
  بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد  رب العالمين, والصالة والسالم على محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه 
  المخلصين ومن تبعھم بإحسان إلى يوم الدين, وبعد.

إلى شيخنا الكريم المولوي حفيظ هللا ـ حفظه هللا ورعاه ـ وإلى جميع اإلخوة 
  ليكم ورحمة هللا وبركاته. المجاھدين المرابطين في سبيل هللا السالم ع

يضا بفضل هللا أأن تكونوا جميعا بصحة وعافية, نحن أرجو هللا سبحانه وتعالى 
قد وصلتنا رسالتكم, ورسالة صاحبكم ورسالة الشيخ عطية هللا بخير وسالمة, 

خوة, نرجو هللا أن يكونوا وحقا فرحنا بفك أسر بعض اإلحفظھم هللا ورعاھم جميعا, 
 وأن يمن على البقية أيضا بنعمة الحرية واالستقالل من أغالل الظلمة,بخير وعافية, 

بر الجميل وإياھم عزيكم في اإلخوة الذين استشھدوا, نسأل هللا أن يرزقكم الصإننا ن
  الفردوس األعلى, آمين.

إن ما تفضل به صاحبكم والشيخ عطية حفظھما هللا  ـ بالنسبة لعدم االحتياط في  
ت ال شك في أنه أمر ال يصح العقال وال شرعا, وقد وصل الخبر تنفيذ بعض العمليا

حبنا وسيتخذ في ذلك قرارا جازما, وأود أن أشير إلى أن إعالم العدو له  إلى صا
يذكرون عدد الضحايا المدنيين  :مثال ,دور مھم وأساس في تكبير مثل ھذه القضايا

المجازر التي  كثيرا, وينشرون صورا قد تكون تلك الصور لضحايا بعض من
ارتكبھا العدو في مواضع أخرى, ثم ينسبونھا إلى المجاھدين كذبا وزورا لتضليل 

ھذا المجال ال يخفى على أمثالكم, علما بأن ھذا ال عقول الناس, ومكر العدو في 
الجھلة من  بعض المتحمسين أوأحيانا يعني أبدا تبرير األخطاء التي يرتكبھا 

  المجاھدين.  

صف العدو فأوال نرجو هللا أن يحفظكم من شره جميعا, ثم نوصيكم بعدم وبالنسبة لق
حتى ولو توقفت بعض األمور لبعض الوقت إلى أن تتحسن  التحرك كثيرا,

الناس على أمكنتكم كان وقتا فوقتا, وعدم اطالع وبتغير الم األوضاع وتتاح الفرص,
  قدر المستطاع. 

ن يحفظكم جميعا, ويشفي جرحاكم, ويغفر وفي النھاية نر جو هللا سبحانه وتعالى أ
  لقتالكم وأن يمن علينا جميعا بالحرية واالستقالل.

  ھذا والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
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