
بسم الله الرحمن الرحيم
***

الحمد لله الذي وعد فأوفى وأوعد فعفا، والصلةا والسلما
علي سيد الشرفا، وآله وصحبه المستكملين الشرَف

...
الخأ الكريم/ فضيلة الشيخ ازمراي حفظه الله. السلما

عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو أن تكون ومن معكم في خير
حال، وأن يجمع الله بيننا على ما يحب ويرضى من عز الدنيا

وفوز الخرةا.
وبعد.  

- بداية أهنئكم بشهادةا الحافظ القانت العابد المتوكل1
على الله الصابر المرابط المهاجر المجاهد القائد السيد الزعيم
فضيلة الشيخ حافظ سلطان في ليلة الثامن من جمادى الخرةا

مع أفراد عائلته، والحمد لله أن قادةا القاعدةا ل يتقدمون في
العمل والجهاد والعطاء فقط ولكنهم يتقدمون إخوانهم في

ًا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، نسأل الله أن الشهادةا أيض
يرزقنا عز الدنيا وفوز الخرةا، وأن يقيم على أيدينا دولة السلما،
ويشرفنا ويشفي صدورنا بانتصاره، ويرزقنا بعده شهادةا مقبلين

غير مدبرين منتصرين، يرضى بها عنا، ويشفي بها صدور أولياءه،
ويخضع بها أعناق أعداءه.

َأتُه للصليب إإذا ما َر ّبًة        َقتَل ُس َنرى ال َقومٌا ل  َل ّنا  إإ َو
فلول

َتطوُل َف ُهم  ُل ُهُه آجا َتكَر َو َلنا        َلنا  إت آجا َقّرُب ُحّب الَمو ُي
ّنا َحيُث كاَن إم ُطّل  َول  إه        إف َأن ٌد َحتَف  ّي ّنا َس إم َوما ماَت 

َقتيُل
إر َغي َعلى  َليَست  َو ُنفوُسنا        إت  ُظبا ّد ال َعلى َح َتسيُل 

َتسيُل إت  ُظبا ال
ُعوُل َف إكرامُا  إلما قاَل ال ُؤوٌل  َق ٌد        ّي ّنا َخل قامَا َس إم ٌد  ّي إإذا َس
َوُحجوُل ُغَرٌر َمعلوَمٌة  َلها  ُدّونا        َع ٌةا في  وغاراتنا َمشهوَر

فأجمل الله عزاءك وعزاء المجاهدين في هذا القرما
الصنديد الراسخ كالجبال الرواسي.

َأن ُتُه ما شاَء  َوَرحَم ٍم        إص َقيَس بَن عا إه  َل َليَك َسلمُا ال َع
َتَرّحما َي

ّدما َه َت ٍما  َقو ُبنياُن  ّنُه  إك َل َو ٍد        إح ُهلُك وا ُكُه  ُهل َقيٌس  َفما كاَن 
نسأل الله أن يرزقنا الصبر ويعوضنا خير العوض، وأن يجعل

شهادته فاتحة النصر وباكورةا الفتح، وحسبنا الله ونعم الوكيل،



ونسأله أن يشفي صدورنا من أعدائه شفاء ل ينسونه أبد الدهر،
ويتوارثونه جيلً بعد جيل، والحمد لله صاحب المر المحي المميت

الذي ل يحمد على مكروه سواه.
إر َلبرا إم ا َي إش إمن  َف َدهُر        َدَث ال َأح ّلذي  إل إبر  إاص َف َدهُر  َو ال ُه

إلها الَصبُر إمث في 
إر إبالَصب َترَض  َفل  ٍة        َب إحس َأو َصبَر  إس  َيأ إبُر َصبَر ال َتص َس

إوزُر َعُه  ّلذي َم ا
َأو ًء طاَل  إإّن َسوا َف ٍر        َعّم ُكّل ُم َقصَر  َأضحى  إإذا الَموُت 

ُعمُر َقُصَر ال
الثانية  جمادى3- وقد كنت قد كتبت لكم رسالة بتاريخ 2
ًا على رسالتيكم بتاريخ 1431  محرما وغرةا ربيع الثاني،25هـ جواب

 جمادى الثانية جاءني من الخوةا مجموعة رسائل15ثم في يوما 
كان من ضمنها رسائل واقتراحات ومشاورات من فضيلتكم وهي

كالتالي:
ًا في غرةا ربيع الثاني. أ- رسالتكم المشار إليها آنف

 صفر، وتتضمن موضوعين16ب- رسالة منكم مؤرخة في 
أحدهما عن إيران والخر عن تطوير العمل، ومرفق بها نسخة

من رسالتكم لبصير.
ج- رسالة منكم في غرةا ربيع الول، عن أفكار حول تطوير

العمل وخاصة الخارجي.
د- ثم مقتطفات منسوخة من رسالتكم للخوةا في ربيع

الول.
وكذلك مشاورات وآراء من الخوةا، وقد رأيت أن أنتهز هذه

الفرصة، وهي فرصة الجواب على رسالة الشيخ محمود في
مسألة إعلن خبر الحافظ، لرسل لكم بعض الفكار بسرعة على
ًا ًا وعلم ًا وجهد رسائلكم ومشاوراتكم، عسى أن يرزقني الله وقت

ًا حتى أجيبكم بصورةا أوسع إن شاء الله. وفكر
- كذلك أبلغت محمود بأن يتولى كل مسؤوليات الشيخ3

-رحمه الله- وكذلك يبقى كل الخوةا في مسؤولياتهم حتى
يراجعكم. والله يوفقكم لسديد الرأي.

- بالنسة لمسألة إيران:4
3فقد كنت أبلغتكم برأيي في الرسالة السابقة بتاريخ 

الثانية، ولكن أبلغني الشيخ محمود أنهم أرسلوا مع أكثر جمادى
من أخأ يطلبون أن يهدأ أبو محمد والحافظ من الحملة عليهم،

وأن ذلك ل داعي له، فعدونا واحد، وكما أبلغتكم فقد أرسل أبو
محمد الكلمات الثلث التي أرفقتم لكم نسخها مع الرسالة



1السابقة، وقد أخبرني محمود أنه مرر رسالة (رثاء القائدين)

على ما فيها من حملة عليهم، وبالنسبة للرسالتين الخرتين،
ًا مع شدتهما، وبعد ذلك فرأي أبي محمد أل بأس بتمريرهما أيض

ممكن أن نهدأ لفترةا حتى يتم إخراج جميع الخوةا ثم نقدر
الموقف، وترك أبو محمد المر لمحمود وإخوانه في تقدير المر،
.2سواء بإخراج الرسالتين كما هما، أو حذف بعض المقاطع منهما

- أما بالنسبة لليمن:5
فقد لخصت لكم رأيي في الرسالة السابقة، وبعد الطلعا

ًا، على رسائلكم، فأود أن أضيف أن عرض الهدنة ليس مناسب
وسوف يكون له أثر معنوي سيء على الخوةا والمناصرين في

ًا من الخوةا كما استسلم كل مكان، وسيعتبرونه استسلم
ًا ًا جد ًا من الدور المهم جد ًا ما أكدته سابق الحوثيين. وأضيف أيض
ًا ًا شديد ًا لكلمات أبي عبد الله لليمن، وألح في الطلب إلحاح جد

أل يمر شهر دون أن تكون هناك كلمة عن اليمن أو فيها ذكر
لليمن، والله الموفق لكل خير.

- كلمكم عن تطوير العمل مهم ومفيد، إل أن القياس بين6
خسائر المريكان في فيتناما وخسائر المريكان في العراق

وأفغانستان كدليل على عدما اكتراث الشعب المريكي بالخروج
من أفغانستان ربما يكون فيه من شيء من التبسيط وعدما

الدقة.
فإن الحكومة المريكية قد أعلنت فعلً موعد انسحابها من
كل البلدين، بكل ما يمكن أن يسببه لها النسحاب من مشاكل.

لن عدد القتلى ليس هو العامل الوحيد، أو العامل الهم،
فالعامل القتصادي، وكذلك النفسي قد يكون لكل منهما أثر

أقوى.
وأقصد بالعامل النفسي، أن يصل الطرف المحارب لليأس

من إدراك النصر، لن الموقف ل يتوقع له أي تحسن، حتى ولو
استمر المر لسنين عديدةا، فيفقد حماسه للقتال، ويجمع متاعه

ويرحل، وهو ما يحدث للقوى العظمى التي تحارب بجيوش
منظمة في مواجهة عصابات متفرقة متحركة.

ولذا فإني أؤكد على أهمية ضرب أمريكا وأوروبا في عقر
ًا أن ندرك أن المعركة في أفغانستان داريهما، ولكن يجب أيض
والعراق في غاية الهمية، وقد سبق لبي عبد الله أن ذكر أن
العراق هو أهم ميدان من ميادين الجهاد في هذا العصر، وأن

 أرفق لكم مع هذه الرسالة التسجيل الصوتي لكلمة (رثاء القائدين).1
ًء من رسالة صهري أبي عبد الرحمن عن أحوال2  أرفق لكم مع هذه الرسالة جز

الخوةا كما تركهم في إيران في ملف بعنوان (جزء من رسالة أبي عبد الرحمن).



المعركة مع أمريكا والغرب ستحسم -ول يعلم الغيب إل الله- في
ميدان القتال، وليس في عقر دارهم.

وأهمية العراق من أمرين: كونها في قلب العالم السلمي،
وقربها من فلسطين.

وأهمية أفغانستان من أمرين: أن القاعدةا المركزية، كما
يسميها من يعتبرون من العارفين ببواطن المور، أو القيادةا
العامة كما كان يسميها الحافظ -رحمه الله- في بياناته. هذه

القاعدةا فيها أو حولها، والمر الثاني في خطورةا عودةا المارةا
ًا إن شاء الله- لها. بما تمثله من حصن للسلما السلمية -قريب

ومأوى للمسلمين والمهاجرين.
وقد أشار أبو محمد لهمية حرب العصابات في مواجهة
القوى العظمى عند حديثه عن الشيشان في الجزء الول من

الطبعة الثانية من كتاب (فرسان تحت راية النبي صلى الله عليه
وسلم)، الذي أرسلته لكم مع الرسالة السابقة.

) في حديثه3مارتن فان كريفيلدوقد سجل أحد المؤرخين (
عن حرب العصابات أو (الحرب تحت التقليدية) -كما يسميها-

حقيقة جديرةا بالتأمل وهي أن الحروب التقليدية ستنقرض
ككائنات بائدةا وتخلي مكانها للحروب (تحت التقليدية) كما

يسميها، وأن القوى العظمى عندما تخوض حروب العصابات
تغرق في إجراءات المن والتشغيل والحماية للقواعد الخلفية

 مؤلف فصل (الحروب تحت التقليدية) في ضمن كتاب (تاريخ أكسفورد للحرب3
ًا للكل مهتم بالحروب والصراعات، وأرفق لكم الحديثة)، والكتاب -كما أرى- مهم جد

ًا، وخاصة عن حروب المستعمرات وكيف انتصر نسخة منه، وفيه فصول هامة جد
الغربيون على المسلمين وغيرهم من المستعَمرين؟ وعن مفهوما الحرب الشاملة عند

الغرب، ومدى بشاعتها في سبيل تدمير الخصم، وكذلك عن حروب العصابات أو ما
يسمونها الحروب تحت التقليدية، وأنها هي التي ستحتل مسرح المعارك في

المستقبل، وأن القوى العظمى رغم تملكها لسلحة الفضاء والقنابل النووية، إل أن
رشاش الكلشنكوف والسيارات المفخخة يتوقع لها أن تهزمها. والكتاب دراسة علمية

من أعدائنا أو غير المتعاطفين معنا.
ًا وهو كتاب (صعود وانحطاط القوى العظمى) لمؤلفه الستاذ ًا ثاني وأرفق لكم كتاب

ًا، الشهير بول كيندي، وهو مؤرخأ عسكري متخصص في التأريخ للحروب الكبرى أساس
وهي محور كتابه، ولكنه يتعرض لمباحث هامة مثل لماذا انهزما المسلمون مع أنهم
كانوا القوةا العظمى في القرن الخامس عشر الميلدي؟ ومفهوما الحرب الشاملة،

والعلقة بين اقتصاد الدولة ونتيجة حروبها، والثورةا الصناعية وأثرها على البشرية، وأثر
ًا، وتوقعه التطور التكنولوجي على انتصار الغرب على المسلمين والشرق عموم

ًا لعداد لضمحلل أمريكا للتباين بين اقتصادها ونشاطها العسكري، والكتاب هاما جد
ًا لشهرةا الكتاب ومؤلفه- أن تكون له ترجمة أو ترجمات عربية، القادةا، وأتوقع -نظر
وقد نسب لمؤلفه التنبؤ بهزيمة أمريكا في العراق مثل فيتناما، وللسف أن النسخة

التي أرسلها إليكم نسخة قديمة، فإن أمكن أن تجدوا ترجمة عربية لطبعة حديثة بعد
حربي أفغانستان والعراق، فيكون فيها فائدةا في إعداد مناهج توعية القادةا وإعدادهم.

وقد كنت أتمنى أن أستطيع أن أترجم ولو أجزاء من الكتابين، ولكن قصر الطاقة
وضيق الوقت دون ذلك.



الضخمة، التي ربما ل يطلق منها طلقة واحدةا على العدو، وأن
المستقبل سيثبت أن القوى العظمى ذات القوات فائقة القوةا

بالضافة لمصاريفها الباهظة ستسقط كما يسقط (هامتي دامتي)
في قصة الطفال النجليزية من فوق الجدار بحجمه الضخم، وإذ

يتفتت، ل يمكن أن تلتئم أجزاءه مرةا أخرى.
نقطة أخرى أظنها ل تغيب عنكم، وهي أن حربي أمريكا في

العراق وأفغانستان، ليستا كحروبها السابقة ضد الشيوعيين
ووكلئهم في كوريا وفيتناما وأمريكا الجنوبية.

ًا للحضارةا الغربية من ًا ضخم فهاتان الحربان تمثلن تحدي
عدوها القديم اللدود؛ العالم السلمي. وهزيمة أمريكا والغرب

فيهما معناها انهيار الحضارةا الغربية وتهاويها، فل يمكن أن
تنسحب منهما إل إذا تهدد كيانها القتصادي، وليس لمجرد أن

ضربة هنا قتلت ألف، أو ضربة هناك قتلت مائتين، فأمريكا يموت
ًا من حوادث السيارات قرابة عشرةا آلف، ومن اليدز فيها سنوي

خمسة آلف، وبسبب النتحار عشرةا آلف.
فما أخلص له سيدي الكريم؛ هو أن النتصار في العراق
وأفغانستان في غاية الهمية، ولعلي أحسب أن النتصار في

أفغانستان أخطر، ليس لنها أهم من الناحية الستراتيجية،
بالعكس فالعراق أهم منها في الميزان الستراتيجي، فالعراق
ًا، كما أنه في قلب العالم السلمي، وقوته البشرية أكثر تطور
وهو الهم في وسط منطقة البترول. ولكن أهمية النتصار في

ًا من العراق، الذي يتوقع له أن يدور أفغانستان هو أنه أقرب توقع
في دوامة من الصراعات المذهبية والعرقية.

ًا إن شاء الله- يعتمد والنتصار في العراق وأفغانستان -قريب
ًا في ًا ونفسي ًا وبشري ًا واقتصادي ًا على إنهاك أمريكا عسكري أساس

ميداني العراق وأفغانستان.
ًا إن شاء الله- هو والنتصار في العراق وأفغانستان -قريب

بالمثابرةا والمواصلة والستمرار والمرابطة حتى يترنح العدو
ويسقط.

صحيح أن الضربات في قلب الغرب لها أثر نفسي، لكن
روسيا انهزمت في أفغانستان المسكينة الفقيرةا دون أن يضرب

الفغان في داخل روسيا، وانهزمت فرنسا في الجزائر دون أن
يضرب الجزائريون في فرنسا، وأمريكا انهزمت في فيتناما دون

أن يضرب الفيتناميون في أمريكا. أي أن الهزيمة في العراق
وأفغانستان توفر السباب التي كانت عبر التاريخ هي السبب في
ًا فإن هذا هزيمة القوى العظمى، وكما يذكر المؤرخأ المذكور آنف



النوعا من الحروب ينتقل من نصر لنصر منذ الحرب العالمية
الثانية حتى الن.

ًا7 - تسجيل التاريخ: أرفقت لكم مع الرسالة السابقة فيلم
عن القاعدةا، وقد أثار في ذهني عدةا خواطر، لما وجدت كل من
هب ودب، يشرق ويغرب في تاريخ القاعدةا، وضياء رشوان الذي

يعتبر أن القاعدةا هي تخصصه، يقول وفي بعض الروايات أن
أسامة كذا وكذا، وفي روايات أخرى أن أسامة كذا وكذا، وكأن
أسامة هذا بطل أسطوري في حرب داحس والغبراء،, وليس

ًا لذلك الخبير وهاذاك المتخصص. فثارت في نفسي ًا معاصر إنسان
رغبة قوية أن يسجل أبو عبد الله تاريخه، على أشرطة أو ملفات

صوتية في الحاسوب، يلقيها هكذا استرسالً، ثم يرسلها للخوةا
كمادةا خاما فيفرغونها ويهذبونها، وإن أمكن أن ترسل إليه

ليراجعها، وتبقى كمادةا وثائقية لتاريخ مهم وخطير، إما أن تنشر
كاملة، أو يستفاد منها في التاريخ والدعوةا. فلو أمكن أن تبلغوه

هذه الرغبة الملحة أكن لكم من الشاكرين.
- وصل للخوةا أخأ قديم اسمه (أبو رسمي) ولعلكم8

تذكرونه، وقد أخبرني محمود أنه أخبره أنه قاما بجولة قبل مجيئه
مر فيها على سوريا وغزةا، وقابل قادةا حماس كلهم (مشعل- أبو

مرزوق- هنية) وكذلك قادةا من الصف الثاني والشباب، وخرج
ًا بانطباعا أن غالب شباب حماس وقادتهم الوسطاء يكنون احترام

ًا للقاعدةا ولبي عبد الله ولبي محمد، وأنهم يهتمون شديد
بمتابعة رسائل القاعدةا، وأنهم كانوا متخوفين بعد حادثة مسجد

ًا من رفح أن تحرض القاعدةا على قتال حماس، وارتاحوا جد
ضبط القاعدةا لنفسها، وأنه لما خرج شريط النفق المظلم،

وجاءت فيه كلمة الشيخ عطية هادئة اطمئنوا أن القاعدةا تقدر
ًا فيما عدا أفراد قلئل أخبروه أنهم دقة الموقف، وأنهم جميع

متأسفون على ما حدث، وأنها كانت فتنة اشتعلت في غزةا، وأن
هنية قال له إنه يبرأ منها، وأنه لم يأمر بها!!!

المهم اقترحت على محمود أن نرسل رسالة عبره
لحماس، نخلط فيها اللين بالحزما والتأكيد على أننا إخوانهم ول
يمكن أن نخذلهم في جهاد اليهود، وأننا على استعداد أن نقدما

كل ما نستطيع في ذلك، كما ذكر أبو اليزيد وأبو محمد ذلك في
ًا، أكثر من كلمة سابقة، وإذا كان يستطيع أن يحملها مكتوبة فخير

وأل فيحملها شفوية.
ولول ضيق الوقت لكتبت مسودةا، وأرفقتها بهذه الرسالة،

ًا. فالمرجو من ًا بعد غد صباح ولكن محمود يطلب مني رد
فضيلتكم أن تفيدونا بتوجيهكم في المر.



ورأيي أنه من الضروري أن تكون بيننا وبينهم قناةا إن لم
تكن قنوات، والله أعلم. 

ًا، وكانت9 - وأبشركم بأن عملية باجراما كانت عظيمة جد
ًا النكاية فيها فوق ما توقع الخوةا، وقد قاما بها خمسة عشر أخ
بقيادةا أبي طلحة اللماني رحمه الله، وكان من ضمنهم عرب

وأوزبك وتركمان وأفغان، والخوةا في انتظار الفلما التي صورت
أثناءها، وكذلك معلومات الشهود، وينون إخراج شريط عنها مع
وصايا الشهداء. وكذلك عملية أرغون، التي جاءت عقيبها، حيث

تم تفجير مركز للمريكان والمرتدين، بشاحنة مفخخة، تبعه حملة
من ثلثة استشهاديين انغماسيين أجهزوا على كل من تبقى في

إإنالمركز، يقول الحق تبارك تعالى: ﴿ إما  ْو َق ْل َغاء ا إت ْب إفي ا ْا  ُنو إه َت َولَ 
َ إه َما ل ّل إمَن ال َتْرُجوَن  َو َلموَن  ْأ َت َكَما  َلُموَن  ْأ َي ُهْم  ّن إإ َف َلُموَن  ْأ َت ْا  ُنو ُكو َت

إكيًما إليًما َح َع ّلُه  َكاَن ال َو ﴿.َيْرُجوَن 
ًا أسأل الله أن يتولكم بعنايته، ويكلؤكم برعايته، وختام

ويحفظنا وإياكم والمسلمين من كل سوء. وأستودعكم الله الذي
ل تضيع ودائعه. أرجو إتلف الرسالة بعد قراءتها. وجزاكم الله

خير الجزاء.
والسلما. 

أخوكم المحب
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