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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.

كما أرجو أن تفيدني بآخإر الوضاع عندكم وما تم بخصوص إخإراج
الخإوةا من وزيرستان أسأل الله تعالى أن يحفظكم ويرد كيد

العداء في نحورهم إنه ولي ذلك والقادر عليه فالعاقبة لمن واله
والخسر والثبور على من عاداه. 

 محرما واطلعت على4وصلتني رسالتكم المؤرخإة بتاريخ 
ًا ًا الخأ أبو النور و جزاكم الله خإير ما تضمنته فجزى الله خإير
على ما أرفقتموه من  ترجمته لمقتطفات من مقدمة كتاب

معلوما  [حروب أوباما وقد تضمنت هذه الفقرةا المهمة  هو كما
وفي          باكستان في القبائل منطقة في الكبرى الخطورةا يرون فإنهم

وجود      إلى إشارةا الفقرةا منطقة    150هذه في للمجاهدين مركزا
في             قرر قد كان بوش أن سابقا التقارير أحد في قرأت وقد القبائل

    " سيعطي      " فإنه أمريكا داخإل إرهابي عمل أي حصل إذا ما حالة
لقصف   لم        150تعليماته لماذا هو النسان يستوقف الذي والمر مركزا،

عن           الكبرى الهداف إلى يصلوا حتى هو أعلم والله الجواب يقصفوها
المور          الستنتاج هذا على يبعث ومما المراكز هذه مراقبة طريق

التالية:
لديهم         - المهمين الجواسيس أحد على أطلقوا أنهم قريبا سيأتي كما

اسم    المنطقة النجوما   SHOOTING STARفي استهداف أي
الشيخ            - فيه كان لما إل يستهدف لم ولكن مشهور جد نائب بيت كان

الله   رحمه الحافظ
كم        - المجموعة نفس تستهدف كانت المتتالية القصوفات من كثير

قصف            ثم أنس أبي قصف الله رحمهم الخارجي العمل إخإوةا مع حصل
الشامي             الله عبد الخأ ثم الحفيظ عبد الخأ قصف ثم الرشيد عبد الخأ
لقمان           الخأ عنها مسؤول كان التي الكتيبة مع الشيء نفس وحصل

الجميع    الله رحم
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خإان           محمد بالخأ المرتبطين الخإوةا ثم ميزر في الخإوةا مع ومؤخإرا
إلياس       الشيخ مجموعة وكذلك الجميع الله رحم

اخإترق           الجاسوس أن عن ناتج الستهداف في التوالي هذا يكون وقد
في          العدو نجاح أسباب نفهم لن أننا القول وخإلصة المجموعة،

مع           العدو عن يصدر مما استنتاجاتنا جمعنا إذا إل الدقيق الستهداف
بعض         أخإرى رسالة وفي الجواسيس مع تجري التي التحقيقات

. بها          ينفع الله لعل المنية اللجنة من تقارير لتهيئة القتراحات
تصدر          بأن الفاضل شيخي وأقترح المراكز لموضوع أخإرى مرةا وأرجع
لعدةا          استعملت التي أو المحروقة المراكز على التردد بعدما قرارات

    .......... مر       التي المراكز كل منها أعرف ما لبعض هنا وأشير سنوات
[. كثيرةا         حركة عليها وكانت سنوات ثلثة من أكثر عليها

ًا ًء على هذه الفقرةا وعلى بعض الفقرات التي أرسلتها سابق وبنا
ًا و يظهر لي من بعد أن المنطقة مكشوفة بشكل كبير جد

الخروج من المنطقة كلها أفضل الحلول وإن كان يرى الشاهد
ما ل يرى الغائب وعند انتشارنا على باكستان وأفغانستان

سيفقد العدو قدرةا التركيز على رصد تحركاتنا وجعلنا تحت
التصوير والمراقبة وبخصوص الخإوةا القيادات يستحسن أن

ًا في أطراف الحياء في باكستان لبعدها النسبي ترتب لهم بيوت
عن الناس مما يقلل مخاطر أمنية كثيرةا ويكونون مع مرافقين

أمناء لهم غطاء عمل كأنما هم يعيشون منه خإاصة إذا كان بجوار
البيت جيران يراقبون أحواله وخإروج أهله ودخإولهم ومن أهم

المسائل المنية في المدن ضبط الولد بأن ل يخرجوا من البيت
إل للضرورات الملحة كالعلج مع تعلم الردو ول يخرجوا في
ساحة المنزل إل ومعهم كبير قادر على ضبط أصواتهم وهذا

المر مجرب.
وأما الخإوةا المجاهدين المقاتلين يكونون في أفغانستان ويعين
لهم أمير ونائب أول ونائب ثاني ويعطون ميزانية العمل للربيع
والصيف وجزء من الخريف مع ملحظة هامة: ينبغي أن يكون
لكم تصعيد لوتيرةا العمليات داخإل أفغانستان عند بداية الربيع

وتوفر ميزانية جيدةا لتنشيط العمل رغم الصعوبات التي
ًا مقارنة بالفترةا تواجهونها لكن العملية اليوما لها أثر كبير جد

الماضية في إقناع المريكيين بضرورةا النسحاب من أفغانستان.
وبخصوص رأيكم في خإروج حمزةا وخإطورةا الطريق عليه ففهمت

مقصدكم وحرصكم على تجنيبه الوقوع في السر وأسأله تعالى
يستر على الجميع ولعل الفترةا التي مضت كافية للطمئنان على
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الطريق  فحبذا أن ترسلوه إلى بيشاور في الخميس القادما أو
 يناير وإن تعذر ففي الخميس13 صفر الموافق 8الجمعة بتاريخ 

 يانير وفيما يخص بطاقته20 صفر  /15الذي بعده الموافق لتاريخ
إن تأخإرت فل بأس من إرساله بدون بطاقة ونسأل الله تعالى أن

ييسر المور ويعينكم ويوفقكم.
مع ملحظة أن بعض البناء والخإوةا أمرهم أيسر حيث إنهم كانوا

أطفالً وقت الحداث وليس عليهم أي قضية مع حرصنا على
سلمتهم ول يخفى عليكم أن حمزةا الوحيد لمه و ل تزال قلقة

عليه من الوضاع عندكم .

وبخصوص والدته فقد وصلت إلى الوسيط من طرفنا فجزاكم الله
ًا على جهودكم. خإير

بخصوص حديثك عن خإطورةا التواصل من طرفنا بأبي الحسن
القاري فليس للوسيط من طرفنا اتصالت مباشرةا به ولكنه
ّلغناه بعد رسالتكم أن يقطع ًا يعرفه وقد ب كان يعرف شخص

جميع التصالت بمن له أي اتصالت بأبي الحسن. 
ورد في العلما بتاريخ متأخإر عن تاريخ رسالتكم عبر صحيفة

التايمز أن الشيخ أبا الخير والشيخ سليمان أبو غيث وسيف
العدل وثلثة من أفراد أسرتي قد خإرجوا من إيران فما هي

معلوماتكم عن صحة هذا الخبر.

ًا أرجح وكما سبق أن بينت أن يتم ترتيب مكان آمن وإن كان صحيح
للخإوةا الثلثة في باكستان ويستحسن أن ل يكون اثنان من

ًا ويؤخإذ عليهم وعلى الخإوةا بشكل عاما عهد بأنهم لن القيادات مع
ًا على ًا وما شابه ذلك من الخوارق المنية حفاظ يتصلوا هاتفي

سلمتهم وأن الذي يرضى على نفسه بالخطر المني فإن الضرر
سيلحق مرافقيه من الخإوةا الباكستانيين وكذلك مجاوريه من

العرب وليس من حقه إلحاق الضرر بالخإرين .

وأما البناء محمد وعثمان فهو نفس الترتيب الذي ذكرته في
الرسالة السابقة بتجنيبهم دخإول القليم وإن كان قد تم فنرجو
السراع في إخإراجهم من القليم ولشك أنه بعد خإروج حمزةا

بالسلمة بإذن الله سنطمئن للطريق فيتم إيصال محمد أولً إلى
طرف الوسيط من طرفنا حيث إن محمد له معرفة بشخص في
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بيشاور وسنضع له رسالة عند الوسيط من طرفنا غير التي
سأرفقها مع هذه الرسالة تحتوي على رقم تلفون الشخص الذي

يعرفه وقد يكون محمد يعرف عنوان صاحبه فيخبركم بذلك ويتوجه
هو إليه عبر الوسيط من طرفكم دون التقائه بالوسيط من طرفنا

ًا منه ليستدرك الموقف إن على أن يبقى الوسيط من طرفكم قريب
قدر أي عارض حال بينه وبين صاحبه ثم يرتب محمد مع الوسيط

من طرفكم ليستقبل عثمان ويرتب أموره مع ملحظة أن الوسيط
من طرفنا سيكون على اتصال بكم ليتأكد من مجيئهم وأننا في

الرسالة المرفقة لبني محمد تضمنت كلمة السر التي ينتظرها منه
صاحبه البشاوري ليعرفه ويأته في المكان الذي يحدده إضافة إلى

 صفر بأياما20أنه إن لم يتم أمر خإروج حمزةا وخإروجهم قبل يوما 
ًا لتحركات الرافضة في سندخإل في التشديدات المنية نظر

الربعينية .

ًا إن تعذر خإروجهم إلى طرف بيشاور يتم وبالنسبة للبناء جميع
السراع في إخإراجهم إلى أي اتجاه مع الخإوةا داخإل باكستان . 

ملحظة : جميع أمور البناء هي يتابع أمرها.

أأكد على أن ترتبوا مع الوسيط من طرفكم أن يجعل جميع
اتصالته بالوسيط من طرفنا لتسليم الرسائل أو إحضار البناء في

ًا ًا للمتابعة الرضية والجوية احتياط سوق مغلق أو ما شابه تفادي
وقد أخإبرنا الوسيط من طرفنا بأهمية ذلك.

ًا بخصوص الفقرةا التي أوردتها مما ترجمه عزاما فل شك أن كثير
من المراكز هي للطلبة فينبغي إعلمهم بتفاصيل المسألة

ونصحهم بأن يغيروا المراكز ويجتنبوا التجمعات الكبيرةا في
المنطقة وأخإذ احتياطات أمنية أكثر لتجنب ظهور مواقعهم للعدو.

بخصوص الخأ المرافق فإن ترجح لديكم أنه أفضل الخيارات
المتاحة فحبذا أن تشيروا إليه بالمجيء إلى الوسيط من طرفنا

وترسلوا معه ما يلزما من الموال لترتيب المسكن وسنفيده عن
مكان السكن وما شابه.

هل لحظتم أن الخإوةا القادمين من إيران تم استهدافهم عبر
تواطؤ من اليرانيين مع أمريكا بإخإفاء شرائح معهم.مع مراعاةا
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عدما اطلع الخإوةا بشكل عاما على هذا الظن خإشية أن يتسرب
المر للعداء ويقع المحذور.

إن كان هناك إمكانية للتواصل بينكم وبين المجاهدين داخإل
أفغانستان فينبغي التأكيد عليهم بأن ل يستخدموا من اللغاما إل

التي بالتحكم عن بعد حتى وإن كانت في طريق خإاص
ًا لوقوع ضحايا من المسلمين كما حصل قبل بالعسكريين تجنب

فترةا من إصابة بعض المدنيين ول يخفى عليكم أن جل المدنيين
غير مهيئين لللتزاما الكامل في المتناع عن مثل هذه المور. 

لعلكم على علم بتفاصيل العملية التي تبنتها طالبان باكستان
والتي استهدفت جموع من الناس يتسلمون المساعدات من

الجيش الباكستاني وتضاربت النباء حتى من قبل الطلبة
بخصوصها فحبذا أن تفيدوني عن حقيقة ذلك الحدث .

بخصوص الميزانية العامة للتنظيم أأكد على أن تكون موزعة في
أماكن عدةا لما ل يخفى عليكم من احتمال حصول أي مكروه على
المكان الذي تكون الميزانية فيه ول بأس من وضع مئة ألف يورو

عند الوسيط من طرفنا محمد أسلم ابن الشيخ عاصم.
حبذا أن تفيدونا عما تم بخوص إرسال السياسة العامة لبقية

القاليم وإحضار الردود ممن قد وصلتهم ؟ وما الخيار الذي اخإتاره
الخإوةا في الصومال بخصوص الوحدةا وإقامة الدولة ولعلكم

شاهدتم في العلما الوحدةا التي تمت بينهم وبين الحزب
السلمي فلله الحمد والمنة.  

ورد في العلما أن السلطات اليرانية ألقت القبض على سبعة
من تنظيم القاعدةا فهل لديكم علم بأشخاص الخإوةا فرج الله

عنهم ؟ ثم ما هي أخإبار الشيخ بشير المدني ؟
فإن كان ل يزال بخير في إيران فأشيروا عليه بالخروج منها

بأسرع وقت ممكن.
حبذا أن تفيدونا عن أسباب تأخإر إصدار بيان فرنسا مع ملحظة

ًا عن الحدث. ًا  كثير أنه إن لم يخرج في هذه الفترةا سيكون متأخإر
سبق أن طلبت من الشيخ سعيد رحمه الله أن يشكل سرية

متخصصة في اخإتطاف العداء لسيما من الصليبين ويكون الخإوةا
المسؤولين عنها لديهم قدرات متميزةا فتنموا خإبراتهم في هذا

المجال وتتم دراسة كل عملية على حدةا بما يخدما مصلحة الجهاد
إما بالضغط على بعض الدول أو بالستفادةا من الفدية في
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العمليات العسكرية وتنشيط المجاهدين الفغان فأرجو أن تعطوا
ًا يتناسب معها لتنشيط هذا الجانب من العمل. هذه القضية اهتمام

أرجو القياما ببحث خإاص لمستلزمات العمل الجهادي يجعل
الخبرات التي اكتسبها المجاهدون في الفترةا الماضية بين أيدي

الناس وينشر  على النترنت لتتم استفادةا جميع أنصار الجهاد منه
ويشار فيه بأن من استطاع التصال بالمجاهدين والتحاد معهم
فهو الواجب ومن تعذر عليه للحواجز المنية والجغرافية ولديه
القدرةا على القياما بأعمال جهادية فإليه هذا البحث ليطلع عليه
على أن يكون لعنوانه صدى ولفت للنظار وينشر في أكبر قدر

ممكن من الشبكات الجهادية ول بأس إن تدارسته وجميع الخإوةا
الذين لهم باع في هذه المجالت ليتم تضمينه أكبر قدر ممكن من

نقاط الخلل التي تعتري العمل الجهادي من الناحية الشرعية
وتجنب إراقة دماء المسلمين ومن الناحية الفنية والتي من أهمها .

ًا إذا1 ـ التحذير من نشر أسرار العمل حتى عند من هو موثق جد
لم تكن هناك فائدةا للعمل ستنبني على معرفته والشارةا إلى
الحديث العظيم  ( واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان )

وكذلك الشارةا إلى قراءةا أهم الكتب المؤلفة عن أضرار
اللسان والثرثرةا وأحسب أن منها كتاب آفات اللسان للشيخ

إبراهيم المشوخإي .
ـ التأكيد على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في2

أهمية التقان وإعطاء هذه القضية حقها.
ـ كيفية وقاية العمل من الخإتراق والحذر من توسعة العمليات3

على حساب إتقانها فعملية واحدةا وزنها طن وهي متقنة أفضل
ًا من عملية أو عدةا عمليات وزنها عشرةا آلف طن وأقوى أثر
وهي غير متقنة في أي جزئية من جزئياتها كإدخإال عنصر غير

ًا . موثوق وممحص تمام
ـ الحرص المتناهي على التأكد من العناصر التي ستساهم في4

العملية وإن أدى ذلك إلى تأخإير العملية.
حبذا أن تفيدني عما تم بخصوص ما كلف به الخأ إلياس من

استهداف أوبا أو بتريوس .
أرفقت مع هذه الرسالة قصيدةا لم يكن لدي وقت كاف لدراسة

ًا أني أنوي أن أذيل بها خإطابي في الذكرى علم العروض علم
العاشرةا بعد أشهر بإذن الله فحبذا أن تقرأها وتفيدني بآرائك
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عليها من جميع النواحي مع إرسال نسخة منها إلى الخإوةا الذين
لهم معرفة بعلم العروض ليزنوها ويرسلوها إلّي مع ملحظاتهم

ًا أن في باب العروض و مقترحاتهم على عموما القصيدةا علم
البيت الخإير خإارج عن القصيدةا وأن ما قصد بكلمة نحن هم

عموما المجاهدين . 
بخصوص ما ذكرته عن مهاجمة إيران بشكل تدريجي فمن المآخإذ

عليهم الوثيقة التي أظهرت أن المريكيين عندما سألوا وزير
الخارجية القطري عن العلقات بين قطر وإيران قال هم يكذبون

علينا طوال الوقت ونحن نكذب عليهم طوال الوقت فمن
المناسب الستشهاد بهذه الوثيقة لتوضيح هذه الصفة السيئة

لديهم مع مراعاةا أحوال أسرانا لديهم بالنسبة لتوقيت الحديث. 
بخصوص الرسالة التي سبق إرسالها لهل الشيخ أبي عبد الرحمن

البي إما فإن لم يتم إرسالها لطرفهم فحبذا أن توقف إرسالها لهم
وتحذفها ومرفق لهم رسالة أخإرى حبذا أن ترسل إليهم سواء

تيسر إيقاف الولى أما لم يتيسر .
حبذا أن تسعوا في إرسال بطاقة ابني خإالد ثم بطاقتي متى تيسر

ذلك .
وفي الختاما : أرجو الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم والخإوةا

ًا لما يحبه ويرضاه والصلةا والسلما طرفكم و يوفقكم جميع
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين  .

 السلما عليكم ورحمة الله وبركاته   أخإوكم أبو عبد الله
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