم مسموعاً أو مرئياً وحبذا أن تبلغ األخ صهيب  
هذا لن يلغي حديثي عن املسألة يف وقت الحق فهي من أعظم الواجبات وينبغي استمرار الطرق عليها 

ذا الصدد حىت يتم حتذير اهللا مع إخباره إىل أن يتم املراد بإذن  بأين كتبت رسالة ألمري املؤمنني 
    اجملاهدين من هذه .

اخلطة يف التفاوض خبصوص الفرنسيني اخلمسة وإحالة ملف تفاوضهم إىل القاعدة يف املركز فأرى أن *
  هي اآليت:  

صورة لألمريكيني  الفرنسيني األربعة نرتيث يف قتلهم ونعرض عليهم وثائق وكلكس اليت ختص اجلرائم امل
يف أفغانستان وما شابه ذلك وكل ما يسبب لديهم قناعة بعظيم جرم الغزاة وخسارة احلرب يف أفغانستان 
مع احلرص على الدقة يف نقل املعلومات لديهم لتصبح لديهم قناعة قوية بظلم حكومتهم مث كل أشهر  

اه هلم مع احلذر من أي كالم معهم خيرج أحدهم شريطاً على اإلعالم ويتحدث بتصوراته دون أي إكر 
  فيه أمان أو شبهة أمان . 
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هذا فيما خيص الرجال وأما املرأة فيعاد ملف التفاوض خبصوصها سراً إىل إخواننا يف املغرب اإلسالمي 
ويكون التفاوض خبصوصها على  الفرنسينيبينهم وبني حيث إن اإلخوة هناك هلم صلة  قوية مبفاوضني 

ا  إذ أن اعتقال النساء فيه حرج  ويتم معها برنامج اإلقناع السابق ذكره ويطلب منها أن أن تتم مفادا
اإلخوة  للمفاوض بني تشن محلة على احلكومة الفرنسية بعد إطالقها ولكن يكون إطالقها بالقول

ن دون تسمية الرهينة ودون إعطاء أي حق هلم بأ رهينةماليني يورو سنطلق  5إن وفرت لنا والفرنسيني 
  .يسموا الرهينة اليت تطلق ويبقى حق االختيار لإلخوة  فعندما يوفر هلم املبلغ يطلقوا املرأة فقط 

فيما خيص التفاوض على الرجال وما ذكرمت من أن تطرح فرنسا قرار اخلروج من أفغانستان للتدارس أو و 
فغانستان أو اختاذ قرار مناقشته يف الربملان فأرى أن نستمر  يف التفاوض على اخلروج املباشر من أ

إليقاف العمليات القتالية وإعالن جدول لالنسحاب الكامل ويكون هذا احلديث مع الفرنسيني بعد 
الرسالة للشعب الفرنسي فإن واصل سركوزي رفضه للتفاوض فيتم قبل صدور بيان مرفق مع هذه 

شأناً من حيث الرتبة الوظيفية يكون أقلهم و  أحد الرجال االنتخابات الرئاسية الفرنسية بأسبوع قتل
فإن هذا قد يضغط عليه باختاذ قرار االنسحاب من أفغانستان إلطالق الباقني كي ال  واإلدارية يف الشركة

  .باخلطة يقتلوا وخيسر االنتخابات مع مراعاة أن يكون لدى اإلخوة يف املغرب اإلسالمي علم 

صوص حفظ الدماء له أولوية لعل اهللا أن جيعله إن البيان الذي طلبت منك إصداره خبمالحظة هامة :
  من أسباب حفظ بعض دماء املسلمني املعصومة فلتحرص على إصدار البيان خالل أيام.

وأما بياين للشعب الفرنسي املرفق فيتم إعطاؤه لقناة اجلزيرة بعد بث بيانكم خبصوص التحذير من سفك 
على أن تذكروا لإلخوة يف املغرب اإلسالمي بأن يل  أسابيع على األقل دماء املسلمني بغري حق بثالثة

  بياناً سيصدر يف الفرتة القادمة خبصوص الفرنسيني األربعة ولكن يشرعوا يف موضوع املرأة .

ذا اخلصوص أن قادة القاعدة قد نصحوا سراً وجهراً ونبهوا مراراً على خطورة  وحبذا أن تضمن بيانك 
ل أعمال ال صلة هلا مبسألة الترتس فيها وحنن اليوم نؤكد ونفرد هذه التوسع يف مسألة الترتس أو إدخا

ذا التنبيه للمجاهدين يف كل مكان وسياسة التنظيم واضحة وهي حشد اجلهود ضد رأس  القضية اهلامة 
الكفر األكرب التحالف األمريكي اإلسرائيلي وحتييد كل من ميكن حتييده فينبغي على اإلخوة جتنب فتح 

  فرعية خاصة مع أعداء ال يقاتلوننا  . أي جبهات
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الفرنسيني التفاوض على املختطفني من يكون أن ترسلوا إىل إخواننا يف املغرب اإلسالمي بأن * حبذ 
تفاوضاً سياسياً للخروج من أفغانستان وأما ما عداهم من حاملي اجلنسيات األوربية واألملان والربيطانيني 

  . لتعامل معهم حسب مصلحة اجملاهدين يف ثغور املغرب إلسالميفتنظر القيادة هناك يف كيفية ا

إليهم مبا تنبغي اإلشارة به إىل اإلخوة اجملاهدين عامة برتكيز أعمالنا العسكرية على كما أرجو اإلشارة 
مراعاة ينبغي  األمريكيني وحنذر من تشتيت اجلهد وفتح جبهات فرعية وكذلك يف اخلطابات واإلصدارات

حىت يتم جتنيد األمة معنا ضد العدو العاملي ويكون احلديث عن احلكام يف أضيق نطاق وعند  هذا املعىن
مناسبة ويكون حديثاً متكرراً يف إصداراتنا مطّبقاً على أرض الواقع بأن عدونا األكرب هو األمريكيني 

ها على بأنه أي طاقة ال يتيسر صرفولكن خنص اإلخوة  يف املغرب اإلسالمي واإلخوة الصومال 
سفرائها يحرصوا على استهداف رأس أوربا حالياً فاألمريكيني يتم صرفها يف هذه املرحلة على فرنسا 

ا  إفريقية غري اإلسالمية لتجنب إصابة املسلمني مع احلرص أيضاً ومصاحلها التجارية يف دول وسفارا
كان اإلخوة متأكدين متاماً من أن   على عدم إصابة غري املستهدفني من عامة الصليبيني والوثنيني وإن

م القيام بعمليات حمكمة جداً وليس فيها نسبة الحتمال وقوع ضحايا من املسلمني كاالختطاف  بإمكا
ذه الطريقة يف الدول  أو الضرب بالرصاص بعيد عن الناس فال بأس بأن يستهدفوا مصاحل الفرنسيني 

أمهية إتقان العمل وكتمان السر وكل ما من شأنه أن  اإلسالمية داخل إفريقيا مع تأكيدكم عليهم يف
  يعني على جناح العمل.

احلرص على مسألة  اً فيدموالصومال أن إرساهلا لإلخوة يف املغرب اإلسالمي  أحسبومن املسائل اليت 
لى اجلهاد وإقامة اخلالفة دون أن يكون عدم البيعة حائل هم عحماولة أخذ عهد وبيعة من املتعاطفني مع

م يف العمل ومع مرور الوقت طاملا هرصوا على سعة الصدر وتقبلهم معحيم وبني من ال يبايع وإمنا هبين
م جيدون من جانب يف آخر  ما بينهم ويكونوا مع اإلخوةحلماً وعدم انتقام للنفس يقرب  اإلخوة أ
هم واالستفادة كونوا شديدي احلرص على إعطاء كبار القدر قدر نوصيهم بأن ياملطاف كما ينبغي أن 

  من أصحاب الطاقات يف شىت اجملاالت . 
البد من إعداد مذكرة  تتم دراستهم هلا   ت*خبصوص اإلخوة الذين يتم إعدادهم لتحمل املسؤوليا

  كأعضاء جملس الشورى وأعضاء 
 اجمللس التنفيذي ورؤساء األقسام وتكون هناك دورة إعداد املسؤولني لتحمل املهام امللقاة عليهم على

غرار معهد إعداد الدعاة ودورات إعداد املدرسني بشكل خمتصر تتضمن أهم ما ينبغي على املسؤول أن 
يتعني على املسلم أن يعلمه يف أمور التوحيد والفقه ودراسة بعض يلم به من العلوم ففي الشرعية ما 
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ملفيد دراسة خمتارات من  القواعد الشرعية العامة ومعرفة أحكام األمر باملعروف والنهي عن املنكر ومن ا
عنوان (القواعد الكربى املوسوم بـ قواعد كتاب قواعد األحكام للعز بن عبد السالم رمحه اهللا وهو حتت 

   دار ابن حزم 1ط  األحكام يف إصالح األنام )
وأئمة اجلور فيما  البغاةفصل يف تنفيذ تصرف ومن ذلك مثًال بعض الفصول األوىل يف الكتاب وأيضاً 

ومن أمثلة ذلك املثال السابع فصل يف اجتماع املصاحل اجملردة عن املفاسد و وافق احلق لضرورة العامة 
إذا وجد من يصول على ُبضع حمرم ومن يصول على عضو حمرم أو نفس حمرمة إذ يقول: 77عشر ص 

ل ، مجع بني صون النفس والعضو والعضو والنفس واملاأو مال حمرم : فإن أمكن اجلمع بني حفظ البضع 
  والبضع واملال ملصاحلها.

وإن تعذر اجلمع بينها قدم الدفع عن النفس على الدفع عن العضو , وقدم الدفع على العضو على 
الدفع عن البضع ، وقدم الدفع عن البضع على الدفع عن املال ، وقدم الدفع عن املال اخلطري على 

يكون صاحب اخلطري غنياً وصاحب احلقري فقرياً ال ميلك سواه , ففي هذا  الدفع عن املال احلقري إال أن
  نظر وتأمل 

وتفاوت هذه املصاحل ظاهر ، وإمنا تقدم الدفع عن العضو على الدفع عن البضع ، ألن قطع العضو 
سبب مفض إىل فوات النفس ، فكان صون النفس مقدم على صون البضع ، ألن ما يفوت بفوات 

  مما يفوت بفوات األبضاع . اهـ  األرواح أعظم
كما ينبغي أن تتضمن الدورات التذكري بأمهية التخلق باألخالق احلميدة واجتناب الصفات املذمومة مث 

  التوسع يف مهارات التعامل مع الناس .
حيث إن هناك خطورة يف أن يتسلم بعض اإلخوة املسؤوليات دون أن يتأهلوا لذلك فتقع أضرار عظيمة 

  خلطر على العمل اجلهادي من أهله كبري .ويصبح ا
  وبالنسبة لإلخوة الذين هم اآلن يف موطن  املسؤولية ومل يتم تأهيلهم فينبغي أن يسارع يف تأهيلهم .

خبصوص أخونا املسؤول يف قسم األردو أو بعض إخوانه الذين أبدو بعض املالحظات على موضوع 
م يف باكستان فلو كانت مثل هذه املذكرة قد درست من قبلهم  طلب اإلغاثة من املسلمني إلغاثة إخوا

  لزال اللبس بإذن اهللا وخاصة املثال السابع عشر املتقدم ذكره .
كما أود اإلشارة إىل أن هناك داء ناتج عن الرتبية العسكرية وهو التضخم يف مسألة السمع والطاعة إىل 
حد تقل فيه استفادة اإلنسان من قدراته العقلية وهذا الداء مسلم به يف جيوش دول العامل ولكن غباره 

ميكن واجلهاد حباجة إىل تربية يصل أحياناً عند اجملاهدين فنحن نريد أن نتجنب مثل هذا الداء بقدر ما 
قتالية وأحياناً ما يصيب املتدربني يف اجلهاد فاخلروج منه من مهام املذكرة أيضاً حيث إنه أسوأ ما يكون 
من املسؤولني فينبغي أن نشجعهم يف املذكرة على العمل واالبتكار وعدم اجلمود وبشكل عام ينبغي أن 

العقول سواء يف املعسكرات أو املضافات نتيح الفرص ملن  يكون لدينا حرص على االستفادة من مجيع
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يريد طرح أي فكرة يف أي جمال كاألمور اإلعالمية أو العسكرية أو االجتماعية إخل ونكثر الطرق بني 
زم جيشاً لنجعل التفكري يف التطوير وتغيري النمط يف أي جمال  اإلخوة على أمهية التطوير وأنه ُرب فكرة 

  ثقافة لدى إخواننا ولعلكم قد أنشأمت قسم التطوير ليبحث ويطور ويستقبل أفكار اإلخوة.ملا هو أفضل 
ومن جهة أخرى تتضمن املذكرة معاجلة ما ترتب نتيجة للحملة العاملية على اجملاهدين فتضخم عند 
م بعضهم العداء للحكومات الطاغوتية حبيث يغفلون عن بعض الضوابط الشرعية أثناء القتال كالغدر 

 .  
وبشكل عام حناول حصر مجيع السلبيات اليت تعرتي اجملاهدين ونسعى ملعاجلتها يف تلك املذكرات 

تم بتوضيح سياستنا العامة واليت سبق أن أرسلت إليك خبصوصها.   والدورات وكذلك 
* خبصوص ما ذكرمت من إدخال أحد اإلخوة يف جمللس الشورى فأرى الرتيث حيث إن هناك مواصفات  

رية ينبغي أن تتوفر يف األخ الذي سيكون عضوا جمللس الشورى منها أخذ الدورة السابق ذكرها وأن كث
يكون األخ مستقراً نفسياً وراسخ القناعة بأمهية الدور الذي تقوم به اجلماعة وال خيفى عليكم تشهري 

  اخلصوم باجملاهدين إن وقعنا يف أي خلل مع أحد من أعضاء جملس الشورى . 
ما خيص ما ذكرمت عن فتوى الشيخ الفهد عن مسألة الفيزة فهذا األمر فيه خالف كما تعلمون * وفي

م هم ال يعتربونه أمان وكما ذكرمت أشار إليه الشيخ أيب حممد يف كتابه التربئة.   والراجح عندنا أ
عهد ال  وأما العهد العهد الذي يعطى هلم كما حصل مع األخ فيصل شهزاد فرج اهللا عنه الذي أراه

يصح الغدر به وما أشرمت إليه من كتابات الشيخ الفهد يف هذه املسألة مل أطلع عليه فإن كان لديكم  
  كتابات يف هذه املسألة فحبذا أن ترسلوها إّيل .

وما يذكر من قصة قتل الصحابة رضي اهللا عنهم لكعب بن األشرف فإن حممد بن مسلمة رضي اهللا عنه 
لكعب وإمنا كان لدية أمان ضمن العهود اليت متت بني الرسول صلى اهللا عليه  وأصحابه مل يعطوا أماناً 

جائه للمسلمني انتقض عهده .    وسلم وأهل املدينة يف بداية اهلجرة وهو 
حممد حفظه اهللا يف رسالته عن رغبة بعض اإلخوة الباكستانيني يف مبايعة طالبان  و* ذكر يل الشيخ أب

ء مع التنظيم ومن مربرات ذلك أنه تنظيم عاملي وليس قطري ومبايع ألمري باكستان فالرأي هو البقا
املؤمنني حفظه اهللا  وللتنظيم خربات أوسع يف جماالت عدة فنرى أن خدمة الدين بشكل أكرب هي يف 
ها ويقال هلم إن رأيتم أن خدمة الدين لدى طالبان  البقاء فيقال هلم بلطف شديد هذه املعاين وما شا

  ن أكرب فاألمر إليكم .باكستا
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األسرى * ذكر يل الشيخ أيب حممد يف رسالته رأياً يف التعامل مع األمانات اليت كانت لدى بعض اإلخوة 
يف إيران فاعتمدوا رأيه بوضعها يف امليزانية العامة وعدم مطالبة من تصرف بشيء منها مبا تصرف به مع 

  مطالبته بإبداء أسباب التصرف .

أن اإليرانيون خيشون الضغوط والبد من مواصلتها عليهم إلطالق اإلخوة القياديني فأرى  * كما ذكر يل ب
  رأيه على أن يكون األمر بشكل تدرجيي.

* ذكر يل الشيخ أيب حممد رأياً يف التعامل مع صاحب كتاب نقاط االرتكاز وإخوانه لعله أرسله إليك 
م .فاسعوا للقيام مبا ذكره من مراسلتهم ومناصحتهم دو     ن تزكية وتبين كتابا

فك اهللا أسرهم وأأكد  من إيران* أرجو إفاديت مىت تيسر لكم ذلك  عن أسباب اعتقال اإلخوة القادمني 
  على أخذ االحتياطات األمنية الالزمة جتاه القادمني من هناك .

احملافظة على * خبصوص ما ذكرته عن التسجيالت الصوتية فثق بأين واثق متاماً مما ذكرته من حسن 
التسجيل عدم انتشاره ولكين بشكل عام أميل إىل الكتابة إن مل تتيسر اجملالسة واملشافهة وقيام اإلنسان 
مبا مييل إليه أحرى بأن يثمر فيه ولعلي أكتب أليك يف الرسالة القادمة بتوسع عن مسألة الفوضى حيث 

  إن الوسيط سلمنا الرسائل وكان على عجل ألخذ الرد .

  صوص بيان أمريكا فالرأي يتم إيقافه ولدينا عليه بعض التعديالت ستصلكم يف مرة قادمة بإذن اهللا.* خب

* اطلعت على رسالة الشيخ أيب حممد ومل يكن فيها ما يستدعي تأخري رسالة األخ بصري فاعتمدوا 
فر ومن إرساهلا مع اإلشارة عليهم بتجنب فتح جبهات فرعية حىت ال تتشتت  جهودنا عن رأس الك

  ذلك استهدافهم للحوثيني رغم عظم خطرهم وعداءنا هلم.

  .مسألة الدماء اليت تراق بغري حق* مرفق رسالة لصاحب الطيب عن 

  .رمحه اهللا عن طريق إيرانأيب مصطفى * نرجو إفادتنا عن أسرة أخينا 

ان األمر كذلك * بلغنا أن األخ أبو احلسن القاري ليس على اتصال بكم بعد خروجه من السجن فإن ك
   . عن طريق وسيطنا  فحبذا أن تسعوا لالتصال به وإيصال مرتباته إليه
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  * فيما خيص أخذ البيعة فالذين عنيت هم اإلخوة املسؤولني .

* فيما خيص ذكرك عن وجود الشيخ بشري املدين يف باكستان فحبذا أن تكتب إليه تأكيداً على ما 
ذكرتُه له سابقاً من أن جيتنب الكتابة وحييل إليك ما يرى أمهية للكتابة فيه وحبذا أن تفيدين إن تيسر 

املوازنات الدولية وفلسفة  لك إبالغه أو إن سافر قبل ذلك وقد ذكر يل يف رسالة سابقة أنه ألف كتاباً يف
  الدول فإن تيسر له اطلعنا على نسخة منه فحسن .    

* خبصوص ما ذكرته عن البقاء لفرتة بني التواصل واآلخر فنحن حريصون على ذلك وإن شاء اهللا 
ما مل تكون هناك  2011 3/  3هـ  املوافق 1432ربيع األول 28الرسالة القادمة ستكون يف تاريخ  

حة إال أننا سنخرب الوسيط من طرفنا بأن يتصل عليكم على رأس كل شهر مشسي يف مثل هذا ضرورة مل
نظراً الحتمال جميء أحد من أهلي لرتسلوا لنا رسالة إن كان هناك شيء مهم ال حيتمل التأخري و التاريخ 

مع إخباره  يف إيران فأرجو الرتتيب بأنه مىت اتصل صاحبنا على صاحبكم وهم عندكم يأتوا معه مباشرة
لصاحبنا بأنه سأتيه ومعه أطفال وإن حصل أي تعثر يف هذا الرتتيب فيتم ترتيب مكان آمن هلم خارج 

  اإلقليم ريثما يتيسر التواصل معنا.

  * خبصوص امللف الذي أرسلناه سابقاً لعبد اللطيف رمحه اهللا وتقبله يف الشهداء فلتحذفه.  

ملا مجيعاً و يوفقكم واإلخوة طرفكم أرجو اهللا سبحانه وتعاىل أن حيفظكم : ويف اخلتام 
حيبه ويرضاه وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد 

 . وعلى آله وصحبه أمجعني 

  1431/احلجة /ذو27 ،اجلمعة                    السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته  

 


