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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

...وبعد

ًا لضخامة الحداث وتتابعها وما تتطلبه من مواكبة في التعامل نظر
معها ينبغي أن نعيد النظر في مدةا التواصل بيننا وإن استدعى ذلك

إعادةا النظر في طريقة التواصل و المقترحات التي أحسب أنها
ممكنة أن يكون التواصل في كل شهر مرةا فحبذا أن تفيدني

بإكانياتكم في ذلك لسيما مع تغير الوضاع عندكم إلى الحسن
ًا . نسبي

إرسال رسالة لحماد العلي أو غيره بأن يتعاون مع النفيسي في*
إنشاء مجلس ....رأي بأن يكون الرسال عبر النترنت دون ذكر أن

.. الرسالة من الوالد على أن يتكرر إرسالها إلى موقعه

الرسال إلى جميع الخإوةا بعدما الدخإول في جبهات فرعية في هذه
المرحلة (التهجم على القرضاوي غير مناسب )

 نرسل تصور للخإوةا
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حبذا أن تشيروا عبر إخإواننا الذاهبون إلى ليبيا أو بأي طريقة*
وتحتاجمناسبة إلى أهمية الدراع بالرض وأن هذه فرصة ل تعوض 

 .   إلى قليل من الصبر إلى أن تقوما حكومة في مصر تساندهم

حبذا أن تكثفوا اعتناءكم بالتراسل مع القاليم وتوجيههم بالمعاني *
التي تتطلبها هذه المرحلة كما ينبغي أن ننقل تصوراتنا عن الثورات
في العالم العربي إليهم ومما يبدوا لي في ذلك أنها مرحلة انتقالية

(يجب أن ندعها لتنتهي بإسقاط الطغاةا والمرحلة التي تليها بإذن
الله هي للسلما مما يستدعي زيادةا اهتماما القاليم بالدعوةا ونشر

 . الفهم الصحيح

ورد في العلما أن إخإواننا في غزةا اخإتطفوا أحد اليطاليين  *
المتضامنين مع غزةا ثم طالبوا حماس بإطلقا سراح بعض أسراهم

وإل سيقتلوه فرفضت حماس المفاوضة وحاولت إطلقه بالقوةا
فقتلوه الخإوةا ثم أظهرت وسائل العلما صور ذات الشخص وهو
قادما في قوافل المساعدةا لغزةا وترديده لشعارات مناصرةا لغزةا

ومدينة لليهود فإن صح أن ذلك فحبذا أن ترسلوا رسالة خإاصة إلى
إخإواننا في غزةا بأن أمثال هذا الرهينة اليطالي ل ينبغي قتلهم فإذا
أردنا أسر بعض الغربيين لطلقا سراح بعض إخإواننا السرى ينبغي
أن نأسر من خإارج هذه الشريحة، وإن تعذر التواصل معهم فيكون

في رسالة عامة ،دون ذكر اسمهم على أن تذكروا في الرسالة
 . الدلة الشرعية المرتبطة بهذه القضية

من المهم تجنب فتح أي جبهات فرعية التركيز على الوكيل*
. المباشر لمريكا

. أن ينسى الجميع خإلفاته مع تركيز الجهود على إزالة العدو الكبر*

نبعث للخإوةا بالسياسة العامة في هذه المرحلة إسقاط النظمة *
التابعة لمريكا يتحرك الجميع في ذلك ونهتم بنشر الوعي والفهم

. الصحيح للسلما
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ًا وشمالً وتجنب مناوشة من يستدعي* تجنت الجبهات الفرعية يمين
. ذلك مع ذكر المراد لتوعية الناس


