
  بسم هللا الرحمن الرحیم

  الحمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده

  األخ الفاضل الدكتور/ أبو محمد (حفظھ هللا ورعاه) 
تحیة من عند اهللا مباركة طیبة ودعاء إلى اهللا أن تكون واألهل واإلخوان واألحباب في خیر صــــــحة وأحســــــن 

  حال یرضي اهللا عز وجل 

  ورحمة هللا وبركاتھالسالم علیكم 
: نســـــأل اهللا أن تكونوا جمیعًا موفقین لطاعة اهللا عاملین لنصـــــرة دینه آملین في عفوه ورحمته إنه أخانا الكریم

  ولي ذلك والقادر علیه.

واتتنا هذه الفرصــــة الطیبة للتواصــــل معكم فقد طال الفراق والبعاد بیننا لســــنوات طویلة وقد جرى أخانا الكریم:

  في النهر ماء كثیر.

أخانا الكریم:قدر اهللا رجوعنا مصــــر لنعیش بأنفســــنا مرحلة تفعیل مبادرة الجماعة وقطف ثمارها وهذا واهللا فضــــل 

  من اهللا عظیم فله الحمد والشكر .

رجع بنا الذاكرة إلى اللقاء الطویل الذي دار بیننا على انفراد في مجمع قندهار وآثارها وعواقبها : تأخانا الكریم

وأتذكر كلمات حضـــــــــــــرتك حول أهمیة أن تســـــــــــــعى الجماعة لحل مشـــــــــــــاكل كل المعتقلین ولیس معتقلي 

جهاد هو عین ما یحدث اآلن فقد شــــــــــــرع إخواننا في جماعة ال–واهللا –الجماعة اإلســــــــــــالمیة فقط وهذا 

وعلى رأسهم الدكتور/ فضل في خطوات إیجابیة عملیة للوصول إلى ما وصلت إلیه الجماعة اإلسالمیة 

من تصــحیح المســار ومحاولة تصــفیة كل المشــاكل العالقة نتیجة المواجهات خالل حقبة التســعینات من 

ة فتح أجواء إیجابیداخل الســـــــــجون و القرن الماضـــــــــي وأهمها اإلفراج عن المعتقلین وعدم إبقاء أحد منهم 

  في العالقة مع األمن تسمح بأفق دعوي سیاسي مستقبلي بإذن اهللا .

: إن ما عشــــناه ولمســــناه خالل تواجدنا في مصــــر هو تحویل تاریخي بكل المقاییس على مســــتوى أخانا الكریم

حةالنظام) وٕادراك الجمیع أنه لیس من مصــل–فهم الواقع من كل األطراف على أرض مصــر (الجماعة 

ًا بالشكل السابق وأن علینا جمیعناهیك عن مصلحة اإلسالم العلیا استمرار الصراع المسلح –أي طرف 

ـــالم العلیا ومصــــــر  الســــــعي الحثیث لبناء أرضــــــیة مشــــــتركة من المصــــــالح العلیا التي تخدم أهداف اإلســـ

  والجماعات اإلسالمیة ... 

على مســتوى عاٍل جدًا من المســئولیة والوعي واإلدراك لهذه ویشــهد اهللا یا دكتور أنه یوجد في كل األطراف أفراد 

المهمة العظیمة والتي تحتاج فعًال إلى همم رجال أقویاء مخلصـــــــــــــــین هللا ظاهرًا وباطنًا ونســـــــــــــــأل اهللا أن 

  یجعلنا وٕایاكم منهم لننال شرف خدمة هذا الدین العظیم في كل وقت وكل حین.



بال الجهاد) ولكن–في التحدث إلیكم والتواصـــــــــــــــل معكم (الجماعة الجمیع هنا یودون ویرغبون أخانا الكریم:

ل اهللا قدر ولع–نسأل اهللا لكم العافیة –شك الجمیع أیضًا مدرك أن ظروفكم األمنیة غایة في الصعوبة 

  لنا هذه الفرصة لنكون جسرًا بینكم وبین إخوانكم في مصر .

قاً  للشر ونسأل اهللا لنا ولكم حسن الخاتمة وخیر فاستعن باهللا أخانا الكریم وكن مفتاح للخیر مغال

  العاقبة.

أن –وهذا اجتهاد منا نرید به وجه اهللا سبحانه –كل ما نرجوه من حضرتكم خالل هذه المرحلة أخانا الكریم:

تتفاعل إیجابیًا مع مبادرة إخواننا في جماعة الجهاد فالكثیر من الشـــباب ینتظر منكم تفاعًال إیجابیًا یدفع 

للوصول إلى مبتغاه ومنتهاه بإذن اهللا... وأما إن كانت ظروف حضرتك ال تتیح لك ا المشروع لألمام هذ

التفاعل إیجابیًا مع هذه المبادرة فنتمنى علیك أن تلتزم الصــــمت حیالها حتى یقضــــي اهللا أمرًا كان مفعوال 

 ...  

ماعة عن آالف الشـــــــــــباب من إخواننا في جبإذن اهللا یفرج اهللا بها فتقدیرنا أن هذا ســـــــــــیكون فیه مصـــــــــــلحة كبیرة 

ألف من إخواننا في الجماعة اإلسالمیة حتى اآلن وما ترتب على 12الجهاد كما فرج اهللا عن أكثر من 

ذلك من فتح أجواء جدیدة على المســــتوى االجتماعي واالقتصــــادي لهؤالء األخوة, ونســــأل اهللا أن یتیســــر 

  المبادرات أهدافها المرجوة بإذن اهللا.ه قریبًا فتح آفاق دعویة وسیاسیة لتحقق هذ

  نسأل اهللا أن یجعل كل ما تقوم به من أعمال خیر في میزان حسناتك یوم القیامة.أخانا الكریم:

ــر في هذه المبادرة تكون في میزان حســـــــــــناتك یوم  ونســـــــــــأل اهللا أن یوفقك لخطوة إیجابیة لدعم إخوانك في مصـــــــــ

تفریج الكروب عن إخوانك بمصــر فتفتح لك أبواب الخیر في كل القیامة ناهیك أن تكون رصــیدًا لك في 

  مكان بإذن اهللا.

–اهللا و –نحن على اســــتعداد تام لســــماع وجهة نظركم كاملة من خالل الوســــیط الذي بیننا وهذا أخانا الكریم:

ـــــــاً  ــل بیننا قبل اإلقدام على أي خطوة من طرفكم وأیضـ یســــــــعدنا ... المهم أن یكون هناك تحاور وتواصــــــ

  سنحاول اإللمام خالل الفترة المقبلة بكل التفاصیل التي قد تفیدكم في تقدیر الموقف الصحیح بإذن اهللا.

یاكم من الذین یتعاونون على البر والتقوى وال یتعاونون على اإلثم والعدوان وٕالى أن  ونســــــــــــــــأل اهللا أن یجعلنا وٕا

  دعائكم فنحن ندعو لكم دومًا.نلتقي نستودعكم اهللا الذي ال تضیع ودائعه وال تنسونا من 

  والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ
  إخوانك

  أبوحازم (مصطفى)

  أبوعمر (أسد)

  ملحق مزرعة طره
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