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عليكم السلما  الله حفظكم توفيق و فاطمة أبي الكراما الخأوةا إلى
وبركاته الله ورحمة  
وأقرب أتقى الله وإلى بخير الخأوةا وجميع تكونوا ان نرجوا  

بعد أما  
وندعوا الجزاء خأير الله فجزاكم كثيرا بها وسررنا رسائلكم وصلتنا قد

وأن مصيبتنا في يأجرنا وأن عنهم الله يفرج أن اسروا الذين لخأوننا
منها خأيرا يخلفنا  .
رسائلكم في جاء ما على سنرد والن  

ومبشر عظيم أمر فهذا والجهاد التوحيد جماعة انضماما موضوع -1
مع بها تقوموا أن نرجوا المور من عدد عليه ويترتب بعده ما وله

وللمة خأاصة العراق لهل صوتية رسالة الرسالة هذه برفقة أنه العلم
الحكاما لبعض وذكر وثناءعليهم الجهاد على تحريضا فيها عامة

النتخابات في المشاركة وحرمة الكافرين مناصرةا حرمة وخأاصة
للقاعدةا وإخأوانه مصعب أبي بإنضماما ترحيب وفيها اجراؤها المزمع

الرافدين بلد في لخأوننا أميرا بتعيينه وتصريحا  .
جهود لتوحيد عظيمة وهوخأطوةا كثيرا الحدث بهذا تهتموا ان ينبغي -2

على بل فحسب العراق مستوى على ليس والصادقين المجاهدين
توحيد أن عليكم يخفى ول تعالى الله بإذن كلها المنطقة مستوى

اليوما المة وإن الشرعية الواجبات أوجب من هي المسلمين كلمة
رفع في المة على الساخأنة الحداث ساهمت وقد فراغاهائل تشتكي

واكثر النجاةا، طريق عن البحث على وحرصها قلقها واشتداد وعيها
السلمية الجماعات في القواعد هم الكلمة توحيد على حرصا الناس

الخأ من تطلبوا أن منكم فنرغب تقدما ما على وبناء الجهادية وخأاصة
في المجاهدةا الخأرى الجماعات يحرض أن الزرقاوي مصعب ابي

ذلك يعلنوا أن يحرصوا وأن معه جهودهم يوحدوا أن حوله وما العراق
من ويزيد المسلمين معنويات يرفع ذلك فإن العلما وسائل عبر

إنضمت قد التي الجماعات حتى المجاهدين حول وإلتفافهم إهتمامهم
حده على جماعة كل تصدر ان فينبغي بعضها حجم صغر وإن فعل

للتنظيم إنضمامها  .



بعض في والجتماع الوحدةا على يحرض فاطمة أبا الخأ ان لو حبذا ويا
لنفس رسالة تصدر أن استحسنتم لو وكذا القادمة العلمية رسائله
معكم جهوده توحيد وسرنا سلمنا وبلغوه ، الليث ابي الخأ من الغرض

.
دعوةا في  رغبته عن الزرقاوي مصعب ابو الخأ ذكر لما بالنسبة -3

حسن امر فهذا للتنظيم للنضماما والقتال للدعوةا السلفية الجماعة
وهو اسامة أبا الخأ أن العلم مع منهجهم سلمة على الطمئنان تم إذا
على يطبقونها ل كانوا وإن عليهم فكرية ملحظات له كان بلدكم من

. الواقع
في سفره يؤجل أن فنرغب خأان عبدالله الخأ لموضوع بالنسبة -4

ترونه ما أو ذلك أمكن إن التنبول بملف يكلف  وان المرحلة هذه
إستلمه من عاما لمدةا منصبه في حبيب خأالد يبقى أن على مناسبا

المنذرالندلسي أبا أو المصري عبيدةا أبا الخ تكليف يمكن ثم للتكليف
للعمل لتصوره خأطط امير كل من يطلب ان على أيضا عاما لمدةا

وليته انتهت الذي الخأ ويقوما المطلوبة للميزانية واحتياجه العسكري
الشاهد لن أمرا وليس رأينا وهذا مهامه في الجديد المير بمساعدةا

الغائب يرى ل ما يرى  .   
ولكن لوحده سفره من بأس ل الربيع حمزةا الخأ لموضوع بالنسبة -5

والطمئنان له المر وشرح الزرقاوي مصعب أبي مع التنسيق بعد
بحيث مصعب لبي المر ُيشرح حال كل وعلى ، الطريق سلمة على
من مستفيدا الخارج في بالعمليات للقياما مستقل جهاز بتكوين يقوما

أن وعلى المهمات هذه مثل في الحركة عليها يسهل التي العناصر
السابقة خأبراتنا تتضمن مصعب لبي رسالة حمزةاالربيع الخأ يكتب

العناصر في توفرها المطلوب الشروط وخأاصة  العمل هذا في
بدأ وقد المر فيجد ذلك بعد الربيع حمزةا سفر تيسر فإن ، المنفذةا

العمل يتعطل فل ما لمر سفره تعذر وإن  .
أن فينبغي ومهم خأطير أمر فهذا جاسوس بأنه يشتبه لمن بالنسبة -6

إلى يرجع به يشتبه ومن السير أمر بأن الخأوةا على التعميم يتم
يحيله وإنما به المشتبه على يعتدي أن  لحد يجوز ( توفيق) ول المير
العلم مع شرعي علما لديهم الذين الخأوةا من يكون قاضي إلى المير

إل حد يقاما أن يمكن ول بالشبهات الحدود ندرأ أن ديننا في أمرنا أننا
من خأطي بأمر عليها التاكيد يتم ثم القاضي يعتمدها بينة واضحة بادلة

توفيق المير  .



العراق في السلمي الحزب قواعد بعض أن رسالتكم في ورد -7
وكذلك ودعمهم تشجيعهم فينبغي الجهادية العمال ببعض يقومون
) الكردي شعيب ( الخأ الكراد الخأوةا    

المريكيين على عملياته يركز الزرقاوي مصعب الخأ أن نرى -8
الدفاع في الحق لهم أن شك ول المرتدةا علوي وحكومة وحلفائهم

فليسددوا إيذاءهم تريد اخأرى  قوةا أي ضد وإخأوانهم أنفسهم عن
صلحياتهم حال كل على تأخأيرها يمكن جبهات فتح ويتجنبوا ويقاربوا
الشاهد ويرى المشروعة بالطرق الباطل وإبطال الحق لقامة واسعة

الغائب ليرى ما  .
العمل يعتمد وأن السلما إبلغه فنرجوا جان طاهر للخأ بالنسبة -9

عظيمة نتائجه عمل فهذا الفعى رأس ضد الكبير الثر ذا  السري
لكم كان وإن رأي هذا ، مضيفينا على تذكر ل السلبية أفعاله وردود
وأعلمونا له رسالتنا فأخأروا اخأر رأي  .

و جيد أمر فهذا المحدودةا الليث أبي الخأ بيعة من لماتم بالنسبة -10
سلمنا وابلغوه كذلك جيد أمر هو الجوفي الخأ بخصوص تم ما

وقاربوا وسددوا  
ولكن بعض في بعضهم النداد قول تأخأذوا فل جليل للمل بالنسبة -11

حذر على وكونوا تحروا  .
تراسلوهم أن فاقترح بنا التصال ورغبتهم  الغرب لهل بالنسبة -12

حسن أحمد إليكم يرسلوا بأن خأطية أو شفوية برسالة الوسطاء عبر
على المراسلة اثناء وتكونوا عندهم وما الوضاع لمعرفة الزيات او

لبدء عنه يتخلى ل شرط أوالزيات حسن احمد الخأ ومجيئ حذر
. الحوار

أخأبارهم اخأر عن تبلغوا أن نرجوا ازمراي لهل بالنسبة  .
ونلفت لديكم رصيد اخأر عن إفادتنا نرجوا للموال بالنسبة -13

يستمر وسوف كبيرةا وبسرعة يهبط الدولر أن إلى نظركم
السائلة الموال تكون أن منكم فنرغب تقديراتنا حسب بالهبوط

عن تفيدونا أن نرجوا (اليورو) كما الوربية بالعملة لديكم التي
اليوما من مضى لعاما ميزانيتكم في الرئيسة البنود  

أن الحلبي من فيها طلبنا التي الرسالة على حريصون أننا نفيدكم -14
لحضار بالتحرك تكليفه حالة في سيتبعها التي الخطوات لنا يشرح
وأن برسالة السلما تبلغوهم ان منكم نرغب كما ، الموال بعض

عليكم ويسلمون بخير كلهم معهم ومن خأالد وأما ازمراي   .   



ميسرا كان إن بهم التصال فنرجوا الجزيرةا في للخأوةا بالنسبة -15
جيدةا عمليات بها قاموا التي الخأيرةا العمليات وأن السلما وإبلغهم

الوضع أن قدروا إذا أنهم نعلمهم أن ونريد الله بفضل كبيرا اثر ذات
البدء فقرار النظاما أركان إغتيال في العمل في للبدء مناسب لديهم

كما وعبدالله وسلمان ونايف سلطان بالركان ونعني لهم متروك
عنه الله رضي مسلمة بن محمد بإسم سرية يشكلوا أن منهم نرغب

العالمي الكفر صف في وقفوا الذين والمرتدين المنافقين لتصفية
أو  أوالذاعات الصحف عبر باطلهم إلى يدعون بقوةا والمحلي
العلميين أو الدين في يطعنون الذين كالكتاب الفضائية القنوات
الطواغيت عن الدفاع في يستميتون الذين السوء علماء أو الخأرين

الغزو خأدمة في تصب فتاواهم وأصبحت إعلمية وسيلة كل في
عموما المنطقة وفي خأصوصا العراق في المريكي  .

معه إتصال على أنه يقول الذي والشخص أمين للدكتور بالنسبة -16
يورو مليون مبلغ بإسمنا يقترض أن الوسيط هذا يعلم أن منه نرغب

ونصف اثنين مبلغ تعالى الله بإذن له نصرف وسوف ، معارفه من
والمصاريف للسفر كتكاليف إلينا يوصله مبلغ كل % من2.5 بالمائة
العمل هذا لنجاز يحتاجها التي  .  

باليورو لنا ترسلوها أن يمكن لنا شخصية أموال من يصلكم ما -17  .
مصاريف لتأمين يبقى الميزانية من مبلغا تقتطعوا أن نرجوا  -18

في دائم بشكل يكون أن منكم نرغب كما ، الطوارئ حالة السرفي
أمور جدت إذا فيه يتصرف يورو الف خأمسين مبلغ فاطمة أبي يد

وعشرةا سنة قبل الخأوةا أحد كلفت كنت أني العلم مع ذلك تستدعي
هذا أن علمي وحسب دولر الف خأمسين فاطمة أبا يسلم أن أشهر
المبلغ هذا من صرفه عما فاطمة أبا تعويض منكم فأرجوا تم قد المر

يورو الف خأمسين إلى يصل بحيث عليه والضافة  .
محاذير هناك أن التفكر بعد لنا بدا مدني ضياء للموضوع بالنسبة -19

بهذا منهم تعتذروا أن منكم نرغب لذا تجنبها يستحسن أمنية
كانت إذا كلدار مليين ثلثة أو مليونيين بمبلغ تصلوهم وأن الخصوص
المانة من المبلغ هذا نصف تأخأذوا أن وعلى بذلك تسمح ظروفكم

به وفت إن لكراتشي وصلت أنها ذكرتم التي الشخصية  . 
الله حفظكم فاطمة أبي الكريم الخأ -20

خأاصة رسالة أول فهذه وبعد وبركاته الله ورحمة عليكم السلما 
زواج في يبارك أن الله ندعوا فابتداء العمل عن بعيدا إليكم إرسلها
الجديدةا مولودتكم خأبر سرنا كما عبدالرحمن الكريم الخأ من ابنتكم



اخأر موضوع وهناك حسنا نباتا وينبتها فيها يبارك أن تعالى الله نرجوا
( ربيبة هاجر إبنتكم على العقد في يرغب خأالدا ابننا أن بخصوص وهو
لتفيدونا بذلك نخبركم أن الله) فأحببنا رحمة عليه صلح محمد الخأ
ويرضاه يحبه لما وإياكم يوفقنا أن الله ونرجوا هذا مناسبا ترونه بما

الله وجزاكم دعائكم صالح من تنسونا ول الصلح للمعنيين ويختار
سعد أبو أخأوكم خأيرا  . 

بخصوص رسالة الرسالة هذه مع مرفق توفيق الكريم ألخأ -21
للخأ ورسالة ، سابقة رسالة في إليه أشرتم الذي الشورى موضوع

أن منكم نرغب بإسمكم ورسالة ، العمل بخصوص الربيع حمزةا
إل الحركة وتجنب المنية بالنواحي اللتزاما عن فيها ورد بما تهتموا

القصوى للضرورةا  .
فنرغب الرسالة هذه مع المرفقتين الصوتيتين للرسالتين بالنسبة -22

الثلثاء يوما أول العربية الجزيرةا لهل الموجهة الرسالة تبث أن منكم
لوجود  نظرا2004-12-15 الربعاء يوما أو2004-12-14 تاريخ

رسالة فتبث التاريخ بهذا بثه تعذر وإذا التاريخ بهذا مرتبطة مصلحة
العربية الجزيرةا رسالة ثم أول العراق  .

صالح من ولتنسونا الفاضل الخأوةا لجميع سلمنا بلغوا الختاما وفي
 دعواتكم

ازمراي اخأوكم
  


