
  بسم هللا الرحمن الرحیم 
  الحمد � والصالة والسالم على رسول هللا وعلى الھ وصحبھ وسلم 

من االخوة في اللجنة الخاصة من قاعدة الجھاد لمتابعة شؤون المجاھدین في العراق الى االخوة االفاضل الكرام 
  في جیش انصار السنة السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ 

الذي بنعمتھ تتم الصالحات نحمد هللا الكریم المنان الذي جمعنا على دین واحد وكتاب  واحد فنحمد هللا الیكم 
ورسول واحد وجمعنا على منھج واحد وطریق واحد اال وھو منھج وطریق الجھاد في سبیل هللا لتكون كلمة هللا 

نتصاراتھ على اعداء هللا والنكایة ھي العلیا وكلمة الذي كفروا ھي السفلي ثم الحمد � الذي من علینا وعلیكم با
فیھم وتمریغ انوفھم في التراب ونسأل هللا تعالى ان یتم علینا وعلیكم نصره وفتحھ وتمكینھ الكامل انھ ولي ذلك 

والقادر علیھ وبعد ولقد فرحنا فرحا شدید بالتواصل بیننا وبینكم وكان لكم سبق الفضل والتقرب بارسال اخ فاضل 
ابي محمد ثم ارسال اخین كریمین فاضلین في ھذه االیام وھما االخ ابي الدرداء واالخ ابي من قبل وھو االخ 
ولقد سعدنا وتشرفنا كثیرا بلقائھما واالستماع لھما ونقلھما صورة مفصلة ودقیقة عن االوضاع محمد حفظھما هللا 

خة الى الشیخ ان شاء هللا ونحن اذ عندكم وقد سجلنا كل ما قالوه وارسلنا نسخة منھ الى الدكتور وسنرسل منھ نس
  نكتب الیكم ھذا الكتاب نقرر لكم عدة حقائق ونصائح لنا ولكم خاصة وللمجاھدین عامة وھي :

اعلموا ان شیخنا الكریم حفظھ هللا حریص كل الحرص على وحدة الصف عندكم ویعتبرھا من اولى -1
  تي تحول دونھا االولویات في ھذه المرحلة ویرى ضرورة ازالة كل العوائق ال

اعلموا ان الشیخ الكریم حفظھ هللا وكذلك االخوة المجاھدین عندنا یكنون لالخوة جیش انصار السنة كل -2
احترام وتقدیر ومحبة ویعتبرونھم ھم ونحن شيء واحد ال فرق بیننا ویشكرونھم على كل ماقدموا في 

جزیھم خیر جزاء فیما تحملوه في ھذا سبیل هللا وفي سبیل وحدة الصف وجمع الكلمة ویسألون هللا ان ی
السبیل ویطلبون منھم مزیدا من البذل والعطاء والتضحیة في سبیل نصرة ھذا الدین العظیم والتمكین لھ 

نبشركم اننا قد خطونا خطوة مباركة ان شاء هللا في سبیل اصالح االوضاع والوصول الى االحسن -3
ا نسأل هللا ان یحفظھ ویوفقھ ویكون عند حسن ظننا بھ وذلك بارسال اخ كریم وشیخ فاضل تعرفونھ جید

وان شاء هللا نتبعھ باخوة اخرین وهللا  الموفق والمستعان 
ین الكریمین عندنا حتى نستطیع الوصول الى خطوات اخرى في كنا نأمل ونود لو طال مدة االخو-4

الطریق الى الوحدة واالصالح ولعلكم تعرفون ان ھذا امر عظیم ینبغي ان یتم بحكمة وتؤدة وتعرفون 
ایضا ظروف المشایخ وصعوبة االتصال بھم للظروف االمنیة التي ھم فیھا وتعلمون ایضا انھ ال بد 

رف االخضر وان كنا نثق تمام الثقة فیما نقلھ االخوة لنا ولكن من العدل االستماع الى االخوة من ط
واالنصاف االستماع للطرف االخر ولقد طلبنا حضورھم وجاء الخبر قبل ایام انھم في الطریق الینا 

وعلى العموم فمجيء االخوین كان خطوة الى االمام والحمد � 
صال بحبل هللا واال یتفرقوا عمال بامر هللا تعالى ( ننصح انفسنا وایاكم وجمیع المجاھدین باالعت-5

واعتصموا بحبل هللا جمیعا وال تفرقوا ) ونوصي بان یجعلوا اخوة االیمان والتوحید والجھاد فوق كل 
اعتبار ووالء فیحبوا علیھا ویبغضوا على اساسھا ویعلموا انھ مما اختلفت االراء واالجتھادات في 

ذه االخوة والمحبة والوالء العمل فال یؤثر ذلك على ھ
ننصح انفسنا والمجاھدین جمیعا ان یعملوا بكل شعائر وشرائع االسالم وال یتركوا منھا شیئا عمال بامر -6

هللا تعالى ( یا ایھا الذین امنوا ادخلوا في السلم كافة ) ولن یستطیعوا ذلك اال بان یقتدوا ویتأسوا برسولھم 
وك القتال الرؤوف الرحیم الذي كان على خلق عظیم الداعي الى هللا الكریم صلى هللا علیھ وسلم الضح

والسراج المنیر قال هللا تعالى ( لقد كان لكم في رسول هللا اسوة حسنة ) وقال تعالى ( قل ان كنتم تحبون 
هللا فاتبعوني یحببكم هللا ویغفر لكم ذنوبكم )

وسلم التمسك باخالقھ النبیلة وصفاتھ الحمیدة ونخص في النصیحة باالقتداء برسول هللا صلى هللا علیھ-7
كما وصفھ عزوجل واصحابھ بقولھ تعالى ( محمد رسول هللا والذین معھ اشداء على الكفار رحماء 

بینھم تراھم ركعا سجدا یبتغون فضال من هللا ورضوانا ) ونخص من ھذه الصفات صفة الرحمة 
لعفو والصفح عنھم وایضا صفة الخضوع واالنكسار بالمؤمنین والذلة وخفض الجناح والتواضح لھم وا

� االعتراف بمنتھ وفضلھ وخاصة وقت النصر والفوز على االعداء كما كان حال النبي الكریم صلى 
هللا علیھ وسلم وقت دخولھ مكة فاتحا منتصرا 

 تعالى وانھ ات ننصح انفسنا وایاكم بالصبر والتقوى والثبات على ھذا الطریق والثقة التامة في نصر هللا-8
ال محالة قال هللا تعالى ( وكان حقا علینا نصر المؤمنین ) 

وهللا نسأل ان یجمعنا وایاكم على خیر ما یحب ویرضى من عز الدنیا وفوز االخرة واخر دعوانا ان الحمد � رب 
  العالمین 

  العراق من اخوانكم في اللجنة الخاصة من قاعدة الجھاد لمتابعة شؤون المجاھدین في 
  1426ذي الحجة 29االحد 
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