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مركز     في     إعلمي     مسؤول     وهو     وسطائي     أحد     وبين     بيني     [محاورة
السنة" إعلميا،     أنصار     "جماعة     الخإوة     يساعدون     ممن     وهو     الفجر،

ًا     إن     القول     يمكن     حتى الفلم     : إخإراج     إعلمهم     من     كبيرا     جزء
يساعدني     فهو     ولهذا     جدا،     جيدة     بهم     وعلقته     هو،     عليه     قائم     وغيرها

:     اتجاه     في     عليهم     الضغط     في     وهو     أنا     ونتعاون     بهم     التواصل     في
معهم...]     والتحاد     الدولة) ،     ثم     (القاعدة     إخإواننا     وبين     بينهم     الصلحا

الرحيم الرحمن الله بسم
ورعاه/  الله الغالي.....  حفظه الحبيب والشيخ العزيز الخأ

وبركاته الله ورحمة عليكم السلم
الصالح، العمل من وازدياد وعافية بخير تكونوا أن تعالى الله أسأل

َفين محفوظين والمعذرة  لكم.. آمين، هو ما وكل وأهلكم أنفسكم في معا
والفتن العراق في إخإواننا بأمر انشغلنا فقد مراسلتكم، في تأخإرنا على لكم
المدة في وإشاراته مواقفه وسائر حامد الشيخ فتوى من تعلمون التي

أشعر الله وبحمد ومعالجات، تداعيات من تبعه وما إس الجي وبيان الخإيرة،
وتناولهم للقضية إخإواننا معالجة ُحسن إلى الطمأنينة من ونوع بالراحة الن
ونسأل العسكرية، الميدانية قوتهم توازي أدبية قوة الله بفضل وأظهروا لها،
ويسددهم. عليهم يفتح أن الله

ولكن حصل، مما الشياء بعض لك أشرحا أن أنتمنى وكنت ، يطول الكلم
العذر منك فألتمس علّي، متراكمة الملفات ومازالت مرهقة، الكتابة والله
التقصير. على

والمتابعة إخإواننا مع والتشديد التدقيق خإلل : من لك أقول أن أود بالعموم
في إخإواني في ثقة إل ازددُت ما والله متعددة بأطراف والتواصل والرصد
ًا الدولة وافق الذي الحق من أنه وأرجو لله، والحمد أسعدني وهذا لهم، وحب
ًا، ًء ول فتنة علينا يكون وأل حظ .. آمين شقا
المور، بعض فيها يشرحا رسالة حمزة أبو الشيخ أخإي لي بعث يومين قبل
المثار.! الغبار من الكثير له ويجلي النسان يطمن مما كثير فيها



من رسالة آخإر لهم بعثت وقد ، السنة أنصار الخإوة مع متواصل أيضا أنا
وهداهم، الله سامحهم عليهم، الضغط نمارس ومازلنا أيام، عشرة حوالي

ّير فأمرهم فعل.!! مح
ّدثتك لو وأنا ، غرائبهم من انتباهك لفت ما بعض لي ذكرت وأنت من عنهم ح
ًا. لزددَت الغرائب تلك جنس عجب
ّور ّيروا هل أدري ول أشهر، ثلثة (حوالي قريب وقٍت : إلى أخإي يا تص غ

جاء وقد الشافعي الله عبد أبي نائب مشافهة لي ل) صّرحا أو الن قناعتهم
له، حقيقة ل وهم، مجرد هو إنما البغدادي عمر أبا بأن لي صرحا لزيارتنا،

في معه قصرُت ما أنا حمزة..!!  طبعا أبي "لعبة" من مجرد كلها وأنها
يهيمون إنهم الوكيل، ونعم الله نقول.!! وحسبنا رأسه" كما "على أعطائه

غيره. وفي هذا في عجيبة وظنون أوهام في
إلى يعَمد القاعدة) كان (يعني التنظيم المير) : إن (نائب نفسه هو لي وقال

ًا ويعطيها صغيرة جماعات تشكيل من للقاعدة انضمامهم يعلنون ثم اسم
إليهم...!! انضمت وفصائل جماعات هناك بأن والتظاهر الدعاية باب

منه واستخرجُت وتغابيُت، بالتجاهل وتظاهرُت استدرجته أن بعد– له فقلت
رحمه مصعب ابي الشهيد الشيخ زمن في يقع كان هذا بأن بلسانه إقرارا

محض!! لكذٌب هذا إن هو إل إله ل الذي الله- : والله
ولكن أوسوس، أن يمكن لكان مصعب أبي غير فعلها أحدا إن لي قلت فلو

مصعب. أبي في أشك فل الحقيرة المقصرة نفسي في أشك لن والله
أوهام السنة) من أنصار (إخإواننا القوم عند ما بعض خإالد أبا أخإي يا فهذه

وغريبة..! عجيبة وظنون
ًا.. عليها يبنون وتجدهم قصور

أخإرى) لفرصة ربما أتركه بكثير، ذلك من أعجب (عندي ذلك من زدتكم ولو
تصدقني.!! لم لربما قلته لو

مع التوحد من يمنعهم شيء أي عندهم ليس الخإوة هؤلء العزيز أخإي يا
وبينك بيني وهي ، الكلمة هذه على للسف!! سامحني سخافات إل إخإواننا

وأرجو تعللت، من عندهم لما ووصف علمية كلمة النهاية في وهي ، فقط
اعتبار ل وأشياء أوهام هو يذكرونه ما كل أن المقصود لكن غيبة، ليست أنها
التمحيص. عند لها

فوضوية، سياسات قالوا، الناس، نفروا ، قتلوا ، : فعلوا الشكوى من يكثرون
اخإتراقات....إلخ

الن. الدولة في ثم القاعدة في إخإواننا عن يعني
شيء. كل عليهم عرضنا

ّوضني لدينكم واشترطوا : تعالوا لهم أقول أن فوق والخإوة حمزة ابو ف
كتابا يخالف ل ومما إخإوانكم مع فيه تتفقون مما تريدون ما كل ولنفسكم

يجيبوا..!! ولم ، فأبوا سنة، ول
المير عدا ما عليه، موافقون تريدونه شيء : كل وإخإوانه حمزة أبو لهم قال

(الحرب الجند وقيادة : القضاء، تريدون لو والباقي بس، العلى العام
لكم. والعسكرية) نعطيها

هكذا؟! من أكثر مرونة هناك فهل



من جوابهم هذا معكم، التوحد إلى ادعونا ثم أول أنفسكم : تصلحون يقولون
أن إلى ذلك على وسيستمرون اليوم وإلى الشهيد الشيخ أيام من زمان،
الله. يشاء

هي. هي قيادتهم مادامت معهم كبيرة فائدة ل
تقريبا سنين ثلثا منذ هذا يقولون وكانوا اخإتراقات، فيهم بأن إخإواننا يتهمون

بعض منهم تلقفه وربما ، يشيعونه وربما يقولونه والن الشهيد، الشيخ أيام
الله. فسامحهم وغيرها، النت في فيكتبونه الشياطين

إخإواننا.!! على وحيف ظلم وفيه الذكر، يستاهل ل التحقيق عند ذلك وكل
جدا هذا جربنا ونحن دائما، محتمل اخإتراق من كبيرة جماعة تخلو ل فإنه

به. وخإبراء
وبين بينك وسجال حرٌب هي مية، مية نظيفة بأنها الدعاء جماعة تستطيع لن

عدوك.
ّير موّجـّـهة قيادية عالية درجات إلى الخإتراق يصل أل المهم بيد التنظيم تص
ًا. العدو حكمــ
الناس بعض الدولة) فيها أو عموما، القاعدة (مثل كبيرة جماعة أّن وأما

هم ماداموا عادي، شيء فهذا استفهام، علمات وعليهم فيهم، ُيشك
كيف وتعرف الستفهامية، العلمات بتلك وعارفة لهم (القيادة) متفظنة

سلول بن أبي بن الله عبد مثال مثالهم منهم، وتحترس وتحتويهم تعاملهم
وسلم. وآله عليه الله صلى "جماعة" النبي مع وإخإوانه وأمثاله

شيء. فيها النفوس لكن

الثنين مثل انظر  جدا، عظيمة ثغرات فيهم لبانت هم حاسبناهم نحن ولو
ًا، عنهم انشقا اللذين ويذكر عنهم فيه يتكلم بيانا الشافعي وأصدر مؤخإر

مسألة في بينهم الخلف إن ويقول باحترام، عنهم ويتكلم السابق، فضلهم
أنا فعلُت كما أكثر تحريت لو لكن بسببها، يخرجوا أن لهم يجوز ول اجتهادية
:  عجبا لوجدت الحقيقة وعرفت

الديوان (مسؤول ثالث عندهما) ومعهما شرعيان (مسؤلن الشخصان هذان
خإرجوا بل الجماعة من الشافعي) خإرجوا يذكره لم كبير، إداري : مسؤال

: مع القول تستطيع تقريبا الن وصاروا أصل، الجهاد وعلى الشرع على
ًا، الله أعداء الحق الله دين على والثبات والسلمة العافية الله نسأل رأس
الممات.!! حتى
ويتحركون المريكية القوات من لهم معطاة رسمية بأوراق يمشون هم الن
العملية في النخراط إلى ويدعون المصالحة، إلى ويدعون مكان كل في

ّنــد وإلى السياسية، والشرطة.....إلخ الجيش في السنة أهل شباب تج
المخازي.

وتساعدهم. بإعلمييهم تحتّك باعتبارك الحبيب، أخإي المهم،
ذلك. بعض لك أذكر أن فأحببت

ًا أمنعك ول خإير. كل على ومعاونتهم مساعدتهم من أبد



(في الهوى من شيء فيهم لكن ، لله والحمد طيبون ومجاهدون إخإواننا فهم
الكثر هم أنهم ويظنون وأوهام تصورات وعندهم نظن، ما قيادتهم) على

ًا، ذلك. وغير غيرهم، إليهم ينضم أن والولى القدم وأنهم سداد
كل لكن به، يصرحون ل عجيب، بشكل التاريخية بمكاسبهم تمّسك وعندهم

عليه. وأجمعوا هذا فهم العقلء من وعايشهم وخإالطهم مارسهم من
أنتهي.!! كدُت لما لك حكيُت لو والله

الذين وإداريييهم إعلمييهم على حتى ، عليهم الضغط في استمر أنت
ولدينه. لله النصح من وهذا غيرهم، إلى ينتقل ربما التأثير لن معهم، تتواصل
كما والتصحيح والترشيد الصلحا في ويساهمون إخإوانهم مع يكونون نريدهم
لدينهم عظيما عمل ويعملون تاريخيا موقفا ويسجلون ويحبون، يريدون
الله. أعداء على الفرصة وتفويت وتقويتها الدولة إلى بانضمامهم وأمتهم

فتنة موقف في صراحة- هم بكل الكلم هذا لهم كتبُت وأنا– فهم الن أما
والعدو القاسية، الغنم من الذئب يأكل وإنما عليهم، ونخشى ، وتفرد

إخإوانهم ضد بهم ويستقوون عليهم يحسبونهم الزيغ أهل والخصوم يستغلهم
التوحيد...!! أهل
وفساد.!! ذلة موقف والله إنه الموقف، هذا بمثل يرضون كيف لهم عجبا فيا

الطيب، الرجل دور ويلعبون ، حكماء أنفسهم يعملون أحيانا وبعدين
والله الحكمة..!! وهذا أزمة على مستحوذون بأنهم لليحاء بيانات ويصدرون

الله فسامحهم ، جيدة ليست إشارات وفيه لخإواننا، ظلم ضمنه في
وهداهم.

المستعان. والله
]1428 الخإرة جمادى حدود [في 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
المنصرم     هذا     رمضان     شهر     في     وهي     لي     أيضا     منه     رسالة     [هذه

هـ]1428

وبركاته      الله ورحمة عليكم السلم
, بحفظه     الله حفظك الحبيب أخي

في             الخوة وبين بيني تكون محادثة لي الصورة في أبقيك ان فقط أحببت
        , فتخبرني  والرشادات النصائح أو الملحظات بعض ترى لعلك السنة أنصار

.   , الله         حفظك مخاطبتهم في والتفكير التوجه نفس على نكون حتى بها

, له             السابقة رسالتي على ردا النصار مراسل الخ من رسالة بالزرق هو ما
الله              شاء ان ستقرأها أو قرأتها لعلك هنا سابقة رسالة في لك أرفقتها وقد

تاريخها,        سابقة لرسالة تابعة هذه اذن .2007-9-30تعالى أخي   عندك



ردي:             من نسخة يوجد انه بعدها تذكرت ثم للخ الرسالة رد كتبت ملحظة
    , كتبت         أني بما ولكن هنا لك تركتها رسالة فر السابقة الرسالة في عليه

.      , عليه   هي ما على تركتها له الرسالة وأرسلت

, الكريم     تعالى الله حفظ في

محبكم,

2-10-2007

: النصار   مراسل رسالة
عليكم  السلم

؟؟      الغالــي صاح يا الحال كيف

فيك    ,       الله وبارك ًا خير الله جزاك الموقرة رسالتك قرأت  ..أخي

إستلمتها     ما حال قرأتها  ,,ولكن

بعدها     ما أدراك وما  ..وبعدها

المستعان      ,   والله الفلش ضرب أن بعد مني ضاعت
الصليب      ,       عباد فيه يشك لئل أستعمله ظفر بقدر الحجم صغير الفلش  ,,كان

    ( منهم    (    تعالى الله ويحفظنا متر نصف بعد على بجانبهم أمر يوم وكل
الواسع   ,,بحفظه

لغباءهم      !!  الفلش ماهو يعرفون فل المرتدين  , أما
وغيرها    التفتيش عن  !!ناهيك

أعد     ,   فل ًا كثير بالكلم ذهبت أنني  !!يبدوا
تلف           قد الفلش أن يبدوا الحرارة شدة ومن الحبيب أخي بعدها

يوم            قبل والتحديث آخر فلش على شيء بكل محتفظ أنني لله  ..الحمد
جلبها           بإستطاعتي صغيرة أخرى وأمور حبيب يا فقط رسالتك ضاعت  ,لذلك

وعشرة         ومرتين مرة رسالتك أقرأ أن أريد أنا  ..وحقيقة
ًا         تحديد أذكره أعد لم لكلم أحببتها فقد هذه بالذات

الغالي       أخي ًا دائم أفعله ما ًا دائم  ..هذا

الحلم        !!  :) :) :) ,    في وآخرها أنام ل قبل ثم ومن الستلم حال  !!أقرئها

كل     ,     ,     بحذف تقوم وإن إرسالها أعد عليك بالله بها محتفظ كنت إن أخي
ًا ,    خير الله فجزاك شي

  .. ( الله :     (   سبحان المهملت وسله الدرافت الصالح اليميل من حذفتها للعلم
 ,,تعالى



وجدتها      إذا أخي رأسك على  ..قبله

ًا   ..    ..    كثير الكلم أخذني قصد بغير جائت الطالة على  ..أعذرنا
تعالى   حفظه  ..في

أخوك

: رسالته   على ردي

, وبركاته     الله ورحمة السلم وعليكم

وجمعنا           العل فردوسه ورزقك فيك وبارك الحبيب أخي بحفظه الله حفظك
     ,         , الله  حب ال يجمعنا ولم بيننا ارحام غير من الله في احببناك فانا فيها بك

, الحنيف         الله دين عن زودا الكفر أهل ومجاهدة ورسوله

: حديث              من جزء في وسلم عليه الله صلى النبي قال كما او الحديث وفي
والشهداء         ! النبيون يغبطهم نور من منابر على بجللي المتحابون
صوت             يسمعوا ولم بعضهم يروا لم الله في المتحابون هؤلء كان اذا فكيف
       , وهو      فقط واحد شيء ال يجمعهم ولم يلتقوا ل وقد يلتقوا ولم بعضهم

!! عنه؟     والدفاع الله دين نصرة
لله                النية اخلصنا ان اننا واحدة لحظة اشك ل اني هو ال اله ل الذي والله

الله              صلى نبينا حوض وعلى ربنا عرش ظل تحت ملتقون الله شاء ان فاننا
يديه             بين نتدافع الله باذن واحدا واحدا الشريفة يده من يسقينا وسلم عليه

       , ادخل    فانما الجنة دخلت ان انما فاني وتنادوني اخواني وانادي اناديك
ما            نعمل ورائكم من ونحن السلم بيضة عن يزود من فانتم بجريرتكم

       , ولو    وخدمتكم عليكم بالتعرف الله شرفنا فقد ال ليس لخدمتكم نستطيعه
. وسعها           ال نفسا الله يكلف ل ولكن يجب كما ليس انه

وها             المل قلبي في بعثت كلماتك كذلك الحبيب اخي بعفوية انت كتبت كما
.         , تعالى     الله شاء ان القلب الى القلب من كذلك بعفوية اكتب ذا انا

 ,       , واحذفها     الرسائل من بأي احتفظ ل فاني الحبيب أخي سؤالك على وردا
يدل,             مطلقا شيء اي معي يكون ان أحب ول تنقلي لظروف وذلك جميعا
            , جميعا  اجرنا يكتب ان الله نسأل فيه نحن ما ابتلءات من وهذا توجهي على

. امرا     الله يأذن ان الى

      , الرد      عن تتكلم انك أعتقد فاني السابقة رسالتي في كتبت لما بالنسبة
ل         . ام الفلم لجميع مشاهدتي يخص بما لك وضعته الذي

         , أنصار      عن يصدر ما كل أشاهد ل اني وهو لك كتبت ما بعض أتذكر ولعلي
.     , الصغيرة,    العمليات بعض واحيانا بالصدارات فقط واكتفي السنة

ولئي             أعطيت قد فاني للدولة العلم وزارة عن يصدر ما كل اشاهد وانما
بيدهم            ويأخذ فيها اخواني يثبت ان الله أسأل العراق في السلم لدولة

وينصرهم.
    , وبان         ظهر قد فانه شيئا لها اشاهد اعد لم فاني المجموعات باقي واما

       , ل,     فاشل منهج وهو جربناه منهجها فان اطلقا تهمني ل فأصبحت اتجاهها
يتناقض         والذي يحمله الذي التميع عن عوضا السلم   محالة فطرة مع

      . في    السلم دولة في وجدناه فما والمنهج التجاه والوضحة الصافية



ابيض          ناصع وخطهم والوضوح الشفافية في غاية انهم وقادتها العراق
          , ذلك      غير كان وما حق انه يقولوا حق هو ما غموض ول فيه لبس ل واضح
. حسيبهم          والله نحسبهم لئم لومة الله في يخافون ل يظهروه

      , المسلم     والشباب السلمية الساحة اليه تتعطش الحبيب أخي يا الخط هذا
ولمس           العين راي ورأى معها الجهاد وجرب السلمية الجماعات جرب الذي

او            قليل الدنيا من بعرض فيها الشهداء دماء وبيع الملتوية والطرق الخديعة
. أمور          من وغيرها خبيثة سياسة من ذلك من شابه ما

, الحبيب   أخي يا
ان               من يقين شبه على اني بسبب بكم التصال اداوم أزل لم اني لك كتبت

     . لول        بأني لك قلت ولعلي باسمين ولكن واحد خط هو الدولة وخط خطكم
تابعت             لما ما وقت في ما يوما الدولة مع ستتوحدون انكم من شعوري

.( صراحتي  (  اعذر معكم التواصل

      , مكسب        اي عن ابحث ل فاني تعالى الله لوجه انصحكم اخي يا اني ثم
         , الله    من الجر كسب في واملي لكم حبي سوى مصلحة ادنى لي وليس

.    , الغد,        قبل اليوم الدولة الى بالنضمام الحبيب اخي يا انصحكم تعالى
        , عينيها   نصب وضعت التاريخ عرفها صليبية قوة اعتى العصر طاغية فان

      , من     تملكه ما كل تسخر وهي السلمية العراق ودولة القاعدة قتال
!!!    , ترى؟؟   يا فلماذا الغاية لهذه امكانيات

والستعداد          المكانيات هذه كل تسخير ولماذا الصليبي الحقد هذا لماذا
! بينهم؟          الثقافة هذه ينشرون وهم اجيال تستغرق الجل طويلة لحرب

! الحبيب؟    أخي يا لماذا

ذلك            ويخشون هؤلء طريق عن آت السلم بأن اليقين علم يعلمون لنهم
. خشية  اشد

   , كل           ان رأوا أخرى اسلمية مجموعة اي في يروه لم ما هؤلء في رأوا
  , هؤلء         ولكن والخلفة السلم دولة اعادة خطر عليهم يشكل ل الباقي

            , الله   خلفة اعادة نواة جاحد ال ينكرها ل نواة انهم بل فعليا خطرا يشكلون
. الرض  في

!!! أجيال؟؟         وعلى الحبيب أخي يا العصر طاغوت نواجه فكيف
! متفرقين؟    ام متوحدين نواجهه

, أخرى      مجموعة اي عن أتحدث ول
, بالذات     السنة أنصار عن أتحدث

     . المة       واجيال يسجل التاريخ فان تتأخروا فل السلم دولة ظهر حماة أنتم
          . مصلحة  في التأخير فانما تتأخروا ل حبيب يا تتأخروا فل ستقرأ المستقبلية

. مصلحتنا    في وليس عدونا

لدولة             النضمام تعلنوا ان يوم عيد يوم سيكون انه رسالتي في لك وذكرت
     ,      , منافق  كل على وغم ونقمة مخلص موحد لكل فعلي عيد السلمية العراق

وصليبي.

,          , أخي    يا تنتظر فل جماعي المر يكن لم وان تتردوا ول امركم فاعزموا
القيامة       "     يوم آتيه وكلهم افرادا القيامة يوم مسؤولون وانا انت فانما

فردا".

  ,    , لم         فاني قسوت ان اعذرني ال ليس والنصح الحب باب من تقدم ما قلت
: الصلح   ال أرد



واليه"             توكلت عليه بالله ال توفيقي وما استطعت ما الصلح ال أريد ان
انيب"

, الكريم     تعالى الله حفظ في

محبك,
أخوك.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
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, وبركاته     الله ورحمة عليكم السلم

, بحفظه        الله حفظك الرحمن عبد أبو الحبيب أخي

 ,    , خاصة        فيها ما وعلم الحبيب أخي الخيرة رسالتك على خيرا الله جزاك
        , اتجاهنا    في شيء أتى ان الله شاء وان وزيرستان في اخواننا مسألة

. الله       شاء ان بشأنه نتواصل لكي أخبرك

   ,    , له     أرسلت وقد الحسبة هو والسبب الن منقطعين فاننا لبصير بالنسبة
. الله             شاء ان الرد وأنتظر الفجر في معنا أخ عبر الخلص عبر رسالة

     , ال   ,     الشيء بعض هادئة وهي حالها على المور فان السنة لنصار بالنسبة
     , رسالة        من جزء هنا واليك الفرصة تسنح عندما قبلنا من النكزات بعض من

   .     , بالحمر     هو ما قليل قبل له ارسلتها مراسلهم الخ سؤال على جوابا
:        , ردي  هو منه اسفل بالسود هو وما لي سؤاله

عنا         (      ينشر ما كل تشاهد هل بعيدة فترة منذ أسألك أن أريد حقيقة كنت
     , ( التفضل     يرجى قليلً محير سؤال صغيرة وعمليات إصدارات من وغيرنا

عليه   :) :)بالجابة

 , فأكثر            السنة انصار عن ينشر ما كل اشاهد ل اني الحبيب أخي الحقيقة
.     , الكبيرة    الصدارات فقط واشاهد أشاهدها ل الصغيرة العمليات

. كله          اشاهده فاني السلمية العراق دولة عن يصدر ما أما

  , حصل           وهذا أشاهده ل فاني العراق في الباقية الفصائل كل عن يصدر وما
            , كل  من يصدر ما كل اشاهد كنت فاني الجهاد بداية في اما فقط مؤخرا

. استثناء   وبدون الفصائل

     , العراق        بدولة أؤمن اني ال الحبيب اخي كثيرا يعجبك ل قد جوابي ولعل
       , السلم   دولة لقيام أساس لبنة انها وأعتقد ولئي وأعطيها السلمية

  , من          وهي الله شاء ان النبوة منهاج على الخلفة لعودة وتهيئة الكبرى



الدولة            هذه بعقيدة لعلمها ال لشيء ل التاريخ عرفها قوة أطغى تحاربها
        , يفتح,      ان أخي يا تعالى الله من وأتمنى منا دعم كل الى تحتاج وأهدافها

      , فيه     ّيد أع يوم سيكون والله فانه للدولة وتنضموا قلوبكم على الله
ظني....       (    حسن صدق ان السلم لدولة مبايعون محالة ل أراكم فاني أعدك

,     )      ( الحقيقة  هي وهذه أخي أعذرني بكم التصال بقاء سّر وهذا بكم الكبير
  , ان         ال المسؤول أخي وشخص الكريم لشخصك وشدته حبي كامل مع
   , ول         تروا ماذا فانظروا جدا جدا جدا جدا مهم أخي يا بالدولة التحاقكم

وأذنابهم          الصليب عباد صالح في ال ليس الوقت فان (تتأخروا
وتحت            الفانية هذه في لقياكم ويتمنى ربه رحمة يرجو محب مشفق نصيحة

. عرشه  ظل
واليه"      ,        توكلت عليه بالله ال توفيقي وما استطعت ما الصلح ال أريد ان

انيب"

     , غاية         البلد هذه في المور جديد اي فيها وليس جدا عادية انا حيث الوضاع
.     , والعافية   العفو الله نسأل القاتل الروتين في

.     , يحفظك        ان الله نسأل بخير وأمورك جيدة رحلتك تكون الله شاء ان

. تعالى         الله شاء ان جديد أي مع متواصلين نبقى

, الكريم     تعالى الله حفظ في
محبك,
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@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

[وهذه مراسلة أخرى بيني وبينه أضعها
للفائدة] : 

, وبركاته     الله ورحمة عليكم السلم
, ونعمه           فضله من وزادك الرحمن عبد ابو أخإي بحفظه الله حفظك

.   , بها        وسررت جديد من الحبيب اخإي الخإيرة رسالتك قرات لقد
. ويخفف       القلب يسّر دائما ما فيها فان

تساؤل            على لرد اما الله حفظك به تفضلت ما بعض عند وسأتوقف
. ما,      لشيء توضيح او اوتعليق

أكثر"            تجربة لك والله وأنت نفسي، من أسوة أخإي يا أعطيك وأنا
أخإبار           أتابع ًا صغير أنا كنُت عندما جاهدت أنت وأعمق، وأسبق مني

سي          بي البي في وثمانين اثنين سنة للبنان السرائيلي الجتياحا
يغنيه          غنًى يجد ول المسلمين على حسرة يتلّمظ ًا متحّمس ّيــا صب

وكانت           سنة، عشرة أربع حوالي ساعتها عمري كان يفعله، شيئا ول



فكرة          وعلى الشباب، مرحلة في فينا المؤثرات إحدى الحداثا تلك
" الفدائية        " العملية صاحبة محيدلي سناء عن أسألك أن أريد

عمليتها          فإن تشتغل، كانت من ومع مسلمة هي هل المشهورة،
!. جدا   فينا "أثرت

حوالي    حينها ,  16كنت     , كنت  ولكني المعراك في أشترك ولم سنة
  , اخإي       وكان اللبناننين من تبقى وما الفلسطينيين المقاتلين اساعد

   , في      اساعدهم فكنت حينها الديمقراطية الجبهة مع مني الكبر
. الخ     والحراسة والذخإيرة اللوجيستية المور

.     ( اسلمية   (    معلنة مجموعة اي حينها علمي حد على يكن لم حيث
 , ال         بحتة علمانية تنظيمات الى ينتمون كانوا حينها المقاتلين وكل
      , بعد      ال بأحدهم ألتق لم وهؤلء وبهدفه بنفسه وقاتل ربي رحم من

 ,     ,      , وكان  فتح في حينها وكان ورعا طيبا فاضل أخإا وكان سنوات عدة
أصيب          قد وكان الطيبيبين الملتزمين من كلهم خإاصة سرية لهم

الحساس           من عدد وخإسر الحياة له الله ّدر وق بعدها الحرب في
       , وانقطعت    فيها وعاش أفريقي بلد الى فانتقل اعضائه من عدد في

. وهاجرنا      هاجر ان بعد السبل بيننا

       , رسالة     في أخإي لك ذكرت كما فانها محيدلي بسناء يتعلق بما اما
   , علماني,      حزب وهو السوري القومي الحزب من شيعية سابقة

: المحيدلي,        عن معلومات صفحة وفيه موقعهم وهذا معروف
http://www.ssnp.net/main/modules.php?

name=News&file=article&sid=2528

,        , الرض   على تحصل المور من الكثير ان أخإي الشديد للسف
,     . الماضية      تموز حرب فمثل مختلفة بطريقة البلد خإارج الى وتصل

انهم           على وحزبه اللت نصر الى ينظرون الخارج في الناس فان
.       , تماما    ذلك غير تعلم كما والوقع العقيدة وحماة المة ابطال

       , الناس   أشد من كان السوري القومي الحزب أيضا حينها وفي
      . العلمانية,     الحزاب حملة قاد من وهم علينا سوريا عصا فكان علينا

. طرابلس  على

,  , نزعناها       مسجدنا باب على المحيدلي صورة وضعت وعندما
       . بعض  تدخإل أن لول مقتلة تكون وكادت واستنفرنا واستنفروا
يضعوا          ل أن أحسن هي بالتي القوميين واقنعوا حينها المشايخ

.     " المسجد "  باب على السافرة شهيدتهم صورة



والصبر"            اليأس عدم أمر في أتكلم أن أردت فقد أخإي يا المقصود
لو          جدا، كثيرة ونواقص عيوب عندنا فنحن ونقصنا، أخإطائنا على

وجل           عز الله ولكن بنا، واستهانوا علينا لضحكوا أعداؤنا بها علم
فيظلون         َبنا، عيو أعدائنا عيون عن ويخفي وحلمه بلطفه يسترنا

والتهاون         والتقصير، والخطايا المشاكل ترى لو فوالله وإل يهابوننا،
    !.. التنظيم     نفس وفي وبالمقابل عجب شيء ونحوها، واللمبالة

    ( الراقية   (  العالية المناذج تجد الخإوة امتاع المجتمع نفس وفي
والخإلص،    :     والصدق والتقوى الدين المناحي كل في الفريدة،

وحب        والبذل والفداء والتضحية والفهم، والعلم والعقل والخإلق
. والفضائل....   المكارم إلخ الفضل

     (  ) " عنه " التعبير يصعب عجيب مجتمع الخإوة امتاع مجتمع نحن
وتتضايق          اللفاظ ُتعِوزك يعرفه ل لمن تصفه نحاول عندما ووصفه،

من           وفينا بالغ، شيء القوة مكنونات من فينا صراحًة، اللغة، عنك
!!.. سنين         من العالم لملكنا لوله أيضا شيء والقصور الضعف

اليوم،         الموجودة العداد هذه ُعشر النسان يحّصل لو صدقني
!!. الله          بإذن العالم بهم لفتح ّية المرض الصافية النوعية من ُعشرها،

.. عليه         ونصبر نعالجه أن من لبد واقع هو لكن
!.. قومنا            من رجاٌل إل نحن وما الكبيرة، أمتنا من مصّغر نموذج هو

والظهور،          التمكين شرائط عن بعيدة مازالت أنها يخفى ل والمة
البتلء          مرحلة وفي وصحوة، نهضة مرحلة في الن هي إنما

.. خإيٌر      كله ، لله والحمد والمحيص،
ليس          :  يقول أن للنسان مناص ل وأحيانا تعالى، الله بقسمة رضينا

!.. كان    مما أبدع بالمكان
لكن :           الجهاد، معنى بكل ونجاهد الله وبقدر الله قدر ندفع صحيح

تلك           بحاُر إليها تنتهي وشواطئ السباق، هذا عندها يقف حدود هناك
"المعارف..! 

    ,    ,   , القلب  في ما قلت خإيرا الله جزاك و فوك فض ل والله صدقت
. منك     الله حرمنا ل وزيادة

         // وما"  الدولة في إخإواننا عن تكلمنا عندما ببالي خإطر العزيز أخإي
بإخإواننا          مثل قارناهم إذا الفوضى من وشيء لخبطة من فيهم

انضباطا         الكثر الجماعات من غيرهم أو السنة أنصار جماعة
كنت           رسالة من الفقرة هذه لك أقول أن ببالي خإطر والصغرـ

سابقة       :  مدة في المشايخ إخإواني لبعض كتبتها
( التنظيم((      :   ( الجماعة أن وهي الكثيرون عنها يغفل هامة وملحظة

قليلة،          مناطق أو معينة منطقة في محصورا صغيرا يكون عندما



بهم         التصال قنوات وتتيسر ُطهم ضب ُهـل يس قليلون، أفراده ُد وعد
إلى       قيادتهم من والتعليمات والتوجيهات والنواهي والوامر

فيه        فالمر الطراف المترامي الكبير التنظيم وأما قواعدهم،
كلها           والسهام عليه، العداء تركيز جّل كان إذا سيما ول أصعب،

حاسدون          له القربى ذوي من الخصوم فحتى وللسف إليه، مصّوبة
أمره          على غالب والله ّفرون، من ومنه ّدون صا وعنه خإاذلون وإياه

!. يعلمون     ل الناس أكثر ولكن
تقويمها         في ًا مهم فستجده والتنظيمات، الجماعات في هذا فاعتبر

وبركاته          تعالى الله وفتح الخير بكثرة العبرة وإنما عليها، والحكم
((. اهــ  وجل عز

على          تعالى بالله ونستعين أذكرك، وإنما ذلك كل تعرف وأنت
نلقاه          حتى الحق على الثبات الله نسأل والمتلّونة، ّومة المت نفوسنا

. عنا   راٍض وهو
الحق،    :         حساب على الخلق من لحد نتعصب ل أخإي يا شيء وأهم
كلهم            هؤلء أسامة، غير ول أسامة ول القاعدة، غير ول القاعدة ل

!..      ( حتى    ( الله، خإلِق ُق خإل هي القاعدة الول وبالنموذج الله، خإلق
!.. قيد           أو شرط بل مطلقا الحق مع الله؛ مع نحن إنما

{ لله{       ًا أنصار كونوا آمنوا الذين أيها يا
الصالحات{          وعملوا آمنوا الذين إل خإسر لفي النسان إن والعصر

"{ بالصبر    وتواصوا بالحق وتواصوا

   ,       ,   , ان    الله ونسأل خإيرا الله جزاك ال أقول ل أقول ماذا آه أخإي يا آه
في            نخاف ل التوحيد راية تحت للعيش نحن فلكم الدين لهذا يمكن

 ,        . اللهم   اللئام مآدب على كاليتام نكون حيث نعيش لئم لومة الله
.         , العظيم   العلي بالله ال قوة ول حول ول وعدت الذي نصرك

          // على"  تواصلنا أكثر نجعل أن في نفكر لو رأيك ما العزيز أخإي
لن         والخطرة، المهمة الرسائل سيما ول الحسبة، بدل البريد

ذكرتم؟        كما العدو قبل من التركيز عليها الحسبة
ببرنامج          مشفرة ملفات طريق عن التراسل في رأيك ما ثم

       " فأنا"  مؤخإرا، الجبهة في الخإوة نشره الذي المجاهدين أسرار
فكرتنا         فتكون إخإواني، بعض مع الن أستعمله لمزيد-صرُت

كالتي-  : التأمين
مكتوبة          رسالة فيه وورد ملف بداخإله أسرار، ببرنامج مشفر ملف

. المعروفة     وشفرتنا هنا ببرنامجنا مشفرة
تشفير :    .. داخإل تشفير يعني



أو           سر كلمة عليه وورد الملف نجعل أن لحقا أيضا وبإمكاننا
أخإرى         سر كلمة عليه فنضع رار بالون ونضغطه كلمتان،

بعد          ونكتبها عليها نتفق وهذه سر، كلمات عدة عندنا فيكون
. تشفيرين    المشفرة الولى المراسلة

. جدا       كبير بشكل رسائلنا أّمنا نكون وبذلك
. جدا       والخطر الهام للتراسل القل على هذا

خإليه           :  لي وقلت ، فترة قبل لي أرسلته الذي بريدك عندي أنا
. جدا   الطارئة "للحالت

تسربت[    التي الرسالة بيننا [     حول كانت رسالة وهي
من          مندوبون فيه النت على خاص مركز في الخوة وبين

خاصة        رسالة فيه ووضعنا السنة، أنصار ومن الدولة
ونشرت         النت إلى تتسرب بها فإذا الخوة بين للصلح

الفاسدة     السرورية العصر مجلة ] :  في

, وبركاته     الله ورحمة عليكم السلم
, الرحمن     عبد ابو الحبيب أخإي

, خإاص       ,      ميل اي وبينه وبيننا المسؤول للخأ قليل قبل ارسلتها الرسالة هذه
. تشفير   برنامج ويستخدم

       , فان       هو هو لعله له ارسل فقلت ايام عدة منذ منه رسالة فوجدت دخإلت
فيها               سنصل الله شاء ان المور فان احد خإطه على يدخإل ولم هو هو كان

. نتيجة  الى
. الكريم     تعالى الله حفظ في

الرسالة:
عليكم  السلم

الحبيب  اخإي
 ,       , فان    الموقع قفل الى سنضطر فاننا وال التراسل القصوى للضرورة أخإي

          , في   الخأ وبين بيني فيها ما وفيها جدا خإاصة رسالة حصلت كبيرة أمور
      , منها,      يحذف لم هي كما منشورة الن عام موقع على موجودة الموقع

به,         أكتب الذي ومعرفي موقعنا اسم بدايتها وفي حرف
!!!!

, أخإي       صاحبك ال الرسالة بهذه يعرف ل
فيه        تعليقات آخإر في الرابط هذا الى انظر

http://www.alasr.ws/index.cfm?
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أنصار            في الخإوة ورسالة والموقع معرفي بذكر أخإي للخأ رسالتي وتجد
. له    أرسلتها التي السنة

      , أضع        لم أني ذلك في والسبب أخإينا خإلل من التسريب أن من متأكد واني
في             تقرأ كما له أرسلتها التي الرسالة في الله عطية الشيخ رسالة له

النصار,           للخإوة فقط أرسلتها الله حفظه الله عطية الشيخ ورسالة الرسالة
  ,  . ان      هممت الله وسبحان السلوب وبنفس الموقع داخإل معرفهم على
دون            لكم أرسلها فكيف النصار في خإاصة بأنها تذكرت ولكني له ارسلها

وضعتها            قد كنت ان بعد رسالته من وحذفتها ارسلها فلم الشيخ استئذان
. الرسالة   آخإر في

والتي             الله عطية الشيخ رسالة أضاف لكان كله للموقع هو المتتبع كان فلو
جدا           مهمة معلومات فيها وذكر الشكال تخفيف ومحاولة للخإوة وعظ فيها

     , المنشور    الموضوع صاحب مصلحة ومن المنشور الموضوع صاحب تفيد
. فيها           موضوعه ويدعم الله عطية الشيخ برسالة ياتي أن العام على

. هي            وكما اخإي لرحال ارسلتها التي هي فقط نشرت التي الرسالة ولكن
. بأخإرى        أو بطريقة أخإي قبله من التسرب فان

      , كل        في ذلك من اخإواني واحذر كبير الصليبيين مكر بأن اخإي يا اعلم واني
يوم.

       , لم      او لديكم معروف الخأ كان سواءا رحال عبر سربت الرسالة هذه ولكن
, لهم,              اوصلها من خإلل من او خإلله من او عبره سربت الرسالة فان يكن

. بشدة        المر تاخإذوا ان ويجب أخإي عبره ولكنها
           , منه   اتقبل فلن كافي شافي واضح بتفسير بأتني لم اذا انه الخأ انذرت وقد

   , هذا        نعني ونحن آخإر اشعار حتى الموقع باغلق وسنقوم واحدة رسالة
الزبى      السيل بلغ فقد أخإي الكلم

وحذف           التراسل وعدم الكتابة عدم الموقع في الخإوة من طلبت وقد
   , نقفل,        قد واننا آخإر اشعار حتى فقط رسائلكم بنشر والقيام الرسائل

الموقع.
   , اني          أخإفيك ل جدا مقلق وهذا للدولة اخإتراقات من اخإي كثر والقيل والقال
  , بالك             فما العظيم العلي بالله ال قوة ول حول ول يقال ما بعض اصدق بدات

. عليه         نطلع ما على يطلعون ل الذين الناس بعامة

 ,   , فبعد         أكبر وبحزم اكثر بقوة المور تأخإذوا بأن اخإي يا أنصحكم واني
 !       , آخإرين    اناس اصبحتم وكأنكم الوضاع تغيرت الله رحمه الشيخ استشهاد

.          , لكم   قربنا من أكثر النصار من بقربنا نشعر اصبحنا أكذبك ول اصدقك
! مثل؟      الرسائل على الرد عدم فلم

       ! عن    المور وتسيير بأول اول المور وحلحلت كالسابق؟ التواصل عدم ولم
لعلمنا,       ,    الوحيد فالمنفذ الحبيب مع بدأناها كما الوراق ترتيب واعادة قرب

!        , المتابعة؟  من الكافي الوقت أخإي تعطونها هل النت هو

عليه             أنتم ما ببعض لعلمي يعتصر وقلبي القول هذا أقول أني الله يعلم
بالذي,           وتتفكروا قليل الحسابات تراجعوا ان أرجو أخإي يا ولكن واعذركم

. حولها        يحاك وما الدولة عن يكتب وما يحصل



 , ولكم           رسالتهم على الشيخ رد عن تسأل النصار من رسالة وصلتني وقد
تذكر            رحال من أتتني رسالة بعد وصلت انها وخإاصة الرسالة هذه فاجأتني
!!! هنالك            ما والى لقاء عقد بانتظار وانكم النصار مع سّويت المور أن

! أخإي؟     يا هذا تسمي فماذا
     ,    , يرسل      ل ان يعقل هل اخإي يا ولكن اجهلها كثيرة امورا هناك ان أعرف

!! مجاهدين؟           قتل فيها كهذه مظلمة على فيها يرد للنصار رسالة الشيخ
     , تستطيعوا         ل ان يعقل هل وبكم الله حفظه بالشيخ يحيط ما كل رغم هل

!! المهم؟؟     المر بهذا رسالة ارسال
  , القلوب         وبلغت تعرفه الذي بلدنا في الشوارع حرب بتجربة مررنا لقد
         , الخإوة   يستطع لم مرحلة وصلت انه أذكر ل ولكني ايام في الحناجر

!! والمحاصرة        المختلفة المدن بين حتى بينهم فيما التواصل

!!! فقط؟؟؟           لكم ارسلناها التي المعرفات عبر النصار رسالة نشر تّم لماذا
! معرفاتكم؟           بعدد هي التي النصار معرفات عبر نشرها يتم لم لماذا

!    , الطريقة؟     بنفس ونتراسل واحد موقع في جميعا ونحن
     , الخط      على دخإل بمن فلربما الله يرحمكم الحسابات اعيدوا الحبيب أخإي

المرسوم          الدور ولعب الصورة وتشويه الثمرة لقطف اتى من مؤخإرا
, الما,             يعتصر وقلبه المّرات تلو ّات مر فجع قد أخإوك فان تفجعونا فل الخبيث

    , الكثيرين        وظهر ظهرنا فستقصمون الله ّدر ق ل المّرة هذه بكم فجعنا فان
. العظيم         العلي بالله ال قوة ول حول ول امثالنا

     ,        , احد  خإطك على دخإل او أعرفه الذي حبيبي كنت ان اعرف ول لك أكتب
تكون,           ان عسى الرسالة هذه في المخاطرة لخإذ مستعد ولكني آخإر

   ,   ,     , على   لي ّلم وس علمة اعطني هو انت كنت فان حبيبي وحبيب صاحبي
      , ّطع       مق قلبي فان يراسلني ليته فيا اليه واحّن اذكره افتأ لم الذي الحبيب

.(      ). دّره   لله رسائله بخاتمة علمة اعطني منه السماع على

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحبيب       أخإي وبركاته الله ورحمة السلم ,وعليكم
ونعمه       فضله من وزادك اخإي الله ,حفظك

   , جالس         كنت واني القلب على أثر من لكلماتك كم وحده الله يعلم
    , حالة        في فعل لني اليوم يكون ان وتمنيت منك الرد أنتظر فقط
 ,         ,( نلبس (  تعلم كما أخإي يا هذا عملنا في لنه بلهجتنا مخنوق ضيق

نحن,           ما الناس اقرب عنا يعرف فل الناس امام جلد جلدين
 ,          , فل(   وحده الله ال يعرفه ل هنا به نقوم فما تماما هذا أعني عليه
  ,( عبئ         وهذا هذا بعملنا يعلم واحد انسان شخصيا نعرفه ممن يوجد

     . الوحيدين,      بدر ابو واخإي فأنتم لكم ال للفضفضة مجال فل كبير
     . والحلق       القلب في الخنقة لذلك به نقوم ما يعرف من النت على

.كبيرة
   ,     , أتمنى     كنت ولكم للعراق بزيارة نقوم ان أخإي يا فكرت اني حتى

        , الخأ    لي أرسل الفترات من فترة في ولكن هناك الى نهائيا الهجرة



يوازي           انه وقال الثغر هذا على نبقى بأن حينها العلمي المسؤول
   , لطلب       تفويضا واعطاني أكثر هنا يحتاجونا وانهم به يقومون ما

, لعلمنا            تضعيفا ذهابه في ان وجدت ان يهاجر ل أن أشاء ممن
    . اخأ        من فقط وطلبت فقط ذلك في منهم أستأذن أن مني وطلب

العلمي          الجهاد كتيبة مسؤول وهو الهجرة عدم اذنهم بعد واحد
اخإبارية        ,    تقارير منها العمال من بكثير وتقوم لنا رديفة هي التي

    , وتترجم,    ومتنوعة عديدة وتصاميم شهرية نصف وحصيلة اسبوعية
   ,  , نتابعها       ونحن الخ كبيرة نشر سرية وفيها الدولة بيانات جميع

ممتاز     وانضباطها الله بحمد .يوميا

       , اوراق   اخإتلطت الله رحمه الشيخ استشهاد بعد أخإي يا ولكن
, العمل,           وترتيب المهام توزيع على الخإوة مع اتفقنا قد فكنا كثيرة

 ,      , وقمنا   استأجرناه للفلم خإزين انشاء منها مهمة بخطوات وبدانا
  ,     , على   واتفقنا لسرايا الجهاد كتيبة وقسمنا للصور بموقع بالشتراك
    ,      , جدا   جدا منزعج اني اخإي يا أخإفيك ل فاني للتصال خإاصة طرق
في          ومناصريهم المجاهدين الخإوة من الهائل الكم هذا تواجد من

امريكا        في موجود بها الخاص السيرفر حيث  !الحسبة
         ( الذي ( البرنامج اخإترع من وهم النترنت اخإترع من المريكان وهم
        , حرف    كل أي البيانات قاعدة أن عن عوضا الحسبة موقع به نشغل

( خإاص      (   كومبيوتر جهاز السيرفر على موجود الحسبة في يكتب
عندهم  !!موجود

  ,       , رغم   واعلمنا تعالى الله بفضل كبيرا شوطا قطعنا حال اية على
اجتمعنا           حيث الخاص الموقع في الواحدة اليد كف بعدد ابتدأنا اننا

  , انصار      ومراسلوا الله رحمهم العراقي والخطاب ميسرة بأبو
أذلت,            وكرمه ومنه الله فضل من الصغيرة الثلة هذه ان ال السنة

واذنابه   الصليب .اعلم

 ,     , فعود       تنميق او ترتيب دون القلب في ما اليك أبث عندما سامحني
         . في    كما أخإي التذكير الى دائما بحاجة اننا اي المقصود هو بدء على

    , والهمم  تفتر القلوب حيث الطيبة .رسالتك
 ,        , اما     لنا ويرسل ال أيام يمر يكن فلم مصعب ابو الشيخ الله ورحم
  ,     , لله      والحمد هممنا يلهب ذلك وكان عزيمة شد أو تذكرة او بسلم

حال   كل .على

,   , عرفتهم       نعم الحبيب أخإي الشمال في الخإوة الى بالنسبة
      , الخإوة     قبل من جدا مزكون وهم الشمال في حديث دار وعندهم



    .       . الله  شاء وان عرفتهم بكر ابو الشيخ ذكرت وعندما التقوى في
تعالى          , الله باذن معهم للتواصل طريقة على نتفق العودة بعد

اليمان          يرزقنا ان الله نسأل لوحده ضعيف باخإوانه قوي فالمؤمن
باخإواننا  .ويقوينا

الكريم     تعالى الله حفظ ,في
الله   في محبكم
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وبركاته     الله ورحمة السلم ,وعليكم
فيك      وبارك الحبيب أخإي الله .حفظك

أخإي          يا العظيم العلي بالله ال قوة ول حول !!ل
   ,     . ول   حول ول للمراسل رسالتي هي والرسالة مصعوق اني والله

العظيم     العلي بالله ال !!!قوة
     , صحيح     اسمه ذكرت الذي والمنتدى تعلم كما أخإوك هو .فيوسف

من          بشدة طلبت وحين تقريبا اسبوع قبل انه الشديد وللسف
له         ذكرناها التي بالمعرفات البيان تسريب بمسألة ابلغنا المراسل

مظلمة          بخصوص المور ليه انتهت ما يبلغنا وان خإاصتهم انها
رد,          وابلغوهم السنة انصار في بالخإوة اتصلوا بأنهم قال النصار

( تقريبا       (    قال كما او الزمة لحل لقاء موعد وحددوا الشيخ .الشيخ

   ,     , متابعة   منهم وطلبنا بكم عهدنا هذا وقلنا عليه وأثنينا فشكرناه
بقوة   التسريب .مسألة

قبل    فوجئت ,      4ولكني شيء  يصلهم لم النصار الخإوة بأن ايام
الخإوة   من !!!اطلقا

نشر          سبب عن ومستوضحا معاتبا النصار مراسل راسلني فقد
,        , ثالث    طرف من بالخبر علم ان بعد وملبساته الحسبة على بيانهم

ابو         ( الشيخ الى رسالتهم بخصوص حصل الذي عن سألني وبعدها
!!!حمزة)

الخصوص؟          بهذا الدولة في الخإوة من شيء يصلكم الم !قلت
   , مراسل       بها راسله سطرين عن عبارة صغير رسالة لي فأرسل

( معناه         (  بما الخإوة رد وينتظروا يصبروا بأن فيها لهم يقول .الدولة
  , وصلت        فلربما الرض على القيادة في الخإوة سؤل منه طلبت

       ,  , شيء    يصلهم لم انه وقال عاد ثم ففعل الشيخ ّد ر رسالة !!اليهم



      , ان       ممكن بابا تترك ل ان أخإيرة مّرة منك وأطلب أرجوك له قلت
   ( وتطرقه   (    ال اليكم حمزة ابو الشيخ رسالة الرسالة اليه تصل

جدا              جدا جدا ي ضرور فالمر ل ام وصلت قد كانت ان لي .وتسأل
       , أستلم     ولم تقريبا يوم من المر وهذا الله شاء ان سأفعل فقال

  ( انضباطا        ( أكثر النصار فهم يبحث يزال ما فلعله بعد شيء منه
  ) . بأنهم       الشديد للسف أسئلتنا كل على وردا وحرصا متابعة وأكثر
( اخإواننا         من معنا التواصل الى ومسارعة انضباطا بكثير .أكثر

, أخإي      .     مؤخإرا حصل الدولة في بالخإوة التصال ضعف ومسألة
     . كل       في علينا ردهم وكان تتصور مما أكثر معهم تواصلنا كان سابقا

      . رحمه    الشيخ استشهاد بعد أقول ولكن يومي هو وكبيرة صغيرة
    , الدولة      قامت ان الى بشدة المسها وأصبحت المور تغيرت الله

  , وأسلوبهم      وطريقتهم غيرالخإرين بهم نتصل الذين الناس أصبح
جهيد,           جهد بعد ال استفسار على رد يصلنا يكاد فل .مختلف

للسف           مخترقين العلم وزارة في الخإوة أن أخإي يا أعتقد واني
     , عبر,    الخإوة رسالة بنشر فقاموا لهم أرسلناها فالمعرفات الشديد

المعرفات  .هذه
لهم          بتوصيلها بدوره هو يقوم مراسل عبر لهم نرسلها والرسائل

ديسك    بفلش الرض .على
,     , مخترقين      مشبوهون اناس او آخإرون يتلقفها ثم تصل انها فيبدو

سربت   الطريقة .وبهذه
واخإوك            بدر ابو ال المعرفات بمسألة يعرف احد يوجد ل فانه وال

   !!! عبر,     تتسرب فكيف للرسالة بالنسبة المر وكذلك والمراسل
اياها    اعطيناهم التي .المعرفات

  ,      , ذلك    ومع مخترق يكون ان يمكن ل عليه نحن الذي والموقع
  ( )   . شعرنا,     لما القمر الخإير وهذا بسيطة فترة كل ونغيره غيرناه

غيره      الى مباشرة غيرناه المور .بهذه
 .       ( ونحن (  القمر عبر وليس سرب من انفسهم الدولة في فالخإوة

ما           ال نبقيها ول نحذفها التي الخاصة الرسائل عبر معهم تراسلنا
    , الى,       الوصول يستطيع فل شخص من مخترق المنتدى كان فلو ندر

فقط          بدر ابو ال اليها يصل ل التي البيانات !!قاعدة

   ,     , اخإي    وبينك وبيني جدا جدا خإطير المر الوكيل ونعم الله حسبنا
انوي           وكنت العلم وزارة في الخإوة من جدا منزعج كنت اني

بعد           امورهم ومتابعة مراسلتهم مهمة تولي بدر ابو أخإي من الطلب
معهم       التراسل أحتمل اعد لم لني .عودته



خإالد     أبو الله في .محبك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وبركاته     الله ورحمة عليكم ,السلم
الله       حفظك الرحمن عبد ابو الحبيب ,أخإي

    , فيها       أقول ما واعني المراسل الى قليل قبل أرسلتها الرسالة هذه
من,            بهم نثق بمن توصيلنا يتم حتى ذلك الى سنضظر ولعلنا أخإي

ايام,       عدة البيانات انقطعت لو حتى .الخإوة
الكريم     تعالى الله حفظ ,في

,محبكم

     : منك؟؟؟  الرسالة هذه تسربت كيف جدا !!!!عاجل
عليكم  ,السلم

,     ,   , بها   راسلتك رسالة عليه عام موقع الرابط هذا راجع
هذا    موقعنا من ,مأخوذة

الرسالة؟؟   تسربت !!كيف
<http://www.alasr.ws/index.cfm?

method=home.con&contentID=8564
&keywords=ÏæáÉ,ÇáÞÇÚÏÉ>

 ,     , تسربت   فقط وبينك بيني فالرسالة فقط عندك الجواب
      , تسربت  كيف فقط الجواب تملك وانت طريقك .عن

   , سنغلق     فاننا وال الكافي الشافي الرد منك أنتظر
    , الذي     مرابط عبر ال تراسل بيننا يكون ولن الموقع

علينا        ويتعرف عليه نتعرف كيف ونعرف ونعرفه .يعرفنا
ترون     ماذا فانظروا شأنكم .الشأن

الناصر  وربنا

الوزارة     ] من الخأ  [:   جواب

بسم الله الرحمن الرحيم
السلم عليكم ورحمة الله وبركاته

ّياك الله أخي الحبيب " ذا،،،" ح
ُينزل المن والطمأنينة على قلبك وقلوبنا وأسأُل الله أن 

ًا جميع



يعلم الله تعالى كم أنا مستاء مّما حدث ولكن ليس لدّي
ّيات لمعالجة المر بالسرعة التي ترجو، فوضعي المني صلح

ّبر لك عنها فلدي ما يزيد عن صعب لغاية ل أستطيع أن أع
مئتي صورة مع الصليبيين ول أستطيع الحراك الكثير وقد
ّنه يمكنكم وصلت اليوم بشّق النفس  وبظروف ل أظّن أ

تصورها
ول نريد أن نمّن على الله تعالى ما نقوم به ولكن البشر

محكوم بسنن كونية كالزمان والمكان ول يستطيع الطيران
ووالله لو كان في المكان أي طريق لحل المشكلة بأقصى

سرعة ما قّصرت
ول أملك إل أن أقول لك أني سأوصل الرسالة للمسؤول وهذا

أقصى ما أستطيع
بالله إل قوة ول حول ول

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@

الله ورحمة السلم وعليكم
الحبيب السيخ أبو عبد الرحمن. أخإي الله حفظك
فأخإوك. الحبيب أخإي جديد شيء فل, للنصار بالنسبة

مسألة آخإر بعد لكن, الله بحمد يوميا معهم تواصل على
بيني اتصال هناك كان),نشره يريدون كانوا الذي البيان(

ومنها عديدة أسئلة سألته وقد,العلم ديوان مسؤول وبين
شكك     وكأنه  ,   كالمعتاد     رده     كان, الدولة في التوحد مسألة
تفاجأ     لو     ماذا   "  معناه     بما     مثل     ذكر     ومما  ,   الدولة     بوجود

هي     او     السلمية     العراق     دولة     يوجد     ل     انه     يوما     المسلمون
فتراجع  ,   أستطيعه     بما     وحاججته     المر     بهذا     فناقشته  ",   وهم
ولكن     موجودة     ليست     وانها     وهم     انها     يقصد     ل     انه     وقال
في رأيي عن وسألني .  حجمها     من     اكبر     تعطى     انها     يقصد

رأيي فأعطيته, الخإير البغدادي عمر ابو الشيخ خإطاب
ّفق لم ربما الشيخ وبأن وفهمها ببعضها المور ربط في يو

في يذكرها ل ان الولى وكان, مفهمها غير على الناس
,وقالبا قلبا الدولة مع اني صراحة له وذكرت, الموضع هذا

ارتباطنا رغم اننا وهو, له ذكرته, نفسي في ولمقصد
أنصار مع نقصر لم لها المطلق وتأييدنا بالدولة الوثيق



ما فان العكس على بل الن الى عليهم تعرفنا منذ السنة
.للدولة نقدمه مما أكثر هو اعلميا) النصار (لهم نقدمه

الرض على الوضاع عن مفصل شرحا فشرحا استفاض ثم
الذي ريشة أبو مسألة ومنها الن مشاكل من يعانونه وما

الصليبيين من المجاهدين على أشد وهو القبائل من يجمع
.الروافض

معهم وتواصلنا, جدا لينين الفترة هذه في انهم وأشعر
والحب. السابق في أشعره أكن لم كبير أخإوي طابع أخإذ

.لله والحمد جدا وكبير متبادل والحترام

.جديد من بالمر ونذكر, الله شاء ان الفرص نتحين

الكريم الله حفظ في

,أخإوك
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