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سید سیدنا محمدالحمد � الذي وعد فوفى، وأوعد فعفا، والصالة والسالم على 
  الشرفا، وآلھ وصحبھ المستكملین الشرفا.

***  

فضيلة األخ الكرمي/ الشيخ ازمراي حفظه اهللا ورعاه. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. أرجو أن تكونوا 

فضل من اهللا ونعمة وعافية، وأن يوفقكم املوىل سبحانه ملا حيب ويرضى، وأن جيمع ومجيع من معكم يف 

  بيننا وبينكم ساملني آمنني غامنني منتصرين على عز يف الدنيا وفوز يف اآلخرة بفضله ورمحته.

  وبعد

  .2007/ 12/ 17وصلتين رسالتكم الكرمية املؤرخة يف - 1

الشيخ أيب سهل الليبيني وعدد من اإلخوة معهما، ولعل عظم اهللا أجركم يف الشيخ أيب الليث و - 2

  اإلخوة أن يوافوكم بالتفاصيل.

  .الوفد والرسالة- 3

لة السابقة عن مسألة مال منصور، وقد تطورت تلك املسألة، فقد طلب منه أرسلت لكم يف الرسا-أ

ما، فيما نسبهما تسليم من عنده لبيت اهللا مسعود، للتحقيق معهيف رسالة على شريط صويت املال 

منصور هلما، ووعده بيت اهللا بعرضهما على قضاة أفغان موثوقني، فما كان من منصور إال أن أظهر 

املوافقة، وطلب مهلة، مث قتلهما. فغضب منه بيت اهللا، وطلب منه مغادرة منطقته، وغضب منه املال 

  فعزله.

ر إليها على عدم إرسال رسائل للمال، وكنت أنا واحلافظ قد اتفقنا قبل احلادثة األخرية املشا-ب

حىت تتضح األمور، خاصة وأن الطيب مل جيده احلافظ، كما أن ياسر ،وإتالف رساليت اليت عند احلافظ

نصحنا يف هذه الظروف بأن تكون رسائلنا رسائل جماملة عادية نؤكد فيها على االلتزام بالسمع والطاعة، 

واهللا فما رأيكم يف هذا االجتهاد؟ ملن تصل؟ وال كيف تصور؟ألننا ال نعلم كيف تنقل الرسائل؟ وال

  املستعان.

  زيات.آخر أخبار ال- 4

اتصل مندوب من أهل البلد بأحد إخواننا هناك، وطلب منه اللقاء للتفاهم حول الزيات وشركاه، 

عالقة �ذا لهعنهم1ة أيب حممدكلمكم األخرية و افظ، وال أدري هل ما ورد يف كلمتوالتفاصيل عند احل

يف أشرطته اليت أرفقها لكم مع هذه حممودالتحرك. نسأل اهللا التيسري. وليس عندي إال ما ذكره يل 

  . وسأتابع مع احلافظ إن شاء اهللا.2الرسالة

                                               
.أرفق لكم احلوار الرابع للسحاب مع أيب حممد بعنوان (رؤية لألحداث)1
  ).حممودة يف جملد بعنوان (أشرطة جاءت أجوبة على أسئلة طرحتها عليه بعد عودته ساملاً، وهي موجودحممودرسائل 2



  تراجعات فضل والتربئة.- 5

مع أصدر د. فضل رسالة أمساها (وثيقة ترشيد العمل اجلهادي يف مصر والعامل). وهي وثيقة استسالم 

سباب وشتائم للشيخ أسامة وأليب حممد، وأتبعها حبديث مطول مع صحيفة احلياة، كال فيه أضعافاً من 

  السباب.

(التربئة)، وأرسل نسخاً منها لعدد من اإلخوة إلبداء رأيهم وقد كتب أبو حممد رداً عليه يف رسالة بعنوان 

وقد أجابه من الناحية العلمية ومن ناحية األسلوب حىت خيرج من حظ نفسه، وال ينجر ملستوى الوثيقة. 

ري اآلن مراجعة الرسالة بناء على تلك املالحظات، وإن كنت أرى أن الرسالة واحلافظ. وجتحممودالشيخ 

  بردود أخرى. النقص فيهابقية اإلخوة إكمال وميكن ل،جيدة

ألن وقد استفاد أبو حممد من مالحظات األخوين، مث رأى أن يصدر الرسالة يف صور�ا املعدلة،

تأخري الرد ليس جيداً، حىت ال يتصور الذين أخرجوا االتصاالت بينه وبني اإلخوة تطول، وألنه رأى

  .1الوثيقة أن هذا ضعف من ا�اهدين

  اد أبو حممدعأركز على مراجعة الفصل السابع اخلاص بالتأشرية واألمان، وقد حممودا سرتون فإن وكم

فتوى للشيخ ناصر الفهد حول التأشرية إضافة ، و حممودكتابته مع اإلجابة على اإليرادات اليت أوردها 

يكون الفصل وأحداث احلادي عشر من سبتمرب، وبعض اإلضافات األخرى. وأرى أنه �ذه املراجعة 

نسأل اهللا أن خترج قريباً وأن تكون موفقة يف إيضاح احلق، واهللا السابع قوياً، وميكن نشر الرسالة. ف

  املستعان.

  مبا طلبتم إن شاء اهللا يف أقرب فرصة.مودسأرسل حمل- 6

ائه، وختاماً أستودعكم اهللا الذي ال تضيع ودائعه، وأسأله أن حيفظكم وحيفظنا واملسلمني من كيد أعد

ومن ذل الدنيا وخزي اآلخرة، وأن يعجل لنا بالنصر العزيز والفتح املبني والفرج القريب. وأرجو إبالغ 

  سالمي لكل من أعرف طرفكم. والسالم.

  أخوكم احملب
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)، وسوف ترون أ�ا قد أضيفت هلا بعض الزيادات عن النسخة اليت أرسلت لإلخوة، كما أرفق لكم النسخة اليت 1أرفق لكم رسالة التربئة األصلية بعنوان (التربئة 1

)، مث التربئة مع تعليق حافظ سلطان)، وكذلك النسخة اليت أرسلت حلافظ سلطان مع تعليقاته بعنوان (حممودالتربئة ـ مع تعليقات مع تعليقاته بعنوان (مودأرسلت حمل

  ).2وسلطان بعنوان (التربئة حممودبعد إضافة بعض مالحظات يف صور�ا األخرية و أرفق لكم رسالة التربئة 


