
  بسم هللا الرحمن الرحيم
***  

م على سيد  ة والس الحمد  الذي وعد فوفى وأوعد فعفى، والص
فَ  فا، وآله وصحبه المستكملين ال   ال

***  
أرجو أن تكونوا ومن  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.ازمراي. حفظه اهللا.  فضيلة األخ الكرمي/ الشيخ

مجيع أحوالكم، وأن جيمع بيننا على ما حيب ويرضى من عز م يف كعندكم يف خري حال، وأن حيفظ
  الدنيا وفوز اآلخرة.

  وبعد.
  . ومحدت اهللا على سالمتكم وعافيتكم.15/2/1429وصلتين رسالتكم الكرمية املؤرخة يف  - 1
  .1: فسنسعى يف تنفيذ ما طلبتموه إن شاء اهللا، وهو املستعانالدامنركبالنسبة ملسألة  - 2
سهل اللييب، وعشرة إخوة آخرين، منهم  : فقد استشهد هو واألخ أبوالليث أيبيخ بالنسبة للش - 3

  عرب وتاجيك وتركستانيون، تقبلهم اهللا يف الشهداء.
  إن شاء اهللا. . وعسى أن ينشرا قريباً طيبتانعن حصار غزة ورسالة ألوربا الكلمتان  - 4
  العراق: - 5
  :، فأرى اآليتالعراقبالنسبة القرتاحاتكم حول  -أ
بالنسبة إلرسال أحد من عندنا يف هذه الظروف فيكاد يكون متعذراً، فعطية قد جاء بعد شهور  )1(

م ال يستطيعون، و  بعد حادثة عبد اهللا خان، خاصة من االنتظار، مث قال له من كانوا من قد وعدوه، أ
ذلك عاد حاجي ويف الرسالة السابقة أرسلت لكم تسجيالت عطية، وفيها وصف لتفاصيل الرحلة، وك

هارون (احلكامية)، وهو كان مصراً على الذهاب بأية طريقة، ومل يستمع ألي نصح، وملا نصح بالعودة 
، وفيها تفصيل جيد عن األحوال يف 2أىب، مث عاد مضطراً، بعد أن ضيق عليه، وسأرفق لكم رسالته يل

  السجون.
ولكن ال بد أن يكون هلا قبول من األطراف  بالنسبة للجنة املتفرغة حلل املشاكل فهو اقرتاح طيب،) 2(

ويتعذر علينا إرسال أحد من عندنا يف هذه  املختلفة، على األقل األطراف ذات املنهج الصحيح،
  الظروف، ولكن ممكن نطلب من اإلخوة هناك السعي يف ذلك.
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، 1إن شاء اهللا ) بالنسبة إلنشاء القسم املشار إليه داخل مكتب شؤون اجملاهدين، فسنرسل هلم بذلك3(
  ويا حبذا لو كانت الرسالة منكم.

  فهو اقرتاح طيب جداً، ويل عليه بعض املالحظات: احملكمةبالنسبة ال قرتاح ) 4(
من جانبنا،  ، فال نستطيع أن نفرض أطرافهامن األطراف املتفقة عليها من قبول عام لمحكمةال بد ل (أ)

العرضها على األطراف ا ولكن فقط نقرتح أمساءً    .لراغبة يف االلتزام 
  من حيث أشخاص احملكمة: -)(ب

  االنتقال صعب جداً  ]1[
  : مساء املقرتحةمن حيث األ -]2[
: فنعم االختيار، ولكن الطريق شبه مغلق كما تعلمون. وقد أحلحت عليه كثرياً يف العودة، عطية ]أ[

  ه ملخاطرة شبه مؤكدة.وحىت ملا أراد العودة ما متكن بسهولة، فال يعقل بعد ذلك أن نرسل
  العتييب: ]ب[
، وليس لدينا أية معلومات عنه، ومل يصلنا حىت اآلن رأي اإلخوة هناك فيه، وملاذا جمهول لناشخص  "1"

  عزلوه؟
وغالباً بينه وبينهم مشاكل، فكيف نفرض  وكما قيل (العزل طالق الرجال)، معزول،هو رجل  "2"

ما ادعاه عليهم، وحىت لو كان ما ادعاه عليهم صحيحاً، وال ومل نتبني صحة  ؟عليهم شخصاً قد عزلوه
يعلم الغيب إال اهللا، فليس من املناسب أن نفرض عليهم شخصاً كان خصماً هلم، وبينهم وبينه 

  مشاكل.
  سلوكه غري مريح: "3"
  .، ومل يستجب لدعوة املبايعةيصرح بأنه مل يبايع أحداً ال هنا وال هناك "أ"
  .حاله كأيب الوليد الفلسطيين يفضل بأن يكون "ب"
، مكث يوماً واحداً، مث تركه، يف نشاط اللجنة الشرعية ملا أرسله اإلخوة أليب حيىي اللييب ليتعاون معه "ج"

ا ليست مع القاعدة ، ويتصلون مبعارفهم يف اجلزيرة مباشرة ،وذهب جملموعة الذباح املستقلة، اليت تعلن أ
أنه مقيم عند الذباح منذ حوايل شهر، حبجة احلصول على دورات  ومنذ حوايل شهر أبلغين اإلخوة

 -على حسب رواية اإلخوة-تدريبية، والذباح انشق وشكل جمموعة منفصلة، ويتصل باجلزيرة، ويقول 
من أراد القهوة واالتصاالت والعمليات فليذهب للذباح، وأحد أفراد جمموعته ذهب للبيت الذي قتل فيه 

، وصوره بعد القصف، وأرسل بالصور للمواقع اجلهادية مع خرب استشهاد الشيخ، أبو الليث رمحه اهللا
  وكان اإلخوة يتشاورون يف قرار النشر من عدمه، ومل يتخذوا القرار بعد.
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  إن شاء اهللا.هلم ) بالنسبة القرتاحكم بتقدمي األمناء يف الواليات، فسنرسل به 5(
م، فسنرسل به هلم إن شاء اهللا.) بالنسبة القرتاحكم بتحديد اإلخوة الحت6(   ياجا
  ) بالنسبة إلصدار بيان عن العراق، فسأقوم به إن شاء اهللا.7(
) بالنسبة ملا ذكرمتوه عن أحداث رسالة أيب سليمان، فقد أرسل اإلخوة لإلخوة هناك يستفسرون 8(

رسالة أرحب فيها به،  منهم، ومل يرد اجلواب بعد، وبناء على اقرتاح من اإلخوة فقد أرسلت أليب سليمان
  وأطمئنه أننا سعينا يف حبث ما ذكره، وأحثه على التعاون مع إخوانه.

  لدعم العراق عليكم اآليت قرتحومن ناحييت أ -ب
  باملال والرجال.التأكيد يف كلماتكم على دعم اجملاهدين يف العراق ) 1(
، واإلشارة مبفهوم ية الوطنية) دعم االجتاهات ذات التوجه اإلسالمي الصحيح البعيد عن العصب2(

  املخالفة إىل أن االجتاهات ذات التوجه العصيب الوطين ال تستحق الدعم.
) التأكيد أثناء التحريض على دعم العراق أو أفغانستان أو غريها من الساحات على التأكد من 3(

م.   وصول الدعم لألمراء املعروفني أو ملن يزكو
فقد أرسلت لكم موجزاً عنها يف الرسالة السابقة، وسبب خروجه  مال منصور بالنسبة لقضية - 6

صرف هو أن بيت اهللا قد أخرجه من منطقته ملا رفض أمر صاحبنا، وت -كما ذكرت لكم-لبلوشستان 
  . وقد أتاين خرب من مصدر موثوق أنه مل يؤسر، فعسى أن يكون صحيحاً.فيمن معه بنفسه

امات منصور، ويكلمهم بطريقة فيها  وقد أرسل صاحبنا بصوته شريطاً ألفراد منصور، ينتقد فيه ا
  خشونة، وقد استمع له احلافظ، فلعله أن يرسل بتفاصيله لكم.

وقد طلبت منكم يف الرسالة األخرية أن تفيدونا بتوجيهكم يف مسألة إرسال رسالة لصاحبنا؛ هل نرسل 
ا مؤكداً ستقرأ من له رسالة تفصيلية كما كتبناها من قبل، وتكون توضيحاً وحجة  للجميع، مع علمنا أ

م  ا قد ترتجم أو تلخص أو تصور له بصورة أخرى، كأن يقال إ الوسطاء، وال نضمن وصوهلا له، وأ
يعرتضون على كالمكم، أم نأخذ بنصيحة ياسر، بأن نرسل له رسائل جماملة فقط، وهو كان الرأي الذي 

أن الطيب قد اختفى، وطريق ياسر مير بربادر، وبالتايل بنفس ملنا له بعد التطورات األخرية. مع العلم 
  اجملموعة.

  بالنسبة لتوجيهكم بشأن الرافضة فسنسعى فيه إن شاء اهللا. - 7
  بالنسبة لتوجيهكم بشأن خطابات التعيني فسنعمل به إن شاء اهللا. - 8
  فسنعمل به إن شاء اهللا.بالنسبة لتوجيهكم بشأن اجلزيرة  - 9

نشغايل على األحداث األخرية، فكان بسبب ايف التعليق  سبب تأخريى سؤالكم عن وجواباً عل -10
ذي احلجة، وطلبت منهم أن يردوا علي  19يف إعداد ومراجعة رسالة التربئة، وقد أرسلتها لإلخوة يف 

يتها يف حمرم، وبعد  خالل شهر، ومل يرد علي كما أخربتكم إال الشيخ عطية والشيخ سلطان، وأ



ا أرسلتها يف آخر حمرم للنشر، وكذلك كنا قد أعلنا عن لقاء مفتوح، فوردت علينا أسئلة كاملطر مراجعته
، فانشغلت يف تبويبها واالنتقاء منها، مث قسمتها حللقتني، وأجبت على أسئلة احللقة األوىل مع  املنهمر

ا قد كلمة عن قصف غزة، ومن قبلها أرسلت كلمة رثاء يف أيب الليث رمحه اهللا، وأبلغ ين اإلخوة أ
خرجت. وأنا اآلن أعد إجابات احللقة الثانية، وأرسل لكم نسخاً من األسئلة، ومن احللقة األوىل، 

واحللقة الثانية اليت مل تكتمل، لكي تتطلعوا على املزاج العام للسائلني، وهو يف أغلبه مؤيد، واملعرتضون 
العديد من أسئلتهم للرد عليهم، وستالحظون أن من اإلخوان ومن العلمانيني، وهم قلة، ولكين أبرزت 

ر البارد، وعن شبهة قتل  أغلب األسئلة هي عن عدم وجود القاعدة يف فلسطني، وعن محاس و
  .1األبرياء

  ).التربئةرسالة ( رأيكم يفب اكما نرجو أن تفيدون  -11
هللا، وعالمة من متكنت بفضل اهللا من عقد لقاء مع سلطان وعطية وحبيب، وكان فتحاً من ا -12

عالمات الفرج القريب إن شاء اهللا، وكان مفيداً جداً، تدارسنا فيه معظم األحوال، وأرجو أن أكرره كل 
  فرتة بإذن اهللا، وعسى أن تشهدوه قريباً إن شاء اهللا منتصرين آمنني فاحتني أعزة بعون اهللا وتوفيقه.

وة مر الشكوى، وأنه جيمع األموال الطائلة : فقد اشتكى يل منه اإلخمحزة اجلويف بالنسبة أليب -13
باسم اجلماعة، بزعم أن له صلة خاصة بالشيخ والدكتور، باإلضافة لسعيه لتأليب اإلخوة والسعي 

م أثبتوا عليه مسألة األموال بأدلة ثابتة،  م، وأذاه الذي طال الكثريين، وقالوا أ بالفساد بينهم وبني قياد
 ون فصله وإعالن ذلك، حىت يقطعوا عليه مجعه لألموال، وقلت هلم أينوأن اإلخوة يف الشورى يطلب

أحيل األمر لكم، ومل أود أن أحسم األمر خلطورته من ناحية، وألين كان بيين وبينه خالف قدمي، زال س
أثره بفضل اهللا، وعادت بيننا األخوة من قبل جميئه ألفغانستان. ورأيي أن حيال جمللس حتقيق، فإن أىب 

  فنرفع األمر لكم للفصل فيه. يفصل،
  بلغتنا بعض ردود األفعال من اخلليج حول أثر اإلصدارات األخرية: -14

ا الكبرية ولكنها عامة ومتباعدة. -   خطابات الشيخ مع فائد
خطابات الدكتور تفصيلية وترد على الشبهات باحلجة، وأمهها نصيحة مشفق، وأظن احلوار األخري  -

  إليران. مع السحاب الذي تعرض
  خطابات الشيخ أيب حيىي مؤثرة وخاصة شريط النفري. -

فحبذا لو أن الشيخ يرسل كلمات يف حدود ساعة مع كل رسالة، يتعرض فيها ملعظم األحداث. واهللا 
  املوفق لكل خري.
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وختاماً أترككم يف حفظ اهللا ورعايته، واهللا يتوالكم وينصركم ويسدد خطاكم وحيفظكم، ويرزقكم عز 
  ا وفوز اآلخرة، والسالم.الدني

  أخوكم احملب
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