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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

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

  ..وبعد.

حفظه اهللا  حممد أسلم                       إىل األخ الكرمي                 

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته  

الكرمي يف كما أرجو أن يكون الوالد وحفظ من املوىل عز وجل  خبري  مرساليت هذه وأنت مأرجو أن تصلك
هذه  وإنمن الطاغية خبالصهم وحنمده تعاىل على ما من به على املسلمني يف تونس  أمت الصحة والعافية

في مصر فووحدة املسلمني لفتح مما يعجل باالثورات موجة عامة ستشمل مجيع ديار اإلسالم بإذن اهللا 
هناك يف اجلزائر كذلك و يف اليمن كذلك و مصر طاغية  يسعون إلسقاطعشرة مالين اليوم حشود بلغت 

  .بعد مثانية أيامحاشدة ملظاهرات  ةدعو 

وقد قاموا لنا قني فاألخوة املرا صحبةقد مرت مثانية سنوات وأشهر من فرسالتنا موضوع ولنشرع اآلن يف 
م اإلرهاق الشديد  نجبهد كبري جزاهم اهللا خرياً ولك من الضغط األمين الذي ترتب مع طول املدة أصا

من اإلخوة أن يرسلوا ولعلكم تذكرون عندما طلبنا ا باالنفصال نطالبوني زمن منذو  عليهم فرتة املرافقة
ما زلنا وحنن فرجع األمنية ملرافقتنا وجاء إىل طرفكم مث كان لكم عليه بعض املالحظات أحد اإلخوة 

هذا مطلع ويف  أمنياً  مل جند عندهم اخليار املناسبمعهم  اآخر توا صالتن وإىلاألمر نتابع مع اإلخوة 
اتفاق مكتوب بأنه بعد تسعة أشهر ال بد أن نكون قد وة املرافقني وبني األخمت بيننا 1432صفر الشهر 

  . اإخوة غريمه ليكون يف رفقتنارتبنا أمورنا 

م متام الثقة نيباكستانيال كمعارفمن إخوة هل لديك و فما رأيك ؟  ن لتحمل أعباء و وهم مهيئ؟  تثق 
يف البيت أن يرى الناس  حىتإال توفري الغطاء األمين فيه  ى املرافقنيليس علوضعنا  أنمرافقتنا علماً 

أننا يف بيتني مستقلني حىت يف ساحة علماً إحضار املشرتيات من السوق كذلك و من أهل املنطقة  اً أناس
هو اخلضروات الذي يكون متكرر طلب لفاباجلملة احلبوب نشرتي  و بأنفسناخبزنا أننا خنبز الدار و 
  . والفواكه
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وعرفنا حمدودة جداً حيث إننا نعتمد مبدأ الوقاية خري من العالج احتياجاتنا الطبية وفيما خيص األطباء 
فنشرتيها وجنعلها يف البيت وما شابه أمراض الربد كمراض األطفال املتكررة  األدوية اليت توصف أل

  .فهم تقريباً ال يذهبون إال لألسنان أو الكسور الستعماهلا عند احلاجة 

م نادر مما جيعل نشرتي األدوية ملعظم األمراض الكبار  كذلكو  واحدة ذهاب مرة جداً تقريباً مبعدل  اً ذها
  السنة.طوال  للشخص

سيكون معينة فعلى رأس وظيفة من معارفكم املوثقني وهم يف إخوة إن توفرت الصفات املطلوبة ملرافقتنا و 
ونستحسن ، فيه  سنكونوسنعينهم على توفري غطاء أمين هلم يف املكان الذي  معه،هلم الراتب ومثله 

وإن مل يتيسر فال  أشقاءأيضاً أن يكونا ن ونستحسن امعنا مرافقأن يكون دون أن يكون أمراً البد منه 
مع مالحظة أننا عند انفصالنا عن اإلخوة الذين بصحبتنا سننتقل إىل مكان  بأس من أن يكون واحد

  فيه بيت لنا وبيت لإلخوة املرافقني.حنتاج أن نرتب و آخر 

سبة سبعني يف املئة وهو اآلن سيجتهد يف تعلم األردو مما يتيح خروجه عند نعلماً أن خالد يعرف بشتو ب
  الضرورة . 

ينبغي أن ال يتم اللقاء بينكم وبني الوسيط من طرف مالحظة: أخذاً باالحتياطات األمنية الالزمة 
سواء كان اللقاء إلحضار إال يف سوق مغلق أو ما شابه ذلك جتنباً للمراقبة اجلوية  أو من طرفنا اإلخوة

كما أود إفادتكم   عندكم محزةنا أبلغنا اإلخوة بأن ملف متابعة جميء نعلماً أالرسائل أو إلحضار محزة 
  دائماً.مفتوح من األمهية مبكان أن يبقى اهلاتف الذي يتصل عليه األخ من طرفنا بأن 

أشهر إن أوضاع اإلخوة ال تسمح هلم بكثرة التواصل وطلبوا منا أن يكون التواصل كل ثالثة مالحظة: 
إيصال يف مبدى إمكانية أصحابكم  رجو إفاديتأفاألحداث اهلامة  عنالبيانات تأخر مما يؤدي إىل 

   .خطاباتنا إىل اإلعالم خبط مستقل عن خط اإلخوة

 جيزيكم خري اجلزاء كما أرجوه تعاىل أن أرجو اهللا تعاىل أن أشكركم على استضافة أهلي و ويف اخلتام :
ا حيبه ويرضاه وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم يعينكم على القيام مبحيفظكم و 

                          أخوكم                     على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 
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