بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلةا والسلما على رسللول الللله وعلللى آللله
وصحبه وبعد:
ألى الشيخ الحبيب والقائد الشهم /الشيخ أسللامة بللن محمللد بللن لدان
حفظة الله تعالى
السلما عليكم ورحمة الله وبركاته.....
أسال الله أن تصلكم هذةا الرسالة وأنتم في خير وحفللظ وسلللمة كمللا
أسللأله أن يمللد فللي عمركللم وأن يجعلكللم ذخللرا ً لللدينه وأن ينفللع بكللم
السلللما والمسلللمين وكملا أداعلوه أن ل يركلم مكلروه ول ملن تحبللون
أمين.
شيخى الكريم ......إذا سألتم عن حالنا فنحنوا والللله بخيللر وفللي صللحة
وحفظ وجميع الشباب من حولنا ،كمللا أرسللل لكللم أحللر التعللازي علللى
شهداء أمتنا وأسال الله أن يتقبلهم في العليين وأن يجعل أرواحهم في
حواصل طيور خضر تسبح في الفرداوس العلى أمين،
شيخى الفاضل .....لقد تكلمت مع مقامكم الشريف عللن الميللر الللذي
نعمل معه في السللابق وقللد أمرتنللا أن نكللون مللع الشلليخ الشللهيد كمللا
نحسبه والله حسيبة مصطفى أبو اليزيللد ولقللد عملنللا معلله كمللا أمرتنللا
بذلك  ،والن نريد من فضيلتكم أن توجهنللا لمللا تللرون ومللن هللو الميللر
الذي نقوما بالعمل معه؟.
تعلمون أيه الشيخ الكريم أنا في العواما الماضية كنا نعمللل فللي الهنللد
بإسللم ) (313وفللي العلما بإسللم )بريقللد( ويقولللون فللي العلما بأنهللا
مجموعة من قاعدةا الجهادا وكنت أريد من فضيلتكم ما هو أمركم وهللل
ترون أن نواصل بهذا السم أما نغيره إلى إسما ً آخر  ،وأنتم تعلمون أن
جميع الخبار كلها تتكلم عن هذا السم فما هللو رائيكللم فللي هللذا أرجللو
من فضيلتكم أن تفيدونا.
يوجد مع هذةا الرسالة ملف لما تقوله وكالتا النباء عن هذا الموضللوع
وأرجللو بعللد النظللر فيلله أن تامرونللا بمللا ترونلله صللالح ومفيللد للسلللما
والمسلمين؟

شيخى الكريم ......كنت تشاورتا مع بعض الخوةا عن العمل في دااخل
الهند وكيف هي الطريقللة لسللحب البسللاط مللن الللذين يجاهللدون بنفللع
الستخباراتا الباكستانية وحتى نبين للمة ما هللو اللواجب ولمللن يكلون
الجهادا فما هي الطريقة المقترحة لهذا العمل وجزاكم الله خير؟
شيخ الغالي ......أرجو من فضلليلتكم أن ل تنسللونا مللن صللالح داعللائكم
فنحنوا والللله ضللعفى مسلاكين ل نقللدر علللى شللئ إذا لللم يوفقنللا الللله
سبحانه وتعالى وإذا كان هناك خطاء فأرجو مللن الللله العفللو والمغفللرةا
منه ثما ً من فضيلتكم والللله أسللال أن يعللز السلللما وأهللله وأن يجمعنللا
على خير وفي خير وأرجو أن ل تنسونا من داعائكم.
والسلما عليكم ورحمة الله وبركاته
أخوكم في الله محمللد اليللاس
الكشميري
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