
بسم اهللا الرمحن الرحيم

مجعنياحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أ

أما بعد...... 

إىل األخ الكرمي                      الشيخ حممود حفظه اهللا 

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته  

أسأل اهللا ية أرجو أن تصلكم رساليت هذه وأنتم وأهلكم وذراريكم ومجيع اإلخوة خبري وعاف

تعاىل أن يسدد آراءكم ويوفقكم ويعينكم على القيام مبسؤولياتكم .

عاً فيما خيص وصلتين رسائلكم الكرمية واطلعت على ما تضمنته وكذلك على آرائكم مجي

ائل .  ألقاليم وابتداًء سأذكر لك رأي فيما خيص األقاليم مث أشرع يف باقي املسا

خبصوص الصومال :  *

 رسالته وذكرت له فقد أرفقت رسالة لألخ خمتار أيب الزبري ضمنتها الرد على بعض ما ورد يف

د يب حممبأن الرد على ما بقي من املسائل سيكون يف رسالة منك ونسخة منها إىل األخ أ

وأخرى لكم .

ذه فهم نظراً وفيما ذكرمت عن مسألة القضاة فقد يكون من الصعب على اإلخوة هناك تنفي

ون تنصيب عدة قضاة التساع اإلقليم وتباعد الناس تواجههم صعوبة يف توفري القضاة وقد يك

وفري  ومن ناحية أخرى تيف كل منطقة فيه حرج عليهم من ناحية توفري وتفريغ األفراد املهيئني

ناءً   عليه فقد يكون من املباين واملرتبات هلم فاألمر فوق طاقتهم السيما مع ظرفهم احلايل وب

سائل اليت حيتاج األسهل عليهم أن ينصبوا يف كل جتمع للناس قاضي يقضي يف مجيع امل

اسع وحتتاج قاضياً الناس فيها للقضاء باستثناء املسائل التجارية فهي كما تعلمون با�ا و 



وسع خاصة يف يزاً وخيفى بعضها على القضاة عادًة إال أن يكون القاضي قد درسها بتمتم

هذا الزمن فقد جدت مستجدات كثرية على التجارة . 

.*يف مسألة البيعة من اإلخوة يف الصومال فتكون على اجلهاد إلقامة اخلالفة

*يف مسألة تدريس البنات فأرى أن يرتك هذا األمر هلم  . 

عى فيه بإذن خيص طلبهم بأن خنصهم باحلديث ضمن البيانات فهذا حسن وسنس* فيما 

اهللا.

حة اليت * كما أرجو أن توصوا اإلخوة يف الصومال بالرفق وتذكروهم باألحاديث الصحي

جهد لتحييدهم حتض عليه وفيما خيص اجلماعات الصوفية فأكدوا عليهم بأن يسعوا بكل

يد من يقبل احلياد عليهم وإمنا يف كل مجاعة يسعون لتحيوإن أىب بعضهم احلياد فال يعمموه

استفزاز من منها وهلذا األمر أسباب ال ختفى عليكم منها أ�م سيكونون ورقة للخصوم وأي

جهتنا سيدفعهم أكثر إىل اخلصوم .

بني ا�تهد يف ويتم تنبيههم إىل أمهية التفريق بني حجم عداء كل خصم من خصومنا لنا و 

ايها من يريد  ن قناعات راسخة لديه وغري ا�تهد كل هذه العوامل ينبغي أن يراعقتالنا ع

كسب احلرب .  

سوق مني يف * حبذا أن تتدارسوا مع اإلخوة يف الصومال كيفية ختفيف الضرر عن املسل

على م مليا�عمناسباً أن تكون يكون فهل لقوات اإلفريقية قر املإثر ضرب اإلخوة بكارة 

على مقارهم إال أثناء قدومهم أو مغادر�م يف املطار دون القيام بالعملياتفريقية القوات اإل

كر مع التزامن إن كانت عمليات نوعية كبرية أو عرب حفر األنفاق للوصول إىل قلب املعس

فتدارسوا األمر وأفيدوين جزاكم اهللا خرياً .�جوم من اخلارج 



كون الرتكيز على عامة فأحسب أنه كان ينبغي أن يوتعقيباً على عملية أوغندا يف الساحة ال

ر مهم للتأثري على ترتيب عملية متقنة حمكمة الغتيال الرئيس األوغندي موسيفيين فهو أم

ادية مهمة.احلرب هناك إال أنه إن تعذر فيكون استهداف اإلخوة ألهداف عسكرية أو اقتص

ال وهو أن إىل اإلخوة يف الصوم* ويل رأي حبذا أن تدرسوه وإن استحسنتموه فارسلوه 

ار يف اخلليج وكذلك يشجعوا وفداً من وجهاء القبائل املوثوقني يف الصومال لزيارة بعض التج

دة الفقر  بعض العلماء ليطلعوهم على حال املسلمني يف الصومال وموت أطفاهلم من ش

قام املوجودة واألر ويذكروهم بواجبهم جتاه إخوا�م ويوضحوا له معاناة الناس هناك بالصور 

داً بسيطاً النقاذ جهكمأن الفقراء واملساكني ينتظرون منملدى املنظمات اإلغاثية ويقولون هل

األمة العام  حياة أبنائهم ( حيث إن هؤالء الفقراء من أحق الناس مبا حيتاجون إليه من مال

أنفسهم وأبنائهم إال  املكدس عند أمراء اخلليج ) ويقولون إ�م رجال يستطيعون العمل وإعالة

اريع على بعض مشمأن املاء جيري يف النهر وال يستطيعون رفعه إىل أراضيهم فيقدمون هل

واجز امسنتية أن املشاريع اليت حنتاجها ليست سدود وإمنا هي نواظم (حماأل�ار ويفيدو�

وى األراضي ع فرت هندسية معرتضة يف جمرى النهر ) لرفع مستوى املاء قليالً ليدخل إىل الرت 

أحد مهندسي خيص تفاصيل بناء الناظم فيمكن لإلخوة يف الصومال أن يأخذوها منوفيما 

ر القاش يف الري يف الصومال وإن مل يتيسر ذلك فيمكنهم إرسال أخ إىل السودان فيزور �

ن معنا املهندس مدينة كسال السودانية فكنا قد أنشأنا ناظم على ترعة متتيب وكان املهندسو 

براهيم واملهندس الدكتور صالح من مهندسي الري يف السودان .إ

األموال ومن السبل إلمتام مشاريع النواظم أن جيمع اإلخوة يف الصومال ما تيسر هلم من

ور إىل أهل اخلري ويبدؤوا عمل ناظم وبعد أن يبدأوا يف املشروع يقوموا بتصويره وإرسال الص

ام املشروع مبا أتيح من األهايل على فقرهم ومل يتيسر إمتليفيدوهم بأ�م قد مجعوا بعض املال

ات فقط إىل هلم من املال فهذا أمر دافع ألن يغري أهل اخلري إغاثتهم من األغذية والضروري

عمل مشاريع تنموية.



جركم أراضي ملدة ومن السبل أيضاً أن  يعدوا األهايل بأنه إن أنتم سامهتم يف بناء الناظم سنؤ 

اب األموال ن تأخذوا املبلغ الذي دفعتموه وكذلك ميكن أن يعرضوا على أصحسنني إىل أ

أخذ من أحدهم والتجار بأن يسامهوا يف بناء النواظم وميكن أن تكون مسامهتهم مبقابل فن

اظم واحد نمئة ألف مثًال ونؤجره عدداً من الفدانات ملدة من الزمن تسدد املبلغ علماً أن

صومال فدان إذا كانت األرض منبسطة مع مالحظة أن أرض الميكن أن يسقي أربعني ألف

جات الناس السريعة أرض إستوائية فيمكن اجلمع مع زراعة احملاصيل احلولية اليت توفر احتيا

هة واخلضروات زراعة مساحات أخرى بساتني كالنخيل فهو حمصول اسرتاتيجي وأكثر الفاك

احتواًء على العناصر الغذائية.

وميكن إسترياد شجار اليت تناسبها املناطق االستوائية شجرة زيت النخيلوكذلك من األ

شتال�ا من اندونيسا أو ماليزيا فزيت النخيل موجود يف املنطقة حول الصومال إال أن شتالته 

يف ماليزيا مهجنة وهلا ميزات اقتصادية منها أ�ا غزيرة االنتاج وتنتج يف مدة وجيزة وللعلم أن 

واحد من زيت النخيل قبل سنوات ويفرتض أنه قد ارتفع يبلغ سبعمئة دخل الفدان ال

ومخسني دوالر وأرض الصومال من أخصب األراضي يف الدنيا فإذا استثمرت ستزول بإذن 

اهللا معاناة مالين املسلمني وستزداد املقومات اليت تدعوا الناس للحفاظ على اإلمارة 

م اليت يأخذ بناء الواحد منها ثالثة أشهر يتيح لإلمارة اإلسالمية علماً أن اإلهتمام ببناءالنواظ

توفري فرص العمل ملعظم املسلمني عندهم ومما يزيد فرص عمل الناس أن ال نكثر من زراعة 

  احملاصيل اليت حتصد باحلصادات ونشجع على زراعة احملاصيل اليت حتصد يدوياً.

ناس فأقول : اريع ويدمر زراعة الوقد خيطر ببال بعض اإلخوة أن العدو قد يقصف هذه املش

عب اإلنسانية مباشر مع احتياجات الشإن يف هذا األمر صعوبة كبرية على العدو ألنه صدام

 وردة الفعل مث إن الناظم ال يعترب هدفاً عسكرياً ذي بال فضالً عن أن ترميمه أمر يسري

عميلة يف  للحكومة الالدولية عليه كبرية جداً أل�ا أرزاق عوام الناس وتشكل عداء أكرب

الصومال . 



من أن يدخلوا يف * كما ينبغي تنبيه و حتذير اإلخوة املسؤولني والعاملني يف أجهزة اإلمارة

لدنيا بالدين املسائل التجارية فهو أمر يف غاية اخلطورة ويتعارض مع مهمة الدولة سياسة ا

جعت رعيتها لدولة بواجبا�ا وشوحفظ األمن والعدل يف القضاء أما أمور الدنيا فإن قامت ا

 هذه املسائل على األمور اليت ضمن طاقتهم وتصلح حال بالدهم فإن الرعية سيسريون يف

فهم أقدر على عمارة األرض بالزراعة والتجارة وغريها 

مالياً يف أي دولة فموظفو الدولة أو اإلمارة ما ينبغي هلم أن يتنافسوا يف التجارة فقوة الناس

سبة الزكاة منها لدولة وتكفي اإلمارة الزكاة فضالً عن أن الزراعة يف الصومال تكون نهي قوة ل

ركة العشر ألن دخول أعضاء اإلمارة أصحاب القرار يف التجارة إفساد لإلمارة ودمار للح

شئيها ولكم عربة اإلسالمية ويؤدي إىل فجوة كبرية بينها وبني الناس وهدم للدولة بأيدي من

ة اليت تعلن تطبيق المية يف السودان الذين ضحوا بأنفسهم يف سبيل قيام الدولباحلركة اإلس

خلوا يف مسائل الشريعة فأقاموا الدولة ومن قبل أن  يرتاجعوا عن تطبيق الشريعة كانوا قد د

ة احلركة اليت خطرية بسبب أ�م قد أصبحت الدولة بأيديهم وما زالوا يفكرون يف تقوي

 حيتاج إليها  ى الدولة مما أدى إىل احتكارهم لكثري من السلع اليتأسسوها قبل السيطرة عل

واق احلرة كل الناس والتجارة فيها من حقوق مجيع  الناس كالغاز والسكر واحتكارهم لألس

لدولية إىل أن فبدًال من أن تنعم السودان بعدل النظام اإلسالمي أشارت تقارير الشفافية  ا

لتفكري عاين من فساد مايل وإداري كبري ومن هنا يكون االسودان من أكثر الدول اليت ت

.بالدخول يف التجارة لتقوية الكيان اإلسالمي احلاكم خطأ كبري ودمار للكيان

سبيل املثال ومن املسائل املهمة أن ما يدور يف جمالس الشورى أسرار ينبغي حفظها فعلى

أو أحد شورى أن خيرب ابنهالتشاور على مكان عمل الناظم فال ينبغي ألحد أعضاء ال

ي اليت جبانب الناطم املقربني منه مبكان النظام قبل معرفة عوام املسلمني فسيشرتي من األراض

ها وبذلك يكون يف حني أن مثنها منخفض مث بعد علم الناس بعمل الناظم سيتضاعف مثن

أخذ ألموال الناس بالباطل .



حم دون ر بشكل واسع جتاري  لعمل الف* كما ينبغي حتذير اإلخوة من أن قطع األشجا

صره على قدر حاجة زراعة بديل عنها يف موسم األمطار أمر خطري على بيئة املنطقة فينبغي ق

استهالك الناس يف الصومال وأما ما هو للتصدير فضرره كبري .

ق وفيضانات يف * ال خيفى عليكم أنه مع التغريات املناخية حيدث جفاف يف بعض املناط

نة وهذا يقع ق أخرى فيجب تنبيه اإلخوة يف الصومال ألخذ أقصى االحتياطات املمكمناط

على عاتق القادة أكثر من القاطنني حول األ�ار واألودية 

تقدمة يف ومن هذه االحتياطات أن يتم إنشاء جهاز إلنذار األهايل وتأسيس نقطة مراقبة م

ي.يضانات بواسطة جهاز ال سلكأول النهر إلنذار الناس عند حصول أمطار غزيرة وف

مالحظة : مراعاة احلذر من سقوط أي رسالة تكون وثيقة يظهرها األعداء إلثبات هذا األمر 

مما يعين أن تكون الرسائل مع اإلخوة يف الصومال آخذة نفس حكم الرسائل احملتوية على 

ئلهم اليت معلومات سرية وخطرية وتنبيه اإلخوة باستخدام نفس الطريق يف إرسال رسا

  تتحدث عن هذا األمر .

اجلهات * خبصوص املغرب اإلسالمي فقد قرأت رسالة واحدة تتحدث عن أن هناك بعض

أمر حسن ترغب يف عقد اهلدنة مع اإلخوة ورأينا أن عقد اهلدنة ضمن ضوابطها الشرعية

يكا أما و األكرب أمر حيث إننا نرغب يف حتييد كل من ميكن حتييده يف فرتة حربنا مع العد

م اهلدنة . وأما مسألة العشرة ماليني يوروا سنوياً ال أرى التشدد فيه وإمنا الذي يهمنا أن تت

سالة األخ أيب الرسالة الثانية فلألسف الشديد مل نتمكن من فتحها رغم حماوالت عدة وهي ر 

مصعب عبد الودود فحبذا أن تعيدو إرساهلا إلينا بعد التأكد من فتحها .

وال اليمن من أيب يمن :ذكرمت يف رسالتكم بأنكم تنتظرون رسائل مفصلة عن أح*خبصوص ال

ون يف مراسلة األخ بصري فإن وصلتكم فحبذا أن ترسلوها إّيل وكنتم قد ذكرمت أنكم ستبدؤ 



لع على ما عندهم أيب بصري والتمهيد للسياسة اجلديدة فأرى أن نرتيث يف ذلك إىل أن نط

وسع و اختاذ القرار األنسب بإذن اهللا .للتشاور يف املسألة بشكل أ

سالم * خبصوص ما ذكره اإلخوة يف العراق عن اخلالف بينهم وبني مجاعة أنصار اإل

خلالف والصدام ما فاستمروا يف التواصل معهم وتذكريهم بأن يبذلوا ما يف وسعهم لتجنب ا

ائر والعلماء ومبن لعشاستطاعوا إىل ذلك سبيالً وأوصوهم باالستعانة يف حل اخلالف بوجوه ا

معهم ممن كان مع مجاعة أنصار السنة سابقاً.

كرمتوه عن  *خبصوص ما ذكرمت عن األوضاع عندكم يف وزيرستان فأوافقكم الرأي فيما ذ 

راج بعض التهدئة وتقليل احلركة للمحافظة على سالمتكم وسالمة  األنصار مجيعاً وإخ

سيما بالعمليات لرتكيز و املواصلة يف أفغانستان والاإلخوة إىل السند ملدة عام أو عامني مع ا

الكبرية النوعية.

ني كوادرهم احلديث * حبذا أن تنبهوا إخواننا يف طالبان باكستان وأفغانستان إىل أن ينشروا ب

مني ويقوموا عن حرمة دماء املسلمني ويشددوا عليهم يف االحرتاز من الوقوع يف دماء املسل

(إياكم والظن واسعة يف مسألة معاقبة األشخاص  بناء على الظنونحبمالت توعوية شرعية 

ن مكافحة فإن الظن أكذب احلديث ) وهذه املسألة ينبغي تنبيه إخواننا املسؤولني ع

على الرجال اجلواسيس لديكم عليها وطرقها معهم باستمرار ليحذروا أشد احلذر من التعدي

دون التأكد مما ا�موا به .

مع القبائل وأهل تنبيه إخواننا يف طالبان على األمهية القصوى للرفق يف التعاملكما أود 

يما خيص القرى و بشكل عام (الرفق ما كان يف شيء إال زانه وما نزع من شيءإال شانه ) وف

ذا أن حتذروهم القبائل اليت دخلت أو �م بالدخول يف املشروع األمريكي للصحوات فحب

ا يزيد جتمعها تكون ردة الفعل منهم مبالغ فيها جتاه هذه القبائل ممحتذيراً شديداً من أن

.وتألبها لقتاهلم ويهم يف توضيح األمر هلم ذكر جتربة إخواننا يف العراق



ذي ذكرمت أمر من * خبصوص اهلدنة مع احلكومة الباكستانية فمواصلة التفاوض على النحو ال

مصلحة ا�اهدين يف هذه الفرتة .

ن البحوث العلمية فأرى رأيكم بأن ال نشغله باألمور اإلدارية عخيص الشيخ أبا حيىيوفيما 

هذه إمارة على ألمهيتها وعظم احتياجنا جلهوده وخاصة بعد متكني إخواننا يف الصومال ف

اجونه من البحوث أرض الواقع عدد رعاياها باملاليني حتتاج إىل متابعة قوية وتوفري ما حيت

إلينا فيجب أن فى عليكم عظم املسؤلية امللقاة على عاتقنا بعد انضمامهمالشرعية وال خي

فقط بل يفكر فيما يفرغ جزًء كبرياً من وقته هلذه املهمة ال أن يعد البحوث اليت يطلبو�ا

ين أن يقوموا سيحتاجونه ويعده هلم أيضاً وأما األمور اإلدارية فيمكن لبعض إخواننا اآلخر 

مستواه اإلداري متميزاً عنهم .�ذه املهمة وإن كان

 هذه الفرتة هلذه * خبصوص تعيني نائباً لكم فأرجو إفاديت عن قدرة الشيخ أيب خليل يف

عندها ختربوه املهمة فإن مل يكن هناك مانع من استالمه النيابة فأرى أن يقوم �ذه املهمة و 

صول الرسالة وأما النائب تاريخ و بأنه قد مت تعيينه نائباً لكم ملدة سنة قابلة للتجديد تبدأ من

ك وأنه ملدة سنة قابلة عبد الرمحن املغريب فحبذا أن تفيدوه بذلالثاين فأرى أن يكون األخ أبو

للتجديد تبدأ من تاريخ وصول الرسالة 

لرمحن املغريب �ذه وإن تعذر تعيني الشيخ أيب خليل يف هذا املنصب فيقوم األخ أبو عبد ا

خ عبد اجلليل نائباً ثانياً .املهمة ويكون األ

يف املستقبل * حبذا أن ترسلوا إلينا السري الذاتية جلميع اإلخوة الذين قد يرشحوا اآلن أو

ن العمل ملناصب إدارية كربى كما أستحسن أن تطلبوا من كل منهم كتابة تصوراته ع

اجلهادي بشكل عام  وآرائه ومقرتحاته على أي من الساحات اجلهادية.

ي بتقدمي املصر ين من طرفكم كتاب ( نقاط االرتكاز ) لألخ أيب أمحد عبد الرمحن*وصل

ى اإلخوة بقراءته الشيخ أيب حممد املقدسي فهو كتاب يف غاية األمهية ينبغي التأكيد عل



شباب اجلماعات ونشره يف اإلنرتنت بأوسع نطاق لالستفادة منه يف توعية الشباب عامة و 

ع األقاليم غي نشره يف العامل اإلسالمي عامة واإلشارة على مجيالدعوية خاصة وكذلك ينب

ه اجلماعات بنشره حيث إنه عامل مهم يف توعية اإلسالميني الصادقني للخروج من تي

تاب مبا يتاح من الدعوية املقرة بشرعية احلكام املرتكبني لنواقض اإلسالم فتتم ترمجة الك

ة والفرنسية وغريها.ي والساواحلي واملالوي واإلجنليزياللغات كاألردو والبشتو والفارسي والرتك

يف اختصاره كما يستحسن االتصال بالشيخ أيب حممد املقدسي الستئذان صاحب الكتاب

لطول فحبذا أن فإن وافق يرسل إىل أحد املشايخ ويقال له أنه كتاب مهم ولكن فيه بعض ا

صرة . وامش مفيدة خمتخيتصره ليسهل انتشاره ويكثر قراؤه وحبذا أن يزوده �

* ـ ينبغي االنتباه إىل خطورة إرسال األمور السرية اخلطرية عرب بريد الكرتوين بشكل عام 

والسيما من منطقة وزيرستان وما حوهلا أو أن يرسل إليها وما حوهلا إال أن يكون التواصل 

األمر وكذلك تفيدوا من دول أخرى كإيران أو تركيا مثالً فينبغي أن تنبهوا الشيخ يونس �ذا 

مجيع اإلخوة املعنيني بأن اإلرسال عرب بريد الكرتوين يكون يف حسابنا أن األعداء قد يطلعون 

عليه فيبقى لألمور العامة واليت ال ترتتب على معرفة األعداء �ا ضرر ذي بال وأن ال يكون 

لعمل اخلارجي وأن ال هناك أي استخدام لألجهزة املتطورة فيما خيص األمور اخلطرية السيما ا

يعتمدوا على أ�ا مشفرة حيث إن العدو متاح له بيسر مراقبة مجيع الرسائل القادمة إىل 

مناطق ا�اهدين ومن مث احلصول على رسائلهم وكما ال خيفى عليكم أن هذا العلم ليس 

ي خطري علمنا ولسنا من اخرتعه وبالتايل جنهل كثرياً منه ومن هنا أرى أن إرسال أي أمر سر 

عرب الربيد معتمدين على التشفري مغامرة حيث إن املتوقع أن من صنع هذا الربنامج يستطيع 

فتح الرسالة املشفرة مهما كان نظام التشفري فاالعتماد على التشفري يكون لتعجيز العامة عن 

فتح الرسالة أما يف احلروب وبإمكانيات دول وخاصة عندما تكون ذات باع يف هذه 

ت فال ينبغي االعتماد على التشفري حيث إن االحتمال وارد بشدة لطبيعة األمور التخصصا

  فال يكون التواصل إال عرب األشخاص ليبلغوا الرسالة املطلوبة للطرف املعين .



وقد يكون من القرائن على أن العدو يطلع على رسائلنا أنه بعد إرسال رسالة األخ بصري 

واليت حتدث فيها عن رأيه بأن يكون الشيخ أنور العولقي هو الرجل األول صرح األمريكيون 

  بأن الشيخ أنور العولقي هو األمري الفعلي للتنظيم 

موها واألربعة اليت تنتظرو�ا فدية * خبصوص ما ذكرمت عن االثنني مليون اليت استلمت

الدبلوماسي األفغاين فهو أمر مستغرب  بعض الشيء حيث إنه يف مثل وضع أفغانستان 

  عادة ال تدفع احلكومة مثل هذا املبلغ لتحرير أحد رجاهلا

فهناك احتمال ليس قوياً جداً  وهو أن يكون األمريكيون على علم بتسليم املبلغ وخاصة أن 

خبار يف أفغانستان سريع جداً ووافقوا على أساس أن يكون حترك املبلغ حتت دائرة انتشار األ

مراقبة الطريان للوصول إىل القائد امليداين يف املنطقة وإىل القيادات اليت سيصلها من هذا 

املبلغ إال أنه مما يعني على تقدير نسبة ورود هذا االحتمال معرفة أمهية األسري لدى احلكومة 

ك أحد أقربائه مسؤول كبري يف احلكومة أم ال ولكن على أي حال إن ظهرت لكم وهل هنا

يف األمر شبهة مراقبة فاعتربوا أنفسكم حتت دائرة املراقبة ويف أي فرصة جو غائم تقوموا 

  بتغيري املنازل (املوضوع للمدارسة ).

ال ضرر من ومع كون االحتمال ليس قوياً إال أنه يف مثل وضعنا و شدة الطلب علينا ف

التحرز من مثل هذه األمور ولذا أحببت أن تكونوا منه على حذر يف هذه املرة ويف أي مرة 

  قادمة .

ومما ينبغي فعله مع أي مبلغ تستلمونه من األعداء هو أن تقوموا بعملية قطع للمراقبة 

تبديله األرضية واجلوية وكذلك يتم تبديله على دفعات مع أحد املصارف يف املدن الكبرية و 

سيستلزم تغريه من عملة إىل أخرى فإن كانت العملة اليت استلمتموها هي الدوالر مثالً وهوما 

  تريدون فتقوموا بصرف الدوالر  إىل اليورو مث تصرفوا اليورو إىل دوالر من مصرف آخر 



وسبب ذلك أن تكونوا يف اجلانب اآلمن من أي مواد ضارة أو اشعاعات ممكن وضعها على 

  ق املالية وهي ال ترى بالعني . األورا

* خبصوص اجلماعات اليت طالبتكم ببعض املبالغ املالية أرى أن يتم التعامل معهم بالروبية 

على املساعدات هلذه اجلماعات حول مئة ألف دوالر وذلك جمموع ما سيتم إنفاقه ويكون

وإن بدا لكم أن األمر تعاون معكم نمع الوعد هلم بأنه إن شاء اهللا إذا جاءت مبالغ أخرى س

  إىل مئة ومخسني ألف دوالر .يصل ا�موع أن من ذلك فيمكن أكثرإىلحيتاج 

كل شهر على حدة إال كوني* بالنسبة إلعطاء اإلخوة رواتبهم متقدمة يستحسن أن

اليت تعاملتم معها ولديكم ثقة بقدر�م على ضبط املال وعدم صرفه قبل أوانهحلاالت ا

لمحافظة على املال سواء لاإلخوة ال ميلكون قدرات إدارية تؤهلهم بعض ن أوسبب ذلك 

فسنكون يف موقف حرج إن صرف األخ املال يف غري موضعه بضياعه أثناء احلركة أو بصرفه 

، ولإلخوة ن نضع أنفسنا يف هذه املواقف أوطلب قرضاً فلن منلك إال أن نعطيه فال ينبغي 

املبالغ اإلحتياطية اليت أعطيت لألسر أثناء حركتهم من جتربة سابقة مل تكن مشجعة أعين

  .إيران إىل باكستان  

* ياحبذا أن تزيد وتطور معلوماتك يف التعامل مع األموال لنستطيع مواصلة العمل �ا ألطول 

فرصة ممكنة وقد جاء يف احلديث [ إن اهللا لريزق العبد رزق  عشرة أيام يف يوم واحد ] أو  

  (كتاب كشف اخلفاء)صلى اهللا عليه وسلم كما قال نبينا 

فهذا املبلغ الذي من اهللا به على ا�اهدين قد يكون رزقاً هلم خلمس أو ست سنوات قادمة 

  ويف احلديث اآلخر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال [ ما عال من اقتصد ]

د املتبقي وأن يكون هناك ومن الضرورة مبكان أن تكون على علم دائم حبركة األموال والرصي

تقرير يقدم لكم بشكل دوري نصف شهري من املسؤول املايل لديكم عن ذلك واعتمدوا 

  إرسال نسخ من تلك التقارير إيلَّ.



كما أرجو أن يكون حفظ األموال يف عدة أماكن آمنة عند أشخاص موثوقني واحلرص 

لنفسية لألخ املؤمتن فبعض اإلخوة واالقتصاد يف صرفها على أن ال يكون املبلغ فوق الطاقة ا

قد حيتملون حفظ مخسني ألف كحد أقصى لو زاد األمر عن ذلك قد خيرج عن اتزانه وبعض 

  اإلخوة قد حيتملون حفظ مئات اآلالف فأرجو مراعاة ذلك .

* حبذا أن تفيدونا مبا مت يف تذكري اإلخوة يف األقاليم بالسياسة العامة وطلب أجوبة منهم 

  ه إليهم .عما تبعثو 

* كنتم قد ذكرمت ضمن اإلخوة الذين تشاورمت معهم إثر جميء الرسائل من األقاليم األخ بشري 

املدين فحبذا أن تعرفوه يل مع مالحظة أين قد أرسلت للشيخ سعيد رمحه اهللا يف رسالة سابقة 

  بأن جتتنبوا تغيري الكىن إال لضرورة .

يف ترشيحه إىل إشعار آخر وتتم مناصحته * خبصوص أخينا صاحب املهندس فأرى الرتيث 

  بني احلني واآلخر فهو سهل قريب وإن كان داء اهلندسة متمكن منه .

* ـ ذكرمت يف رسالتكم بأنكم قد أوقفتم بيان الشيخ أيب حممد حفظه اهللا خبصوص تركيا مث 

بعد ذلك نشر خطاب له على اإلعالم يتحدث عن تركيا وأسطول احلرية فهل هو نفس 

اخلطاب حبذا أن توضحوا لنا األمر وترسلوا إلينا اخلطاب حيث إن اإلعالم مل ينشر إال ذلك

  جزءاً يسرياً منه .

* حبذا أن تفرغو إخوة ليسحبوا من االنرتنت الوثائق اليت تسربت من البنتجون خبصوص 

أفغانستان وباكستان ليرتمجوها وتتم دراستها حيث إ�ا حمتوية على سياسات العدو يف 

املنطقة وقد صرح وزير الدفاع األمريكي بأن تسرب هذه الوثائق سوف يؤثر سلباً على احلرب 

علماً أن املوقع الذي بدأ ينشرها قد أعلن عن اثنني وتسعني ألف وثيقة مث أعلن عن مخسة 

  عشر ألف وثيقة أخرى .



يخ أيب حيىي * حبذا أن ترسلوا إلينا باستمرار خطابات الشيخ أيب حممد وكذلك خطابات الش

  علماً أين قد طلبت من الشيخ أيب حيىي إصداراته السابقة .

  * ـ حبذا أن ترسلوا إّيل لقاء الشيخ أنور العولقي مع صدى املالحم كامًال.

* حنن بانتظار إمتام الردود على ما ورد يف رسالتنا السابقة واليت كان من ضمنها ترشيح أخ  

  ة يف أمريكا.كفء ألن يكون مسؤًال عن عملية كبري 

فحبذا أن تفيدوين بذلك وة الذين هلم باع يف وزن القصائداإلخإن كان لديكم بعض* ـ 

  وإن توفرت لديكم كتب يف علم العروض فحبذا أن تبعثوا �ا إيلَّ .

* خبصوص ما ذكرته عن األسئلة اليت بعثها األخ عبد الرمحن املغريب فسأشرع بإذن اهللا 

  ائمة من أسئلة مهمة.باإلجابة على ما يف الق

ن أن يكون يف * ـ فيما خيص الربنامج الذي سيقوم بإعداده أمحد زيدان فأخربه أنه يستحس

ويًال فهو الذكرى العاشرة ألحداث احلادي عشر علماً أن مدة عام إلمتام األمر ليست وقتاً ط

لناس يف ري من اسيحتاج أن يضع تصوراً للربنامج ومراجعته عدة مرات وسيلتقي بعدد كب

ه على األجوبة فحبذا مناطق خمتلفة من العامل  ناهيك عن أسئلته إلينا وجوابنا عليها مث أسئلت

ومن املهم لنجاح أن تسرعوا يف االتصال به ليفيدكم باألسئلة اليت سيحتاجها للربنامج

لب باستثناء أن نطاملشروع أن ال نتدخل حنن فيما يسمى بالسيناريو وتفاصيل خطة الربنامج

منه منه عدم إجراء أي لقاء مع أي من أفراد أسريت وميكن إيصال ما هو مهم لكي يتض

أعمالك يف الربنامج بشكل غري مباشر دون توسع كأن يقال له إن اإلخوة استحسنوا بعض

عن تأكيدك على أن هذا التنظيم خيتلفذكرى سابقة ألحاث احلادي عشر وخاصة

بأي حكومة من احلكوماتالتنظيمات األخرى لعدم ارتباطه 



نها أن اجلزيرة ويف مسألة أن تكون حقوق النشر حمفوظة للجزيرة والسحاب فبدا يل ألمور م

ن تكون حقوق قد جعلت حمتويا�ا مشاعة يف االنرتنت أن يتم التفاوض مع زيدان على أ

ابات على اإلجالنشر لإلصدار مرئياً للجزيرة ومسموعاً ومكتوباً للسحاب مما يعين أن بعض

شأن إىل أن تصل األسئلة تكون مسموعًة وبعضها مرئيًة وعلى كل حال يتم التفاوض �ذا ال

خلصوص .السحاب إىل اتفاق مرضي وجمزي ونبقى على اطالع بسري املفاوضات �ذا ا

* خبصوص ما ذكرمت عن وضع مبلغ من املال هدية يف حسايب فجزاكم اهللا خرياً وأنا أقبله 

يل تقتطعونه منها وحبذا أن يتم إرساله إّيل خاصة علّي ومع جميئ أي أموال بشرط أنه قرض

  مع الوسيط. 

* أرجو إرسال نسختني من أي رسالة من رسائلكم ترسل إىل األقاليم واحدة يل واألخرى 

  للشيخ أيب حممد لنكون مطلعني على الوضع ومتابعني له .

أن تطمئنين كما أرجومجيع اإلخوة لديكم  وإىل لشيخ أيب حممد إىل ا*أرجو إبالغ سالمي 

  .أما حنن فلله احلمد خبري وعافية الفيضانات األمطار الغزيرة و عن أحوالكم بعد 

لعلكم علمتم بذلك فحبذا أن تفيدوين بتخزين كميات من القمح سابقاً * كنت قد أشرت 

  �ذا الشأن .ماذا مت 

اإليرانيني إلطالق سراح ابين محزة إىل قطر مباشرة * فيما خيص ذكركم بأنكم قد حتاولوا مع 

فإن ذلك قد يشعر اإليرانيني باخلطر من أن يتحدث على اإلعالم يف قطر عن ظلمهم 

للمجاهدين مما يدفعهم إىل عدم إطالق سراحه إىل أي مكان حيث إن ذهابه إىل قطر من 

  هنا أمر وارد .

حبذا أن ترسلوه إىل قناة خبصوص التغريات املناخية والسيما فيضانات باكستان * مرفق بيان 

  .اجلزيرة 



سبيعي وأخرى * مرفق رسالة للشيخ أيب حيىي ورسالة لألخ إلياس ورسالة لألخ أيب أنس ال

لألخ عبد اللطيف  فحبذا أن تصلنا ردود عليها .

السابع  والعشرين من كان املتفق عليه يف* أرجو إبالغ الوسيط بيننا بأن يكون قريباً يف امل

تاسعة هذا الشهر أغسطس حيث أين أنوي إصدار بيان للشعب األمريكي يف الذكرى ال

احلادي عشر مبدة  لغزوات احلادي عشر من سبتمرب مما يستدعي وصوله إىل قناة اجلزيرة قبل

كافية .

ويعينكم على القيام �ذا كم وحيفظكمويف اخلتام : أرجو اهللا سبحانه وتعاىل أن يوفق

الواجب العظيم وأوصي نفسي وإياكم بالرفق واحللم مع اإلخوة وأن نقبل من حمسنهم 

وآخر دعوانا أن ونتجاوز عن مسيئهم وخاصة يف هذه الظروف مع تقدمي النصح هلم 

احلمد هللا رب العاملني والصالة والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه 

  أمجعني .

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

  1431//شعبان26،اجلمعةأخوكم زمراي     

  

  

  


