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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 أما بعد... 

 إىل األخ الكرمي                                      الشيخ حممود حفظه اهلل 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته  

وأهلكم وذراريكم ومجيع اإلخوة خبري وعافية.أرجو أن تصلكم رساليت هذه وأنتم   

 وبعد...

مدة د النظر يف ينبغي أن نعيوتتابعها وما تتطلبه من مواكبة يف التعامل معها نظراً لضخامة األحداث 
ب أهنا ممكنة أن وإن استدعى ذلك إعادة النظر يف طريقة التواصل و املقرتحات اليت أحسالتواصل بيننا 

 األواا  عندكم إىل السيما مع تغريفحبذا أن تفيدين بإكانياتكم يف ذلك شهر مرة  يكون التواصل يف كل
.األحسن نسبياً   

 

*إرسال رسالة حلماد العلي أو غريه بأن يتعاون مع النفيسي يف إنشاء جملس ....رأي بأن يكون اإلرسال عرب 
 االنرتنت دون ذكر أن الرسالة من الوالد على أن يتكرر إرساهلا إىل موقعه ..

لقرااوي غري اإلرسال إىل مجيع اإلخوة بعدم الدخول يف جبهات فرعية يف هذه املرحلة )التهجم على ا
 مناسب (

 نرسل تصور لإلخوة 

هذه وأن باألرض  أمهية االدرا إىل عرب إخواننا الذاهبون إىل ليبيا أو بأي طريقة مناسبة تشريوا *حبذا أن 
 فرصة ال تعوض وحتتاج إىل قليل من الصرب إىل أن تقوم حكومة يف مصر تساندهم . 
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كما ينبغي أن ا هذه املرحلة  املعاين اليت تتطلبهبأن تكثفوا اعتناءكم بالرتاسل مع األقاليم وتوجيههم * حبذا 
نتقالية )جيب أن ندعها مرحلة اننقل تصوراتنا عن الثورات يف العامل العريب إليهم ومما يبدوا يل يف ذلك أهنا 

هتمام األقاليم بالدعوة مما يستدعي زيادة ابإسقاط الطغاة واملرحلة اليت تليها بإذن اهلل هي لإلسالم  لتنتهي
 ونشر الفهم الصحيح . 

وا محاس بإطالق مث طالب غزةأن إخواننا يف غزة اختطفوا أحد اإليطاليني املتضامنني مع ورد يف اإلعالم  * 
أظهرت وه اإلخوة مث سراح بعض أسراهم وإال سيقتلوه فرفضت محاس املفاواة وحاولت إطالقه بالقوة فقتل

رة لغزة ومدينة وترديده لشعارات مناصوهو قادم يف قوافل املساعدة لغزة  ذات الشخص وسائل اإلعالم صور
رهينة اإليطايل ال الهذا يف غزة بأن أمثال  إخوانناة إىل رسالة خاصحبذا أن ترسلوا ف ذلكفإن صح أن لليهود 

خارج من أن نأسر  إخواننا األسرى ينبغيبعض إذا أردنا أسر بعض الغربيني إلطالق سراح فينبغي قتلهم 
وا يف الرسالة على أن تذكر دون ذكر امسهم ،فيكون يف رسالة عامة التواصل معهم وإن تعذر  ،هذه الشرحية

.  ذه القضيةاملرتبطة هبدلة الشرعية األ  

 *من املهم جتنب فتح أي جبهات فرعية الرتكيز على الوكيل املباشر ألمريكا .

 *أن ينسى اجلميع خالفاته مع تركيز اجلهود على إزالة العدو األكرب .

 

* نبعث لإلخوة بالسياسة العامة يف هذه املرحلة إسقاط األنظمة التابعة ألمريكا يتحرك اجلميع يف ذلك 
 وهنتم بنشر الوعي والفهم الصحيح لإلسالم .

 *جتنت اجلبهات الفرعية مييناً ومشااًل وجتنب مناوشة من يستدعي ذلك مع ذكر املراد لتوعية الناس .

 


