بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين والصلةا والسلما على نبينا محمد
......وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
الشيخ أبي محمد حفظه

إلى الخأ الكريم
الله

السلما عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو أن تصلكم رسالتي هذه وأنتم وأهلكم وذرا ريكم
وأصهاركم وجميع الخإوةا بخير وعافية وإلى الله تعالى
أتقى وأقرب وبعد

أبدأ رسالتي هذه إليكم بعزائي لنفسي ولكم في
أخإينا الكريم الشيخ سعيد رحمه الله نرجو الله
سبحانه وتعالى أن يكرمه بما تمنى فيتقبله في
 .الشهداء ويجعل صبره وثباته في ميزان حسناته
فقد أمضى رحمه الله قرابة ثلثة عقود وهو في
ساحات الجهاد نصرةا لدين الله نحسبه والله حسيبه
و صمد صمود الجبال الراسيات ضد حملت العدو
على وزيرستان صمودا ً وصبرا ً بقناعة ورضى
واستعذاب طالما أنه في ذات الله سبحانه وتعالى
فل شكوى ول تسخط حتى وإن هددت حياته وحياةا
فلذات كبده نحسبه كذلك ول نزكي على الله أحدا ً
كما وأعزي نفسي وإياكم في إخإواننا الكراما أبي
عمر البغدادي وأبي حمزةا المهاجر ومن جاهد معهم
إلى أن قضى نحبه نسأل الله سبحانه وتعالى أن
يأجرنا في مصيبتنا ويخلفنا خإيرا ً منها وأن يتقبلهم
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في الشهداء ويسكنهم فسيح جناته إنه ولي ذلك
 .والقادر عليه
ونسأله عز وجل أن يحفظ المجاهدين في
أفغانستان ووزيرستان والعراق وفي كل مكان وأن
يرعاهم برعايته ويوفقهم للسير على نهج سيد الناما
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويثبتهم وينصرهم
.على القوما الكافرين
*وصلتني رسالتكم الكريمة فاطمأننت عليكم ولله الحمد
والمنة ونظرا ً للظروف المنية لديّ مقترح إضافة إلى ما
ذكرته لك سابقا ً بأن تكون في مكان آمن خإارج منطقة
القصف وهو أن تكون تواصلتك مع الخإوةا عبر أخأ أو
أخإوين كحد أقصى ل تلتقي بغيرهم ويكونوا هم مندوبين
عنك إلى الخإوةا على أن ل يكثرا التردد وإن أدى ذلك إلى
تأخإر بعض العمال في هذه المرحلة التي نرجو من الله
أن تتغير قريبا ً بإذنه تعالى.
مع مرعاةا أن تكون على علم بأماكن الخإوةا دون أن
يعرفوا مكانك لتستطيع الرتباط بالخإوةا إن قدر أي ظرف
على المندوبين .
كما أود الشارةا أن خإطورةا التردد ليست مقتصرةا على
من سيكون مجيئه بالسيارةا وإنما حتى الراجل نظرا ً
للمعدل التراكمي من الخبرةا لدى المريكيين عبر
تصويرهم منذ سنوات للمنطقة فيمكن أن يميزوا أن هذا
البيت يتردد عليه رجال أكثر من الوضع الطبيعي فضل ً
عن احتمال أن الشخص القادما مراقبا ً دون أن يشعر .
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وقد أرسلت بقريب من هذا الرأي إلى الشيخ محمود
على أن يكون هذا الترتيب عاما لكل أمير يكون في هذه
الفترةا.
فمن الهمية بمكان أن تكون القيادةا في مكان بعيد آمن
لتتراكم عندها الخبرات على جميع المحاور أما في حين
تتعرض القيادةا للقتل فإن ذلك يؤدي لمجيء قيادات
صغرى لم ت ُِلم بجميع الخبرات التي اكتسبتها القيادةا
السابقة فتتكرر الخإطاء التي كان ينبغي أن القيادةا قد
ألمت بها واجتنبتها فبقاء قيادات مؤهلة تقاتل الخصوما
لفترات طويلة من أكثر ما يضر بهم فالثار الخطيرةا
المترتبة على الكيانات تبعا ً لفقدان القيادات كبيرةا جدا ً
وثابتة تاريخيًا.
*فيما يخص موضوع اليمن فهو ما زال ضمن التدارس
وانتظار معلومات من الخإوةا عن الوضاع عندهم وقد
أرسلت إليهم رسالة تتضمن بعض المور التي ينبغي أن
يضعوها في حسابهم لقياس المر وبعض التساؤلت عن
الوضاع عندهم لعلها وصلتك إل أني أرفقتها مع هذه
الرسالة احتياطا ً فأرجو أن تفيدني بآرائك عما تضمنته .
*وصلتني رسالة من أخإينا عبد الودود لعلك اطلعت عليها
إل أني أرفقتها لك لما احتوته من مسائل مهمة وكذلك
أرفقت لك رسالتي إليه فحبذا أن تفيدني بأراك عن ما
تضمنته الرسالتين وعن الساحة هناك بشكل عاما.
* أرجو أن تفيدني بآرائك وتحليلتك للوضاع عندنا وعند
خإصومنا.
* مرفق بيان لفرنسا وآخإر لمريكا أرجو إفادتي برأيكم
فيهما .
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* أرجو إرسال إصداراتكم المقروءةا والمسموعة
والمرئية.
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
زمراي
السبت، /09ذو القعدةا1431/
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أخإوكم

