بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلةا والسلما على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
......أما بعد
إلى الخأ الكريم
الله

الشيخ محمود حفظه

السلما عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو أن تصلكم رسالتي هذه وأنتم وأهلكم وذراريكم
وجميع الخإوةا بخير وعافية كما أرجو أن يكون وضعكم
المني إلى تحسن وأن يعمي الله تعالى أبصار أعدائه
عنكم وفيما يخص ذهاب بعض الخإوةا إلى إيران ضمن
خإطة المحافظة عليهم فأرى أن إيران غير مناسبة مع
الخإذ بعين العتبار في اخإتيار المناطق التي سيكون فيها
الخإوةا داخإل باكستان أن ل تكون من المناطق التي
تعرضت للفيضانات أو المحتمل تعرضها في المستقبل .






فيما يخص الخإوةا القادمون من إيران فأرى أن يكونوا
في هذه المرحلة في أماكن آمنة خإارج مناطق
القصف.
فيما يخص باكستان فلم أطلع على التقرير الذي ذكرت
ولكن الرأي بشكل عاما هو الحرص على التهدئة وتركيز
الجهود على المريكيين.
فيما يخص تعيين الخإوةا في المناصب الدارية فأرى أن
تؤخإذ عليهم بيعة متضمنة لبعض النقاط التي تحفظ
العمل وأسراره فأرجو أن تتشاوروا في المر وتفيدوني
برأيكم ومن النقاط المقترحة على سبيل المثال:
 1ـ السمع والطاعة والجهاد لعادةا الخلفة.

 2ـ حفظ أسرار العمل .
 3ـ المحافظة على العمل الذي سيكون مسؤول ً عنه
وتقديم النصح للقيادةا.
فيما يخص اليمن فإن وصلت رسالة بصير وفيها 

ما يكفي لتخاذ القرار فأرسلوها إلي وإن لم تصل
بعد فمرفق رسالة للخأ بصير تتضمن بعض المور
التي ينبغي أن يضعوها في حسابهم لقياس المر
وبعض التساؤلت عن الوضاع عندهم فحبذا أن
 .تطلع عليها وترسلها إليه


بخصوص ما ذكرتم في رسالة سابقة من رأيكم في
تقليل المراسلت فنحن حريصون على الجانب المني
وما نرسله إليكم غالبا ً إما أن يتضمن أمور العمل وإما
أن يتضمن بعض الخطابات لتبعثوها إلى الخإوةا في
العلما فأرى أن من تقليل المراسلت في هذه الفترةا
أن تكون رسائلنا إليكم مقتصرةا على رسائل العمل و
ترتبوا مع أحد إخإوانكم على أن يكون مستعدا ً لستلما
الشريحة من الوسيط بدل ً من تسليمها لكم فنرسل
الخطابات إليه وهو يوصلها إلى الخإوةا في العلما وإن
كان هناك أمرا ً مهما ً نرفق لكم رسالة فيبعثها إليكم
الخإوةا في القسم العلمي علما ً أن وجود أخأ يوصل
خإطاباتي للخإوةا في القسم العلمي مهم أيضا ً من
ناحية عدما تأخإر الخطابات نتيجة لي ظرف يطرء من
طرفكم عندما تكون هناك أمور عظاما ل يليق فيها
التأخإر كما هو الحال في فيضانات باكستان وهنا أود
الشإارةا بأن مثل هذه الحداث العظاما ل ينبغي أن
تحدث وتمر عليها هذه المدةا دون الحديث عنها
ومواساةا الناس من قيادات القاعدةا كما أأكد على
ضرورةا إبلغا الوسيط أن يستلم منا رسالة في

العشرين من أكتوبر حيث تتضمن رسالة إلى الشعب
المريكي قبل النتخابات النصفية للكونجرس في أول
نوفمبر.
 مرفق بيانا ً ثانيا ً بخصوص فيضانات باكستان أرجو
إعطاء نسخة منه لقناةا الجزيرةا
 أرجو اقتطاع  460ألف روبية من حسابي الخاص
ووضعها مع حساب المجاهدين.
 مرفق رسالة من ابني خإالد للخأ عبد اللطيف.
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
الخميس، /17رمضان/1431

