
الكریم أبي عبد اهللا   الحاج عثمان حفظكم اهللاألخإلى 

السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته 

عافیة بخیر و موذرا ریهأرجوا أن تكونوا وجمیع اإلخوة وأهلیهم 

وٕالى اهللا أتقى وأقرب... أما بعد

واألخ ـ وصلتنا رسالتكم األخیرة مع رسالة الشیخ أبي محمد1

بسبب خلل لتكم تعذر فتحها ویبدو أنهعبد اللطیف ، ولكن رسا

عد فأرجو إرسال نسخة أخرى منها بأثناء اإلرسال من طرفكم 

.التأكد من أنها قابلة للفتح 

یخ محمود بالنسبة القتراحكم السابق بخصوص تكلیف الشـ2

لمسؤولیات بالمهام المقترحة فهذا جید على أن یتم التكلیف في ا

سنة ي محمد بمدة زمنیة محددة  [العلیا بخطابات من الشیخ أب

هجریة ] ، ویضاف إلى مهمة الشیخ محمود أن یكون أحد 

لى الجهاد الدعوة والتحریض عویتولى المتحدثین باسم التنظیم 

ین والعراق ونصرة المجاهدین والسیما في المواقع الساخنة كفلسط

ة وأفغانستان والصومال والمغرب اإلسالمي ، ومناصرة دول

ار حولها كما إلسالمیة والذود عنها وتفنید الشبه التي تثالعراق ا

بقیادة ن والمرجفیالرد على جبهة المخذلین والمثبطین یتولى 



غیرهادئة على أن تكون الردود سلمان العودة ومن شابهه 

یة وعلمیة وموضوعیة منضبطة بالضوابط الشرعمستفزة 

من ناس ن الفكثیر مومقتصرة على بعض من ینبغي الرد علیهم 

ویستحسن ، المرجفین المتحدثین باسم الحكومات ینبغي تجاهلهم

یة السعودیة على ما تروجه زورًا وبهتانًا قنوات الضرار العربالرد

رصة ، كما ینبغي اغتنام أول فمن أن القاعدة لها صلة بإیران 

ة البنشیري للحدیث عن دور الشیخین الجلیلین أبي عبیدمناسبة 

یم حمهما اهللا تعالى في الجهاد وعظر وأبي حفص المصري

تكرر حیث یعنهما رد الغیبة مكانتهما في أعین المجاهدین و 

.النقد لهما بغیر حق وخاصة من عبد اهللا أنس وصهره 

بعض بالنسبة القتراحكم بخصوص تكلیف سعدوف فيـ 3

.األعمال المحاسبیة فهذا جید 

خ أبي یبخصوص تكلیف الشیخ أبي اللیث من طرف الشـ 4

محمد فهذا جید أیضًا .

ـ بالنسبة لكفالة یاسر فما اعتمدتموه حسنًا .5



و ـ بالنسبة للخطابات الموجهة ألمراء القاعدة في الدول أ6

ي محمد . أال من طرفي والشیخ أباألقالیم یقتصر التوقیع علیها 

هل بلغت اللهم فاشهد   

ن موا أنھا مرسالة زعكموسلمكم زارالذيوفدللـ بالنسبة 7
صاحبنا ، ثم جاءكم من شكك في صحتھا . 

ل معھم فأقول إن معرفة حقیقة ھذا الوفد في غایة األھمیة والتعام
بناء على ذلك 

لذي فال یخفى علیكم أن ھؤالء القوم معظمھم على منھج الرجل ا
تعامل ، فیجب تذكر ذلك عند السلم أخانا شریف فرج هللا عنھ 

معھم للضرورة ، وھؤالء ال یرون حرجا أن تقودھم استخبارات
الدول المرتدة .

سمح وخالصة القول إن ھؤالء قد قنعوا بأن یقیموا من الدین ما ی
ناء بھ الطاغوت ، وتخلوا عن أن یكون الدین كلھ � تعالى وب

ھم المیة ، حیث إنعلى ما تقدم فإن الخطر یتھدد قیام إمارة إس
الخلف إذا غاب صاحبنا ، وھم یریدون أن یسحبونا معھم في

ل أو غیھم ، فیجب الحذر منھم ، لذا فكل مطلب یؤدي إلى تعطی
نبغي إضعاف الجھاد المتعین ، فیجب رفضھ واالعتذار منھ ، وی

أن یكون لدیھم یقین بأنھ لیس لھم أن یعطوا عھودا للدول 
إال لحرب على المسلمین نیابة عنا ، ووالسیما المنخرطة في ا

سنكون حلقة من سلسلة تقودھا االستخبارات ، ویجب أن 
ذكروا تحفظوا أسراركم منھم ، وینبغي كلما جلستم معھم أن تت

وكأنما صاحب شریف فرج هللا عنھ بینھم . 



ي حالة فأمریكا تستھدفنا في كل مكان على وجھ األرض ونحن ف
لجھاد وإنما نحید من تقتضي مصلحة ادفاع عن دیننا وأنفسنا،

تحییده أو مھادنتھ بالضوابط الشرعیة .
ن ـــ وأما بخصوص ما ورد في الرسالة بشأن وقف القتال بی
خادعة السنة والشیعة فینبغي شرح األمور لصاحبنا وإن األمر م
ومغالطات لھ فھم الذین أشعلوا الحرب ومصرون على 

لعالم فون إلى السیطرة على امواصلتھا والتھدئة بأیدیھم ویھد
.اإلسالمي ابتداء من العراق وجزیرة العرب 

بي ـ أرجو اقتطاع مبلغ ما یساوي عشرة آالف دوالر من حسا8

.ووضعها في میزانیة المجاهدین 

أن اثني عشرة ألف یورو مطلوبوصل قریبًا مني مبلغـ9

ي من حسابمبلغهذا الأرجوا اقتطاع تصل إلى المجاهدین ف

سالة طرفكم ووضعه في میزانیة المجاهدین ثم إشعاري في ر 

كما یین حتى یتیسر استیفاء المبلغ هنا من المعنقادمة بذلك 

أن تقتطعوا مبلغ خمسة عشر ألف كلدار من حسابيأرجو

ة لغیر لم تكن الحاجللمجاهدین یتم بها شراء ثالثة أضاحي ما

.ذلك أشد 

خمسة تي تعذر فتحها مبلغـ وصل من طرفكم مع الرسالة ال10

. باقيأرجوا إرسال الجزاكم اهللا خیرا ، ووثالثین ألف یورو ،



األخ ع ا بالتعاون مو أرجو أن تهتمـ مرفق رسالة لألخ بكر 11

.عبد اللطیف في إیصالها له 

الم علیكم والسوفي الختام أستودعكم اهللا الذي ال تضیع ودائعه 

ورحمة اهللا وبركاته
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