بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلةا والسلما على نبينا محمد وعلى
آله وصحبه أجمعين
...أما بعد
إلى الخأ الكريم
الشيخ محمود حفظه الله
السلما عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو أن تصلكم رسالتي هذه وأنتم وأهلكم وذراريكم وجميع
.الخإوةا بخير وعافية
...وبعد
وصلتني رسالتكم الولى ثم رسالتكم الثانية فجزاكم الله خإير
الجزاء على جملة ما أوردتم فيها وابتداء أود الحديث عن أهم
نقطة في تاريخنا المعاصر نقطة انطلقا ثورةا المة ضد الطغاةا
 .والتي أسأل الله تعالى أن تكون بداية لعادةا عز الدين ومجده
وإن ما نشهده في هذه الياما من ثورات متتالية حدث هائل
وعظيم جدا ً ويغلب على الظن حسب متابعة الواقع وتأمل التاريخ
أنه سيشمل معظم العالم السلمي بإذن الله والمور بفضل الله
تسير وبقوةا نحو خإروج ديار المسلمين من الهيمنة المريكية
فقلق المريكيين من ذلك عظيم جدا ً وقد عبرت عنه وزيرةا
الخارجية في زيارتها لليمن بقولها نخشى أن تقع المنطقة بأيدي
السلميين المسلحين وكان هذا التحذير لعلي عبد الله صالح
وباقي الحكاما أثناء ثورةا تونس وقبل أن تنطلق ثورةا مصر التي
أسقطت مبارك فأصبح سقوط باقي الطواغيت في المنطقة أمر
.حتمي بإذن الله وكانت بداية عهد جديد للمة بأسرها
فهذه الحداث هي أهم أحداث تشهدها المة منذ قرون فمنذ أن
دخإلت المة فيما هي فيه لم تشهد أي تحركات لنقاذها بضخامة
التحركات الشاملة التي انطلقت بفضل الله في هذه الياما
ومعلوما أن التحركات الشعبية الشاملة تغير الوضاع ل محالة
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فإن ضاعفنا جهودنا لتوجيه الشعوب المسلمة وتفقيهها وتحذيرها
من أنصاف الحلول مع العتناء بحسن تقديم النصح لها ستكون
المرحلة القادمة للسلما بإذن الله.
علما ً أن التيارات الداعية إلى أنصاف الحلول كالخإوان مثل ً
شهدت في السنوات الخإيرةا انتشارا للفهم الصحيح بين أعضائها
لسيما في الجيال الصاعدةا وقد تعرض لهذه الظاهرةا أحد
المنتمين للخإوان في سؤال له مطول ضمن السئلة الموجهة
للشيخ أبي محمد كما ورد في كثير من وسائل العلما أن هناك
تيار له ثقل داخإل الخإوان يحمل الفكر السلفي فرجوع الخإوان
ومن على شاكلتهم إلى السلما الحق هي مسألة وقت بإذن الله
وكلما ازداد الهتماما بتوضيح المفاهيم السلمية كلما كان
رجوعهم أقرب فالحفاظ على تحركات المسلمين اليوما وضبط
مسارها يتطلب جهدا ً واهتماما ً آخإذين بعين العتبار أهمية الترفق
 .مع أبناء المة الذين وقعوا تحت التضليل لعقود بعيدةا
وإن هذا الواجب العظيم واجب التوجيه والرشاد المرتبط بمصير
المة ل يجد من يسده بتوجيه واع منضبط بالشريعة وقد سبق أن
طالبت بأن ينتدب الصادقون في المة من أنفسهم عددا ً من
العلماء والحكماء ويشكلوا مجلس شورى يتابع قضايا المة ويقدما
لها التوجيه والرأي والمشورةا ولكن بعد أن تأخإروا عن القياما
بهذا الواجب ودخإول المة في هذه المرحلة المصيرية أصبح لزما ً
علينا نحن المجاهدين تأدية هذا الواجب وأن نسد بقدر استطاعتنا
هذا الثغر العظيم الذي أصبح من أوجب الواجبات بعد اليمان
 .لتتحرر المة بإذن الله ويعود للدين مجده
ول شك أن الواجبات على المجاهدين كثيرةا إل أن هذا الواجب
العظيم يجب أن تكون له الحصة الكبرى من جهودنا حتى ل
نبخسه حقه ونعرض انتفاضة المة اليوما لما تعرضت له الثورات
.ضد الحتلل الغربي سابقا ً
كما ينبغي استحضار مسألة مهمة وهي أن الجهاد في أفغانستان
واجب لقامة شرع الله فيها كما أنه سبيل للقياما بالواجب الكبر
تحرير أمة من مليار ونصف واستعادةا مقدساتها ,فبينما نحن
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نجاهد في أفغانستان ونستنزف رأس الكفر العالمي إذا به يصل
إلى درجة من الضعف مكنت الشعوب المسلمة من استعادةا
بعض الثقة والجرأةا وأزال عنها الضغط القاهر الذي كان يرهق
ويحبط كل من يفكر بالخروج على وكلء أمريكا ضغط القوةا
العظمى التي تهدد بإسقاط من تشاء وإبقاء من تشاء ومع زوال
هذا الضغط بشكل تدريجي قامت على أيدي الشعوب ثورات
شاملة يتصف سوادها العظم بمحبته للسلما.
فيجب علينا أن نسعى في زيادةا النتشار العلمي المبرمج
والموجه وأن تكون جهودنا في توجيه المة مدروسة ومستقرةا
على خإطة محددةا نتشاور جميعا ً عليها حيث إن المرحلة مهمة
وخإطيرةا جدا ً ول تحتمل التباين الظاهر بين توجيهاتنا ومبدئيا ً
يظهر لي أن من أهم خإطوات المرحلة القادمة حث الشعوب
التي لم تثر بعد وتشجيعها للخروج على الحكاما والطرقا على أنه
واجب شرعي وضرورةا عقلية فيتم تركيز السهاما على إسقاط
الحكاما دون الحديث عن المسائل الخلفية مع الهتماما القصى
بنشر الوعي وتصحيح المفاهيم ونرسل إلى الخإوةا في كل
القاليم بأن يهتموا بنشر كتاب )مفاهيم ينبغي أن تصحح( للشيخ
 .محمد قطب
ونظرا ً لسعينا في سد هذا الثغر وإعداد خإطة لتوجيه المة فيجب
استنفار جميع الطاقات التي لديها قدرات بيانية نثرا ً أو شعرا ً
مرئيا ً أو مسموعا ً أو مقروءا ً ونفرغها تماما ً لتوجيه شباب المة
وإرشادهم ونترك إدارةا العمل في أفغانستان و وزيرستان
للطاقات التي لديها قدرات إدارية وميدانية وليس لديها تفوقا في
.القدرات البيانية
أرجو أن تطلع الشيخ أبا يحيى وبقية الخإوةا الذين لديهم قدرات*
بيانية على ما سبق من الرسالة وتفيدني بآرائهم دون أن تستثني
منهم أحدا ً فكل صوت يمكن أن يبذل جهدا ً مفيدا ً في هذه
 .المرحلة ل ينبغي غيابه
 :نقاط عامة بعد الرسالة الثانية
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*مرفق بيان للمة بخصوص الثورات أرجو الطلع عليه وإن
وجدت فقرةا للخإوةا عليها ملحظات فل بأس من حذفها ثم
إرساله إلى قناةا الجزيرةا مع ملحظة أني قد أرفقت نسخة منه
في شريحة جديدةا لم يوضع فيها شيء غيره فأرجو السراع في
إصداره نظرا ً لهمية الحداث وسرعتها .
*بخصوص الورقة التي أرسلتموها بعنوان عناصر للبحث
بخصوص الثورات العربية فهي في غاية الهمية فلتشرعوا في
بحثها ولعلي أعلق عليها وعلى جميع نشاطاتكم العلمية بعد
الثورات في الرسالة القادمة نظرا ً لضيق الوقت .
*مرفق ملف بعنوان )مقترح لحل أزمات اليمن ( حبذا أن تعيد
تريب أفكاره وصياغتها وتنزله باسمك أو باسم وإن لم ترى ذلك
مناسب ا ً تضع عليه اسم خإالد ابني على يوجه المقال إلى علماء
اليمن ووجهائه والوضع يتطلب السراع قدر المكان في
إصداره .

* حبذا أن نذكر إخإواننا في القاليم بأهمية التحلي بالمكث والناةا
ونحذرهم من الدخإول في أي مصادمات مع الحزاب المنتسبة
للسلما ويغلب على الظن أن أغلب المناطق ستقوما فيها
حكومات على أنقاض الحكومات السابقة ويترجح أن تلك
الحكومات ستكون للحزاب والجماعات السلمية كالخإوان
ومن شابههم وواجبنا في هذه الفترةا أن نهتم بالدعوةا بين
المسلمين وكسب النصار ونشر الفهم الصحيح فالوضاع
الحالية أتاحت الفرص بشكل لم يتح من قبل وإن مجيء
حكومات إسلمية على منهج السلف والقوت لصالح السلما
فكلما مر الوقت وازدادت الدعوةا كلما كثر أنصارها من
الشعوب وكلما انتشر الفهم الصحيح بين الجيال الصاعدةا من
الجماعات السلمية .
بخصوص العمليات التي ينوي الخإوةا في اليمن القياما بها*
بواسطة السم فأرجو الحذر من القداما عليها قبل دراستها من
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جميع الجوانب بما فيها ردود الفعل السياسية والعلمية على
 .المجاهدين وتصور الناس عنهم فنوجو الهتماما بالمسألة
بخصوص التواصل مع إخإواننا في العراقا فحبذا أن تفيدونا *
.بتفاصيل سيره وأسباب تباعده
* بخصوص الخإوةا القادمون من إيران فأنتم أعلم بالوضاع
المنية عندكم وكذلك في بلوشستان فلترتبوا لهم أكثر الماكن
أمنا ً والله خإير حافظا.
 * بخصوص ما ذكرتم من قول الستخبارات البريطانية بأن
بريطانيا ستخرج من أفغانستان إن تعهدت القاعدةا بعدما
استهداف مصالحها فأحسب أن موقفهم هذا كموقف أهل
دمشق يوما فتح المسلمون لها عندما اقتحمها عليهم خإالد بن
الوليد رضي الله عنه وأيقنوا بالهزيمة فسارعوا إلى عقد صلح
مع أبي عبيدةا رضي الله عنه فأرى أن ل يمكنوا من ذلك دون
أن نغلق الباب معهم تماما ً .
 * بخصوص السرى الفرنسيين لدى إخإواننا في المغرب
السلمي فأود التنبيه إلى أن الجواء بعد مواقف فرنسا تجاه
الشعب الليبي لم تعد تسمح بقتل الفرنسيين نظرا ً لما سيتبع
ذلك من أثار سلبية بعد أن أصبح موقف الكثير من عواما الناس
مؤيد لسركوزي فإن احتجنا لقتلهم يكون بعد انتهاء أحداث ليبيا
وتداعياتها فالمصلحة الراجحة لي في التعامل معهم أن يتم فداء
المرأةا كما ذكرت سابقا ً بأكثر ما تترجح فيه المصلحة لكم
وللخإوةا هناك وأما الرجال فإن استطاع الخإوةا الصبر والحتفاظ
بهم إلى النتخابات فحسن وإن كان في الحتفاظ بهم عنت
فليفادوا بنصفهم ويحتفظوا بالنصف الخإر على أن يكون الذين
يحتفظ بهم أهمهم وأعلهم مرتبة وإن كان في ذلك عنت أيضا
فأدنى الكمال أن يحتفظوا بأهم رجل فيهم إلى النتخابات
الفرنسية ويستحسن أن ل تكون المفاوضات علنية وأن يحددوها
بفترةا زمنية محدد حتى ل يؤجل الفرنسيين التبادل إلى مجيء
النتخابات لتكون ورقة في صالحهم وإن كانت المدةا بيننا الباقية
على النتخابات ليست بالقصيرةا .
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*بخصوص الضابط البريطاني المأسور عند إخإواننا في الصومال
فأرى أن يتم السعي لمبادلته بأسرنا لديهم أو لدى حلفائهم فإن
تم فذلك ما كنا نبغي وإن وصلوا إلى طريق مسدود وتعذر
علهيم الحتفاظ به كورقة للضغظ على الفرنسيين للخروج من
أفغانستان قبيل انتخابات سركوزي فتتم مفاداته بالمال وينبهوا
إلى ما أشرنا إليه بخصوص الثار المترتبة على قتل الفرنسيين
في هذه المرحلة وإن كانت ردةا الفعل على القتل من طرفهم
أضعف منها إن جاء من القاعدةا في المغرب السلمي .
* حبذا أن تطلب من الخإوةا في الصومال إفادةا عن الوضاع
القتصادية في الوليات التي يسيطرون عليها فكما ل يخفى
عليكم أن تسيير أمور معاش الناس مقصد مهم في الشريعة
وهو من أبرز واجبات المير فل بد من السعي لنشاء قوةا
اقتصادية وكنت في رسالة سابقة إليك كتبت بعض المقترحات
القتصادية لترسلها للخإوةا في الصومال ثم لم يصلني منك
إشعار بإرسالها فإن كانت قد أرسلت إليهم فمن الهمية بمكان
أن تتابعوهم فيها وإن حال عارض دون إرسالها فهي مرفقة في
آخإر الرسالة لعادةا إرسالها إليهم .
* حبذا أن ترسل إلى إخإواننا في الصومال نصيحة في التعامل
مع المشتبه بهم حول قوله صلى الله عليه وسلم ادرؤوا الحدود
بالشبهات .
* فيما يخص ما ذكرته من رغبة بعض الخإوةا في الذهاب إلى
ميادين الثورات في بلدهم فقد دونت في رسالتكم قبل معرفة
طلبهم أهمية ذهاب بعض الخإوةا الكفاء إلى ميدان الثورةا في
بلدهم للسعي في إدارةا المور بفقه وحكمة بالتنسيق مع القوى
السلمية هناك على أن تتم دراسة دقيقة لقياس أي المصلحتين
أرجح قبل ذهاب أي أخأ ويتم التأكد أول ً من سلمة الطريق هذا
فيما يخص الخإوةا الذين نطلب نحن منهم الذهاب أو الخإوةا
الذين لم يطلبوا بإلحاح أما الذين تلحظون شدةا حماسهم وعدما
تحملهم للبقاء فهؤلء يرعى ظرفهم ويسمح لهم بالذهاب مع
بذل ما يمكن في ترتيب أكثر الطرقا أمنا لهم .
بخصوص الشيخ بشير المدني )يونس( فإن كان المكان الذي*
هو فيه الن آمن فليتريث في السفر إلى أن يسقط النظاما في
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سوريا أو اليمن وفيما يخص الخإوةا الذين معه يتم التعامل معهم
 .حسب ما ذكرت في النقطة السابقة
اطلعت على رسالة صاحب الطيب وردكم عليها فبدا لي أن *
الرسالة قد تقبل أن هناك معلومات سربت لصاحب الطيب
بواسطة بعض العلماء الذين لهم صلة بالدولة بشكل مباشر أو
غير مباشر أو بعض العلماء الذين لهم رأي شخصي تبعا ً للرأي
العاما بأهمية استقرار الخليج فأرادوا أن يوحوا لصاحب الطيب
بخطورةا إثارةا الوضع في المملكة ليطلب منا ذلك فأراد هو أن
يكتفي بالتلميح فهذا وجه من الوجوه التي يمكن أن تفهم
الرسالة عليها فأرجو أن تعيد قراءتها قراءةا تحليلية وتفيدني
بالوجه الذي يترجح لديك وكذلك ترفق نسخة منها للشيخ أبي
 .محمد
بخصوص الخأ طوفان وما طلبتم من قراءةا لكتاباته وتقويمها *
فنظرا ً لتزاحم المهاما وضيق الوقت سأطلب ذلك من الشيخ أبي
محمد فلترفقوا له كتابات الخأ ولكني بشكل عاما أرى أن
المرحلة الن هي مرحلة صرف الجهود لتوعية المة بعد أن انفتح
سد هائل عظيم من الخير بفضل الله فينبغي الهتماما به وحسن
 .توجيهه
بخصوص حمزةا فجزاكم لله خإير على سعيكم في إخإراجه وفيما*
يخص الخيارات التي طرحتها فأرى الخيار الثالث وهو أن يخرج
بأسرع ما يمكن إلى بلوشستان على أن تكون كطريق للوصول
إلى السند ل يلبث فيها إل ريثما تتيسر له مواصلة السير ول
يقابل أيا من الخإوةا هناك وبعد وصوله إلى السند سيتصل
بشخص في بيشاور أرفقنا رقم هاتفه في رسالة لحمزةا ليتفق
معه على مكان محدد في بيشاور يلتقيان فيه ثم يخبر حمزةا الخأ
الذي سيصحبه بالمكان الذي يتفق عليه مع صاحبه في بيشاور
ليوصله إليه وهو شخص مضمون وقد أخإبرناه أن حمزةا سيتصل
به في الفترةا القادمة وسيكون اسمه أحمد خإان وإن طريقة
الخروج ستصل حمزةا بالتفاصيل عند استلمه لرسالته المرفقة.
وأما فيما يخص تلقيه للتدريبات ريثما ترتبوا له الخروج فأرى أن
يكمن في هذه المرحلة ويؤجل التدريب إلى فرصة أخإرى فل
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يخرج إل لضرورةا ملحة وإن دعت الضرورةا إلى خإروجه وحده
يجتنب اصطحاب ابنه معه وهو ما أشرت به سابقا للشيخ سعيد
رحمه الله من أهمية ابتعاد غير المعنيين بالعمل ما داما في
العمل احتمال خإطر ما فإبعاد الطفال من باب أولى وقد طلبت
منه ذلك بعد إصدار للسحاب ظهر فيه طفل بجانب أحد الخإوةا
وهو يعد متفجرات فأرجو أن يوجه عموما الخإوةا لهذا المر .
ملحظة تحتوي هذه الشريحة على رقم هاتفة أحد إخإوانننا ضمن
رسالة حمزةا فأرجو أن ل تنسخ رسالة حمزةا ويسجل حمزةا
 .الرقم في الورقا ثم تكسر الشريحة خإشية وقوع الرقم
بلغنا أن حمزةا أرسل إليكم أرقاما لخإيه محمد وأرفق معها *
رسائل محددةا ليتصل به أحد الخإوةا ويبلغها له فإن كان التصال
ل زال جاريا فحبذا أن يتصل أحد الخإوةا في الماكن التي ل
تخشون أمنيا من التصالت فيها ويبلغ محمد بأن حمزةا يخبره
بأن والده يطلب منهم أن يذهب هو ووالدته وأخإوته جميعا بأسرع
ما يمكن إلى قطر ويقيموا فيها إلى أن يأتي الفرج وهو قريب
بإذن الله ويجتهدوا في طاعة الله وطلب العلم وإن تعذر الذهاب
إلى قطر بعد الخإذ بجيمع السباب لتحقيقه يذهبوا إلى الحجاز
مع ملحظة أنه قد يكون لدى حمزةا نقاط أخإرى يريد إرسالها
إليكم وكذلك الكلمات التي بينه وبين أخإيه محمد ليتأكد محمد أن
 .التصال كان من طرفك حمزةا
* بخصوص البطاقة والرخإصة اللتان أعدتا لخالد فأرجو أن
تسلمها لحمزةا .
* بخصوصو الرقاما التي وعدك بها الخأ عبد الله السندي فنرجو
إرسال إلينا .
مرفق رسالة من ابني خإالد للخأ عبد الله السندي ورسالة من*
والدته لهل الشيخ أبي عبد الرحمن البي إما فنرجوا إرسالها
 .بالسرعة الممكنة
بخصوص الرسالة التي أرفقتها لـ ) محمد أسلم( فقد حولناها*
إليه وبخصوص المبلغ الذي ذكرتم أنكم أرسلتموه إليه فقد أخإربنا
.بذلك وقد نجعل نصف المبلغ مخفوظا عندنا والنصف الخإر عنده
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حبذا أن تفيدني عن المبالغ القادمة للمجاهدين من داخإل*
باكستان ومن خإارجها مع ذكر المبالغ القادمة من كل قطر على
حدةا ومن ذلك ما تم بخصوص المبلغ الوارد ذكره في رسائلكم
.مع الخإوةا في الصومال
 .نقاط عامة عقب الرسالة التي قبل الولى
* بخصوص ما ذكرتم في رسالتكم السابقة من أن العنوان العريض
عند الخإوةا لديكم هو أن القتل خإير من السر وبناًء عليه ل ينبغي
الخروج من محيط الجاسوسية فأقول:إن صحة المقدمة ل تعني
صحة ما ينبني عليها فمقدمة أن القتل خإير من السر انبنت عليها
نتيجة أن الخروج من محيط الجاسوسية يعني السر بينما الواقع
يثبت أن التكنلوجية المريكية وأجهزتها المتطورةا ل تستطيع القبض
على المجاهد إن لم يرتكب خإطأ أمني يدلهم عليه فالتزامه تماما ً
بالحتياطات المنية يجعل تقدمهم التكنلوجي خإسارا ً و حسرةا عليهم
كما أن اللتزاما بالحتياطات المطلوبة في مثل أوضاعنا ليس من
المسائل التي ل يلبث النسان فيها مدةا إل ويقع في الخطأ البشري
خإاصة إذا كان مستشعرا ً حقيقة المهمة التي يؤديها قادرا ً على البقاء
في البيت إلى أن يأتيه الفرج العاما أو يحتاجه المجاهدون في عمل
ميداني مع ملحظة أن هناك نسب معينة من الناس ل يستطيعون
ذلك فهؤلء يكون التعمال معهم بشكل مختلف عن الخإرين وربما
يكون أفضل الخيار بالنسبة لهم توفير فرص عمل ميدانية.
أما الذين جربتم أنهم قادرين على النضباط فترتب لهم منازل في
أطراف الحياء لبعدها النسبي عن الناس مما يقلل مخاطر أمنية
كثيرةا ويكونوا مع مرافقين أمناء ويكون للمرفقين غطاء عمل كأنما
هم يعيشون منه خإاصة الذين يكون بجوارهم جيران يراقبون
.أحوالهم
ومن أهم المسائل المنية في المدن ضبط الولد بأن ل يخرجوا من
البيت إل للضرورات الملحة كالعلج مع الحرص على تعليمهم اللغة
المحلية ول يخرجوا في ساحة المنزل إل ومعهم كبير قادر على ضبط
أصواتهم ونحن بفضل الله نلتزما هذه الحتياطات منذ تسع سنوات
ولم يصلني أن أحدا ً من الخإوةا الذين اعتقلوا بعد الحداث اعتقل
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وهو ملتزما بها وبناء عليه حبذا أن تبلغوا الخإوةا بأني أرى خإروج كل
.من يستطيع اللتزاما بالحتياطات السابق ذكرها
وخإلصة المر أننا مكلفون بالقياما بالوجب والنفع للسلما
والمسلمين ثم الرضى بما يقدره الله تعالى ول شك أنه كثيرا ما
تختلف وجهات النظر في تحديد الوجب والنفع ل سيما مع اخإتلف
ل من الخإوةا
 .الميادين التي يكون فيها عمل ك ٍ
ملحظة :ما ذكرته من ترتيب لخإراج الخإوةا من المنطقة مبني على
التصور الذي نقلتموه في الرسائل السابقة إل أنكم ذكرتم في
الرسالة الخإيرةا أن هناك تحسن في الوضاع المنية عندكم فإن
استمر المر وهو ما نحسب ونأمل فسيتغير ما ذكرته أعله تبعا لتغير
 .الظرف
*بخصوص المرافق حبذا أن تسرعوا في ترتيب أموره حيث إنه
قد تم بيننا وبين الخإوةا المرافقين لنا في تاريخ /9صفر/1432
اتفاقا ً مكتوبا ً بأنه بعد تسعة أشهر ل بد أن نكون قد بحثنا إخإوةا
غيرهم ليكونوا في رفقتنا ول يخفى عليكم أن أمر ترتيب مكان
آمن بعد اخإتيار الشخص المناسب يتطلب وقتا فحبذا أن تفيدني
بما تصلون إليه بخصوص المرافق في كل رسالة وإن لم يكن
تثمت جديد فل حرج أن تذكروا ذلك .
بخصوص لقاءك مع الخأ لترتيب أمور المرافق فل ينبغي البتة*
أن تلتقي به وإنما يكون ترتيب المور بشكل عاما عبر التراسل
وقد ذكرتم في رسالتكم السابقة الحادثة التي استشهد فيها الخأ
رياض رحمه الله فلعل عارض حدث حيث إن الحادثة لم تكن
متناسبة مع ما طلبته منك من احتياطات أمنية فأرجوا أن تهتم
بتطبيق الحتياطات التي ذكرتها لك سابقا ً من أن ل تقابل إل
.شخصين وتقلل الحركة قدر المكان
بخصوص ما ذكرتم عن مجلة اللهاما فأرجو أن ترسلوا إلى*
الخإوةا في اليمن بما ينبغي التذكير به في مثل هذه المسألة
.وتبينوا لهم خإطورةا آثارها ليتجنبوا تكرارها
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بخصوص ما ذكرته عن الملف الذي أرفقته سابقا ً للخأ أبي* 
النور فقد أصبتم فيما ذكرتم ولذلك لم أأكد على جميع ما
ذكره ولكن بشكل عاما أردت تشجيع كل من يقدما النصيحة
مع الحرص على معالجة أي مسألة تختلط على أي من الخإوةا
.بهدوء ورفق
فيما يخص العملية التي استهدف فيها الطلبة إحدى القبائل وما*
ذكرته من قولهم بأن القبيلة معادية للطلبة فحتى إن ثبت ذلك
فهو ل يبرر القياما بالعملية نظرا ً لمن وقع فيها من غير المقاتلين
.ولتعارضها مع السياسة الشرعية فأرجو مواصلة النصح للتحريك
بخصوص رسالة ابني سعد رحمه الله فأرى أن تحذفوا النسخ*
التي ليديكم وسأرفق لكم بإذن الله في مرةا القادمة نسخة
أحذف منها بعض ما يستدعي الحذف ثم تكون في إرشيف
السحاب نظرا ً لما تضمنته من مادةا مهمة في إظهار حقيقة
 .النظاما اليراني
بخصوص ما ذكرتم عن صور سعد رحمه الله فأرى أن توضع*
صوره وهو في الورشة في إرشيف السحاب على أن ل تبث أي
أجزاء منها إل بالتنسيق معنا وأما صوره بعد مقتله رحمه الله فل
.توضع في ارشيف السحاب
بخصوص التحذير الذي أرفقتموه ضمن ملف تحذير خإطير*
فجزاكم الله خإيرا ً ويستحسن أن ترفق المسائل الهامة داخإل
 .ملف رسالتكم فهو أضمن لوصولها واطلعي عليها
بخصوص بيان فرنسا وما ذكرتم عن عدما تأكدكم من نشر*
 .الجزيرةا له فقد نشرته واستضافت بعض الشخصيات لتحليله
بخصوص القصيدةا فجزاكم الله خإيرا ً ول أرى أن ترسلوها*
.للخإوةا
وفي الختاما  :أرجو الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم و يوفقكم
لما يحبه ويرضاه وآخإر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
والصلةا والسلما على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
السلما عليكم ورحمة الله وبركاته
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