بسم هللا الرحمن الرحيم
أخي العزيز عدنان حفظكم هللا ورعاكم.
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
وسالم وتوفيق من هللا مستمر .وبعد :
أرجو أن تكونوا بخير وعافية
ٍ
في المجلد المر َسل إليكم أربعة محاور هي :
ــ المحور األول  :رسائل من اإلخوة في جماعة أنصار السنة أرسللوها للي هلي ت تختللث كايلرا علن
سللائر مراسللالتلم السللابهة فيلللا اللكوو و عللاوو و للد أرسلللوا لللي معلللا أي للا رسللالة ملللث وور
يحتوي صورة مأخوذة بالسكنر لرسالة مكتوبة بخط اليد يهوللون إن الل ي كتاللا هلو مسللول المن هلة
الغربية التابع لدولة العراق اإلسالمية يهول فيلا كما في الرسلالة ملا حاصلله  :وجلوض ان لمام جميلع
الفصائل األخرو للدولة وإت فإن الدولة من حهلا منعلم ملن العملل وأنللم لوعمللوا بلدون إذن الدوللة
حينلا فإنلم آثمون مستحهون للعهوبة وأنلم يعتارون بغاة !!..ه ا حاصل كالمله وهلو عاعلا خ لأ فلي
رأيي ولو عملوا به فإنلم سيللكون ويُللكون !..نسأل هللا أن يهينا وإخواننا كل ار.
وإنما لم ارسل لكم نص الرسالة ألن حجملا كاير حوالي خمسة ميجا ويصعب بعالا بالاريد بيننا.
وبهية الرسائل التي بعاوها للي جمعتللا لكلم فلي مللث واحلد لت لعلوا عليللا وتلروا المناسلب وأنلا فلي
رأيللي أنلله يجللب اتجتلللا والمواصلللة معلللم ومللع إخواننللا فللي التراسللل والتوجيلله ومحاولللة اإلصللال
والتهريب ائما ملما كان األمر لكن ت نتسرع في اول ايء ملن اللتلم واللدعاوو بلل نلتحفه ألنللا
كايرة ومعروفة من زمان وكاير منلا ت ياات على التمحيص وهللا أعلم.
ـــ المحور الااني  :رسائل من اإلخلوة فلي لانلان ملن اإلخلوة اليلماليين أهلل علرابلأ وفلي أحلدها
جواض علاته منلم عن تهيليملم لجملاعي أبلي محجلن وجماعلة أبلي الحسلين وهل األخيلرة جماعلة
أبي الحسين هم ال ين كانوا د بعاوا ال حوالي أربعة أالر رسالة إلى الصا ق يريدون صلفهة وهلم
ال ين حدثتكم عنلم ملن الل وأنلا أرو –حسلب ملا از ُ ملن المعلوملا علنلم لحلد ا ن -أرو علدم
المسارعة بهاوللم بل ناهى على تواصل معلم وتوجيه در المست اع فهط.
وأما مجموعة عرابلأ فلم أجو الجميع وأف لللم وهلم أهلل الاللد وليسلوا ملن المللاجرين وت بلأ
بأن نيرع في التعاون معلم وتوجيللم وحتى اول صفهة هل ا ممكلن لكلن نريلد ن للب ملنلم يرسللوا
لنا رسوت في المدة الها مة ونتعارف أكار.
وهللا الموفق.
ــللـ المحللور الاالللا  :رسللالة مللن اإلخللوة مجموعللة أبللي اسللماء األكللرا
مختصرا للتعريث بلم والتواصل مع الييخ ومعكم حفظكم هللا.
واألخ "عارف" هو ا ن أميرهم بدت عن أبي أسماء فرج هللا عنه.

علاتلللا مللنلم فكتاللوا اللي ا

ــــ المحور الرابع  :آخر رسالة وصلتني من الكرومي فيه بعض األجوبلة كتاللا علن بعلض اللدعاوو
واتتلاما التي توجه إليلم.
ه ا وباهلل التوفيق.

مالحظة  :أرجو أن ت لعلوا أخانلا اليليخ حفليه هللا عللى رسلائل الكروملي ورسلائل األنصلار لملا فلي
ذلك من أهمية اعالعه ومتابعته وميلاركته فلي التوجيله واللرأي وألنلي لد أحلتله فلي اتعلالع عليللا
عليكم ..جزاكم هللا خيرا وبارك هللا فيكم جميعا.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
محاكم محمو
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