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.
* بخصوص عمليات القصف لديكم نسأل الله تعالى أن يحفظكم
ويرد كيد العداء في نحرهم فإن الملف قديم وكبير وقد أصبح
ظاهرا ً أن هناك أهدافا ً يكشفها العدو ويؤجل استهدافها نظرا ً
لبعض المخططات التي توصلوا إليها وبناء عليه أأكد على أخإذ
الحتياطات من البيوت وقطع المراقبة وقت النتقال منها .
* أأكد على سرعة خإروج الخإوةا من وزيرستان إلى أفغانستان
وباكستان ويكون دخإولهم إلى أفغانستان بمجموعات صغيرةا ويتم
تنبيههم إلى أهمية الخإذ بالحتياطات المنية سواء في أفغانستان
وباكستان وتذكيرهم بالضرر الذي سيصيب المجاهدين جميعا ً
بتهاون بعضهم .
* بخصوص الخإوات الرامل أميل إلى تشجيع اللتي أمورهن
مستقرةا عند أهلهن على السفر إليهم .
* ذكرتم في رسالتكم أن أخإينا الشيخ أبي يحيى قد تخلى عن
شرطه وهذا أمر حسن وسار جزاه الله خإيرا ً ونسأل الله أن يديم
علينا فضله بالتآخإي والتحابب .
* بخصوص حمزةا ووالدته إذا وصل وسيطكم بهذه الرسالة
فأرجو إرسال حمزةا وأمه في نفس اليوما إن كان وصل الوسيط
مبكرا ً وإن لم يصل مبكرا ً ففي اليوما التالي مباشرةا حسب
المكان حيث إن الوسيط من طرفنا الن في انتظارهم .وفيما
يخص ما ذكرتموه من استفسار أما حمزةا عن المور المنية قبل
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مجيئها فل حرج من أن تأتي في الموعد الذي ذكرنا دون مراعاةا
ليوما غائم وسنبحث المسألة بعد وصولها إلى المنطقة الوسيطة
بإذن الله .
* إن كانت بطاقة ابني خإالد بين أيديكم ويمكن إرسالها مع أخإيه
حمزةا ووالدته دون الحاجة إلى تأخإير مجيئهم فحبذا أن ترسلوها
معه وإل فل وبعد ذلك في مرةا قادمة يتم إرسال بطاقة خإالد ثم
بطاقتي مع الوسطاء .
*بخصوص لقاء زيدان نرى بأن يقضى المر بالتراسل ونذكر بما
ذكرناه في رسالة سابقة :ينبغي أن يكون في حسابكم ورود
احتمال وإن كان ضعيفا ً وهو أن الصحفيين ]قد يكونون مراقبين
مراقبة ل نشعر بها نحن ول هم سواء أرضية أو عبر أحد القمار
الصناعية وخإاصة أحمد زيدان ويرد أيضا ً أن توضع لهم شريحة
في بعض مقتنياتهم قبل المجيء إلى مكان اللتقاء بهم لقضاء
أي أمر معهم أو لجراء لقاء مع أحد الخإوةا وكما تعلمون أن
أحمد زيدان قد قاما بعدةا لقاءات مع قياديين من الطلبة وكذلك
مع الشيخ سعيد رحمه الله ولم يحصل أن المريكين قتلوا
أحدهم وعلموا مكانه عبر مراقبة أحمد زيدان إل أنه أمر قد
ينتبهون إليه حيث إنهم قد تعرفوا على البيت الذي كان فيه
الخإوين أبي عمر البغدادي وأبي حمزةا المهاجر رحمهم الله عبر
المراقبة بالقمار الصناعية لبعض الخإوةا الذين توجهوا إليهم بعد
خإروجهم من السجن.
كما أود الشارةا إلى موافقتي لما ذكره الخأ صهيب بخصوص
العلما .
* بخصوص المبلغ الذي استلمتموه بالعملة المحلية فينبغي
التخلص منه حيث إن العملة المحلية فقد انخفضت قيمتها وهي
مستمرةا في النخفاض وأما عموما مبلغ مفاداةا السير الفغاني
فالرأي أن تشتروا بثلث المبلغ ذهبا ً وثلثه يورو وتسعه دينارا ً
كويتيا ً وإن تيسر الشراء بتسع آخإر ياوان صيني ويبقى التسع
للمصروفات إن لم تكن متاحة في الفترةا القادمة من موارد
أخإرى وعندما تحتاجون الصرف من هذه الموال تبدؤوا باليورو
ثم الدينار ثم الياوان ثم الذهب ويتم شراء الذهب على دفعات
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خإلل شهر ويكون الشراء من السبائك زنة عشرةا تولة مع العلم
أن الطبعات المضمونة عدةا طبعات منها طبعة سويسرية وطبعة
دبي وطبعة جنوب إفريقيا وينبغي أن يكون الصراف الذي
تتعاملوا معه ثقة وبإمكانكم أن تبيعوا عدد قليل من السبائك في
السوق العاما لتطمئنوا من صحتها وعدما تزييفها وبلغني أن
وسيطكم له صلة بصراف في بشاور من نفس قبيلته .وفيما
يخص شراء الذهب فإن المنحنى العاما له هو الرتفاع وإن
انخفض في بعض الحيان وأنه خإلل السنوات القادمة سيصل
سعر الونسة إلى ثلثة آلف دولر فيما يغلب على ظني علما ً أنه
الن بألف وثلثا مئة وتسعين دولر وكان سعر الونسة قبل
أحداثا نيويورك وواشنطن مئتين وثمانين دولر
ملحظة  :إن ارتفع سعر الذهب قبل وصول الرسالة إلى ألف
وخإمسة مئة دولرا ً أو أكثر قليل ً فل بأس أيضا ً من الشراء
* أنا بانتظار ردود الخإوةا في القاليم على ما أرسلتموه إليهم
ضمن السياسة العامة .
* وصلني ملف الخأ صهيب واطلعت على مضمونه فأرجو أن
تبلغه على لساني بأني قد اطلعت عليه وجزاه الله خإيرا ً على
النصيحة وتفيده بأنني كنت أنوي إصدار بيان عاما يتضمن هذا
الشأن بعد أن تأتي ردود إخإواننا من القاليم على ما أرسلناه
إليهم بهذا الخصوص وبعد قراءةا رسالتكم ورسالة الخأ صهيب
ترجح لدي السرعة في إخإراج الخطاب ولكن كما ذكرتم سابقا ً
أنه بحاجة إلى وزن دقيق جدا ً والوقت ل يسمح بذلك حيث إن
حامل الرسالة طلب الرد بعد وقت محدود جدا ً من وصول
الرسائل وبناء عليه فينبغي أن تصدر بيانا ً مختصرا ً دون توسع
يحتوي على جوهر بيان صهيب وسأطلب ذلك من الشيخ أبي
محمد أيضا ً على أن يكون بيانكم مسموعا ً أو مرئيا ً وحبذا أن تبلغ
الخأ صهيب بهذا مع الشارةا إلى أن هذا لن يلغي حديثي عن
المسألة في وقت لحق فهي من أعظم الواجبات وينبغي
استمرار الطرق عليها إلى أن يتم المراد بإذن الله مع إخإباره
بأني كتبت رسالة لمير المؤمنين بهذا الصدد حتى يتم تحذير
المجاهدين من هذه .
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*بخصوص الفرنسيين الخمسة وإحالة ملف تفاوضهم إلى
القاعدةا في المركز فأرى أن الخطة في التفاوض هي التي:
الفرنسيين الربعة نتريث في قتلهم ونعرض عليهم وثائق وكلكس
التي تخص الجرائم المصورةا للمريكيين في أفغانستان وما
شابه ذلك وكل ما يسبب لديهم قناعة بعظيم جرما الغزاةا
وخإسارةا الحرب في أفغانستان مع الحرص على الدقة في نقل
المعلومات لديهم لتصبح لديهم قناعة قوية بظلم حكومتهم ثم
كل أشهر يخرج أحدهم شريطا ً على العلما ويتحدثا بتصوراته
دون أي إكراه لهم مع الحذر من أي كلما معهم فيه أمان أو شبهة
أمان .
هذا فيما يخص الرجال وأما المرأةا فيعاد ملف التفاوض
بخصوصها سرا ً إلى إخإواننا في المغرب السلمي حيث إن
الخإوةا هناك لهم صلة قوية بمفاوضين بينهم وبين الفرنسيين
ويكون التفاوض بخصوصها على أن تتم مفاداتها إذ أن اعتقال
النساء فيه حرج ويتم معها برنامج القناع السابق ذكره ويطلب
منها أن تشن حملة على الحكومة الفرنسية بعد إطلقها ولكن
يكون إطلقها بالقول للمفاوض بين الخإوةا والفرنسيين إن وفرت
لنا  5مليين يورو سنطلق رهينة دون تسمية الرهينة ودون إعطاء
أي حق لهم بأن يسموا الرهينة التي تطلق ويبقى حق الخإتيار
للخإوةا فعندما يوفر لهم المبلغ يطلقوا المرأةا فقط .
وفيما يخص التفاوض على الرجال وما ذكرتم من أن تطرح
فرنسا قرار الخروج من أفغانستان للتدارس أو مناقشته في
البرلمان فأرى أن نستمر في التفاوض على الخروج المباشر
من أفغانستان أو اتخاذ قرار ليقاف العمليات القتالية وإعلن
جدول للنسحاب الكامل ويكون هذا الحديث مع الفرنسيين بعد
صدور بيان مرفق مع هذه الرسالة للشعب الفرنسي فإن واصل
سركوزي رفضه للتفاوض فيتم قبل النتخابات الرئاسية الفرنسية
بأسبوع قتل أحد الرجال ويكون أقلهم شأنا ً من حيث الرتبة
الوظيفية والدارية في الشركة فإن هذا قد يضغط عليه باتخاذ
قرار النسحاب من أفغانستان لطلق الباقين كي ل يقتلوا
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ويخسر النتخابات مع مراعاةا أن يكون لدى الخإوةا في المغرب
السلمي علم بالخطة .
ملحظة هامة :إن البيان الذي طلبت منك إصداره بخصوص حفظ
الدماء له أولوية لعل الله أن يجعله من أسباب حفظ بعض دماء
المسلمين المعصومة فلتحرص على إصدار البيان خإلل أياما.
وأما بياني للشعب الفرنسي المرفق فيتم إعطاؤه لقناةا الجزيرةا
بعد بث بيانكم بخصوص التحذير من سفك دماء المسلمين بغير
حق بثلثة أسابيع على القل على أن تذكروا للخإوةا في المغرب
السلمي بأن لي بيانا ً سيصدر في الفترةا القادمة بخصوص
الفرنسيين الربعة ولكن يشرعوا في موضوع المرأةا .
وحبذا أن تضمن بيانك بهذا الخصوص أن قادةا القاعدةا قد نصحوا
سرا ً وجهرا ً ونبهوا مرارا ً على خإطورةا التوسع في مسألة التترس
أو إدخإال أعمال ل صلة لها بمسألة التترس فيها ونحن اليوما نؤكد
ونفرد هذه القضية الهامة بهذا التنبيه للمجاهدين في كل مكان
وسياسة التنظيم واضحة وهي حشد الجهود ضد رأس الكفر
الكبر التحالف المريكي السرائيلي وتحييد كل من يمكن تحييده
فينبغي على الخإوةا تجنب فتح أي جبهات فرعية خإاصة مع أعداء
ل يقاتلوننا .
* حبذ أن ترسلوا إلى إخإواننا في المغرب السلمي بأن يكون
التفاوض على المختطفين من الفرنسيين واللمان والبريطانيين
تفاوضا ً سياسيا ً للخروج من أفغانستان وأما ما عداهم من حاملي
الجنسيات الوربية فتنظر القيادةا هناك في كيفية التعامل معهم
حسب مصلحة المجاهدين في ثغور المغرب لسلمي.
كما أرجو الشارةا إليهم بما تنبغي الشارةا به إلى الخإوةا
المجاهدين عامة بتركيز أعمالنا العسكرية على المريكيين ونحذر
من تشتيت الجهد وفتح جبهات فرعية وكذلك في الخطابات
والصدارات ينبغي مراعاةا هذا المعنى حتى يتم تجنيد المة معنا
ضد العدو العالمي ويكون الحديث عن الحكاما في أضيق نطاق
وعند مناسبة ويكون حديثا ً متكررا ً في إصداراتنا م ّ
طبقا ً على
أرض الواقع بأن عدونا الكبر هو المريكيين ولكن نخص الخإوةا
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في المغرب السلمي والخإوةا الصومال بأنه أي طاقة ل يتيسر
صرفها على المريكيين يتم صرفها في هذه المرحلة على فرنسا
رأس أوربا حاليا ً فيحرصوا على استهداف سفرائها وسفاراتها
ومصالحها التجارية في دول إفريقية غير السلمية لتجنب إصابة
المسلمين مع الحرص أيضا ً على عدما إصابة غير المستهدفين
من عامة الصليبيين والوثنيين وإن كان الخإوةا متأكدين تماما ً من
أن بإمكانهم القياما بعمليات محكمة جدا ً وليس فيها نسبة
لحتمال وقوع ضحايا من المسلمين كالخإتطاف أو الضرب
بالرصاص بعيد عن الناس فل بأس بأن يستهدفوا مصالح
الفرنسيين بهذه الطريقة في الدول السلمية داخإل إفريقيا مع
تأكيدكم عليهم في أهمية إتقان العمل وكتمان السر وكل ما من
شأنه أن يعين على نجاح العمل.
ومن المسائل التي أحسب أن إرسالها للخإوةا في المغرب
السلمي والصومال مفيدا ً مسألة الحرص على محاولة أخإذ عهد
وبيعة من المتعاطفين معهم على الجهاد وإقامة الخلفة دون أن
يكون عدما البيعة حائل بينهم وبين من ل يبايع وإنما يحرصوا على
سعة الصدر وتقبلهم معهم في العمل ومع مرور الوقت طالما
أنهم يجدون من جانب الخإوةا حلما ً وعدما انتقاما للنفس يقرب ما
بينهم ويكونوا مع الخإوةا في آخإر المطاف كما ينبغي أن نوصيهم
بأن يكونوا شديدي الحرص على إعطاء كبار القدر قدرهم
والستفادةا من أصحاب الطاقات في شتى المجالت .
*بخصوص الخإوةا الذين يتم إعدادهم لتحمل المسؤوليات لبد من
إعداد مذكرةا تتم دراستهم لها كأعضاء مجلس الشورى وأعضاء
المجلس التنفيذي ورؤساء القساما وتكون هناك دورةا إعداد
المسؤولين لتحمل المهاما الملقاةا عليهم على غرار معهد إعداد
الدعاةا ودورات إعداد المدرسين بشكل مختصر تتضمن أهم ما
ينبغي على المسؤول أن يلم به من العلوما ففي الشرعية ما
يتعين على المسلم أن يعلمه في أمور التوحيد والفقه ودراسة
بعض القواعد الشرعية العامة ومعرفة أحكاما المر بالمعروف
والنهي عن المنكر ومن المفيد دراسة مختارات من كتاب قواعد
الحكاما للعز بن عبد السلما رحمه الله وهو تحت عنوان )القواعد
الكبرى الموسوما بـ قواعد الحكاما في إصلح الناما ( ط  1دار ابن
حزما

ومن ذلك مثل ً بعض الفصول الولى في الكتاب وأيضا ً فصل في
تنفيذ تصرف البغاةا وأئمة الجور فيما وافق الحق لضرورةا العامة
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وفصل في اجتماع المصالح المجردةا عن المفاسد ومن أمثلة
ذلك المثال السابع عشر ص  77إذ يقول:إذا وجد من يصول على
ُبضع محرما ومن يصول على عضو محرما أو نفس محرمة أو مال
محرما  :فإن أمكن الجمع بين حفظ البضع والعضو والنفس
والمال  ،جمع بين صون النفس والعضو والبضع والمال
لمصالحها.
وإن تعذر الجمع بينها قدما الدفع عن النفس على الدفع عن
العضو  ,وقدما الدفع على العضو على الدفع عن البضع  ،وقدما
الدفع عن البضع على الدفع عن المال  ،وقدما الدفع عن المال
الخطير على الدفع عن المال الحقير إل أن يكون صاحب الخطير
غنيا ً وصاحب الحقير فقيرا ً ل يملك سواه  ,ففي هذا نظر وتأمل
وتفاوت هذه المصالح ظاهر  ،وإنما تقدما الدفع عن العضو على
الدفع عن البضع  ،لن قطع العضو سبب مفض إلى فوات النفس
 ،فكان صون النفس مقدما على صون البضع  ،لن ما يفوت
بفوات الرواح أعظم مما يفوت بفوات البضاع  .اهـ
كما ينبغي أن تتضمن الدورات التذكير بأهمية التخلق بالخإلق
الحميدةا واجتناب الصفات المذمومة ثم التوسع في مهارات
التعامل مع الناس .
حيث إن هناك خإطورةا في أن يتسلم بعض الخإوةا المسؤوليات
دون أن يتأهلوا لذلك فتقع أضرار عظيمة ويصبح الخطر على
العمل الجهادي من أهله كبير .
وبالنسبة للخإوةا الذين هم الن في موطن المسؤولية ولم يتم
تأهيلهم فينبغي أن يسارع في تأهيلهم .
بخصوص أخإونا المسؤول في قسم الردو أو بعض إخإوانه الذين
أبدو بعض الملحظات على موضوع طلب الغاثة من المسلمين
لغاثة إخإوانهم في باكستان فلو كانت مثل هذه المذكرةا قد
درست من قبلهم لزال اللبس بإذن الله وخإاصة المثال السابع
عشر المتقدما ذكره .
كما أود الشارةا إلى أن هناك داء ناتج عن التربية العسكرية وهو
التضخم في مسألة السمع والطاعة إلى حد تقل فيه استفادةا
النسان من قدراته العقلية وهذا الداء مسلم به في جيوش دول
العالم ولكن غباره يصل أحيانا ً عند المجاهدين فنحن نريد أن
نتجنب مثل هذا الداء بقدر ما يمكن والجهاد بحاجة إلى تربية
قتالية وأحيانا ً ما يصيب المتدربين في الجهاد فالخروج منه من
مهاما المذكرةا أيضا ً حيث إنه أسوأ ما يكون من المسؤولين
فينبغي أن نشجعهم في المذكرةا على العمل والبتكار وعدما
الجمود وبشكل عاما ينبغي أن يكون لدينا حرص على الستفادةا
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من جميع العقول سواء في المعسكرات أو المضافات نتيح
الفرص لمن يريد طرح أي فكرةا في أي مجال كالمور العلمية
أو العسكرية أو الجتماعية إلخ ونكثر الطرق بين الخإوةا على
أهمية التطوير وأنه ُرب فكرةا تهزما جيشا ً لنجعل التفكير في
التطوير وتغيير النمط في أي مجال لما هو أفضل ثقافة لدى
إخإواننا ولعلكم قد أنشأتم قسم التطوير ليبحث ويطور ويستقبل
أفكار الخإوةا.
ومن جهة أخإرى تتضمن المذكرةا معالجة ما ترتب نتيجة للحملة
العالمية على المجاهدين فتضخم عند بعضهم العداء للحكومات
الطاغوتية بحيث يغفلون عن بعض الضوابط الشرعية أثناء القتال
كالغدر بهم .
وبشكل عاما نحاول حصر جميع السلبيات التي تعتري المجاهدين
ونسعى لمعالجتها في تلك المذكرات والدورات وكذلك نهتم
بتوضيح سياستنا العامة والتي سبق أن أرسلت إليك بخصوصها.
* بخصوص ما ذكرتم من إدخإال أحد الخإوةا في لمجلس الشورى
فأرى التريث حيث إن هناك مواصفات كثيرةا ينبغي أن تتوفر في
الخأ الذي سيكون عضوا لمجلس الشورى منها أخإذ الدورةا
السابق ذكرها وأن يكون الخأ مستقرا ً نفسيا ً وراسخ القناعة
بأهمية الدور الذي تقوما به الجماعة ول يخفى عليكم تشهير
الخصوما بالمجاهدين إن وقعنا في أي خإلل مع أحد من أعضاء
مجلس الشورى .
* وفيما يخص ما ذكرتم عن فتوى الشيخ الفهد عن مسألة الفيزةا
فهذا المر فيه خإلف كما تعلمون والراجح عندنا أنهم هم ل
يعتبرونه أمان وكما ذكرتم أشار إليه الشيخ أبي محمد في كتابه
التبرئة.
وأما العهد العهد الذي يعطى لهم كما حصل مع الخأ فيصل
شهزاد فرج الله عنه الذي أراه عهد ل يصح الغدر به وما أشرتم
إليه من كتابات الشيخ الفهد في هذه المسألة لم أطلع عليه فإن
ي.
كان لديكم كتابات في هذه المسألة فحبذا أن ترسلوها إل ّ
وما يذكر من قصة قتل الصحابة رضي الله عنهم لكعب بن
الشرف فإن محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأصحابه لم يعطوا
أمانا ً لكعب وإنما كان لدية أمان ضمن العهود التي تمت بين
الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل المدينة في بداية الهجرةا
وهو بهجائه للمسلمين انتقض عهده .
* ذكر لي الشيخ أبو محمد حفظه الله في رسالته عن رغبة بعض
الخإوةا الباكستانيين في مبايعة طالبان باكستان فالرأي هو البقاء
مع التنظيم ومن مبررات ذلك أنه تنظيم عالمي وليس قطري
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ومبايع لمير المؤمنين حفظه الله وللتنظيم خإبرات أوسع في
مجالت عدةا فنرى أن خإدمة الدين بشكل أكبر هي في البقاء
فيقال لهم بلطف شديد هذه المعاني وما شابهها ويقال لهم إن
رأيتم أن خإدمة الدين لدى طالبان باكستان أكبر فالمر إليكم .
* ذكر لي الشيخ أبي محمد في رسالته رأيا ً في التعامل مع
المانات التي كانت لدى بعض الخإوةا السرى في إيران فاعتمدوا
رأيه بوضعها في الميزانية العامة وعدما مطالبة من تصرف
بشيء منها بما تصرف به مع مطالبته بإبداء أسباب التصرف .
* كما ذكر لي بأن اليرانيون يخشون الضغوط ولبد من مواصلتها
عليهم لطلق الخإوةا القياديين فأرى رأيه على أن يكون المر
بشكل تدريجي.
* ذكر لي الشيخ أبي محمد رأيا ً في التعامل مع صاحب كتاب
نقاط الرتكاز وإخإوانه لعله أرسله إليك فاسعوا للقياما بما ذكره
من مراسلتهم ومناصحتهم دون تزكية وتبني كتاباتهم .
* أرجو إفادتي متى تيسر لكم ذلك عن أسباب اعتقال الخإوةا
القادمين من إيران فك الله أسرهم وأأكد على أخإذ الحتياطات
المنية اللزمة تجاه القادمين من هناك .
* بخصوص ما ذكرته عن التسجيلت الصوتية فثق بأني واثق
تماما ً مما ذكرته من حسن المحافظة على التسجيل عدما
انتشاره ولكني بشكل عاما أميل إلى الكتابة إن لم تتيسر
المجالسة والمشافهة وقياما النسان بما يميل إليه أحرى بأن
يثمر فيه ولعلي أكتب أليك في الرسالة القادمة بتوسع عن
مسألة الفوضى حيث إن الوسيط سلمنا الرسائل وكان على
عجل لخإذ الرد .
* بخصوص بيان أمريكا فالرأي يتم إيقافه ولدينا عليه بعض
التعديلت ستصلكم في مرةا قادمة بإذن الله.
* اطلعت على رسالة الشيخ أبي محمد ولم يكن فيها ما
يستدعي تأخإير رسالة الخأ بصير فاعتمدوا إرسالها مع الشارةا
عليهم بتجنب فتح جبهات فرعية حتى ل تتشتت جهودنا عن رأس
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الكفر ومن ذلك استهدافهم للحوثيين رغم عظم خإطرهم وعداءنا
لهم.
* مرفق رسالة لصاحب الطيب عن مسألة الدماء التي تراق بغير
حق.
* نرجو إفادتنا عن أسرةا أخإينا رحمه الله عن طريق إيران.
* بلغنا أن الخأ أبو الحسن القاري ليس على اتصال بكم بعد
خإروجه من السجن فإن كان المر كذلك فحبذا أن تسعوا
للتصال به وإيصال مرتباته إليه عن طريق وسيطنا .
* فيما يخص أخإذ البيعة فالذين عنيت هم الخإوةا المسؤولين .
* فيما يخص ذكرك عن وجود الشيخ بشير المدني في باكستان
فحبذا أن تكتب إليه تأكيدا ً على ما ذكرُته له سابقا ً من أن يجتنب
الكتابة ويحيل إليك ما يرى أهمية للكتابة فيه وحبذا أن تفيدني إن
تيسر لك إبلغه أو إن سافر قبل ذلك وقد ذكر لي في رسالة
سابقة أنه ألف كتابا ً في الموازنات الدولية وفلسفة الدول فإن
تيسر له اطلعنا على نسخة منه فحسن .
* بخصوص ما ذكرته عن البقاء لفترةا بين التواصل والخإر فنحن
حريصون على ذلك وإن شاء الله الرسالة القادمة ستكون في
تاريخ 28ربيع الول 1432هـ الموافق  2011 3 / 3ما لم تكون
هناك ضرورةا ملحة إل أننا سنخبر الوسيط من طرفنا بأن يتصل
عليكم على رأس كل شهر شمسي في مثل هذا التاريخ لترسلوا
لنا رسالة إن كان هناك شيء مهم ل يحتمل التأخإير ونظرا ً
لحتمال مجيء أحد من أهلي في إيران فأرجو الترتيب بأنه متى
اتصل صاحبنا على صاحبكم وهم عندكم يأتوا معه مباشرةا مع
إخإباره لصاحبنا بأنه سأتيه ومعه أطفال وإن حصل أي تعثر في
هذا الترتيب فيتم ترتيب مكان آمن لهم خإارج القليم ريثما يتيسر
التواصل معنا.
* بخصوص الملف الذي أرسلناه سابقا ً لعبد اللطيف رحمه الله
وتقبله في الشهداء فلتحذفه.
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وفي الختاما  :أرجو الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم
والخإوةا طرفكم و يوفقكم جميعا ً لما يحبه ويرضاه
وآخإر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلةا
والسلما على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
السلما عليكم ورحمة الله وبركاته
الجمعة/27 ،ذو الحجة1431/
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