
  بسم اهللا 
الحمد هللا رب العالمين وناصر عبا ده المؤمنين ، وجاعل الذل والصغار على الكافرين ،وآاشف سوأت المنافقين 
  ثم الصال ة وسالم على امام المجاهدين وقائد الغر المحجلين ثم الرضى على أصحابه في عهد ووزراء من بعده

  .السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته          

  :بعد أما 

شيوخي أألعزاء أسأل اهللا أن يحفظكم بعينه التي التنام،أدع الباري جال وعال أن يرفع بكم الرايه وأن يحقق بكم 
  .الغايه وأن يتقبل منا ومنكم خالص أألعمال أن سميع الدعاء

الذين سارعوا لما وصل أمرآم بتسليم جميع ما يجبى من اموال الواليه الى األماره يشهد اهللا أننا من  - :شيوخي 
والفيء حكمه اليخفى على حضراتكم أن يرفع لألماره .بتنفيذ هذا أألمر على اعتبار أن هذه أألموال فيء 

ولكن شيوخي أود أن أبين لكم مصادر هذه أألموال أوال ثم لما ذا تعاون .واألمير له أألجتهاد في أوجه األنفاق 
  أقول بعد أألستعانه باهللا  أصحابها مع أبنائكم من رجال الدوله أألسالميه ف

نسبه من المقاوالت والمشاريع التي تنجز داخل الوليه وذلك باألتصال بالمقاولين أو المنفذين لهذه المشا  -:أوال 
من قيمة الربح لكل مشروع علما أن هذه % 5وأحيانا تصل الى % 10الى % 8ريع والنسب تتفاوت مابين 

  .وأن اليكون بها نفع لصالح الكفر أالرده المشا ريع يكون نفعها لصالح العام 

  من غاز وآاز وبنزين ) البياضات (من محطات الوقود المسمى في مصطلح أألداريين  - :ثانيا 

  من مكاتب النقل التي تنقل الضائع داخل وخارج البالد - :ثالثا 

  معامل الطحين ومعامل المواد األنشائيه  -:رابعا 

  شخاص المخالفين مخالفات شرعيه التوجب القتل أوالحد الغرامات من بعض أأل -:خامسا 

  بعض التبرعات من المسلمين الخييرين وأن آانت بسيطه -:سادسا 

  من بعض دوائر الدوله الكافره آالبلديه والتربيه وغيرها  -:سابعا 

  أما سبب تعاون أصحاب هذه المصادر الماليه مع أألخوه من وجهين   

حتى اليتعرض هو أوأحد من أفراد عائلته (و مضطرهم الى دفع تلك المبالغ  واألصح عامل الخوف ،وه -:أوال 
  )للخطف أو التهديد 

  دافع الحب لخدمة المجاهدين أومن باب التعاطف مع المجاهدين وأن آان وازع الدين ضئيل عند أألغلب- :ثانيا 

أذا قلنا هذا فيء  فهل أصحاب هذه هل هذه أألموال تسمى فيء ؟ ف –عذرا  –فيا شيوخي الكرام سؤالي لكم 
  .أألموال آفار أم مرتدين ؟ 

وأود أن أوبين لحضراتكم أن هذا التوجيه له . أما توجيهكم من حيث تحريض أألخوه على أألهداف الماليه   
يكم أوأل آثار سلبيه على واقع الساحه ،وأنتم أعلم منا بحال الواقع ،ولكن هذا واقع أمانتا ننقله اليكم ثم أألمر ال

  -:فآثاره هي .وآخرا من بعد اهللا سبحانه وتعالى 

ضعف القاعده الشعبيه التي تحتوي المجاهدين ،واليخفى عليكم أن حرب العصابات مرتكزها أألول القاعده  – 1
  الشعبيه فمثل هذا العمل يزيد من ضعف القاعده الشعبيه



  خطأ واحد يغطي على عشرات الصواب  تعلق في أذهان الناس أخطاء بعض المجاهدين ،فيعني أن - 2

قوة أألعالم لدى أعداء اهللا حيث يقتنص آل فعل للمجاهدين اليرغبه الناس ويشهر به في وسائل أألعالم مما  - 3
  يعجل بنمو الفجوه بين المجاهدين وقاعدتهم الشعبيه 

فا فكيف يصبح هدفا ماليا أغلب أصحاب األموال يدفعون ماعليهم من أموال عن طريق المصادر المذآوره أن - 4
فالنصارى فقرائهم متوفر بين السلمين وأغنيائهم هاجروا الى .أما أذا قلتم لديكم من النصارى والشبك الرافضه .

  المناطق التي تحت حكم أألآراد آاتلكيف وباطنايه وبحزاني وغيرها  وآذالك الرافضه فهم في مناطق محصنه 

ة السيطرات وانتشار المرتدين وتقطيع المناطق بحيث الدخول صعوبة الوضع أألمني من حيث آثر - 5
  والخروج من مدخل واحد لكل حي 

يا أحبتي فاهللا يشهد اهللا أننا النريد أن نثقل عليكم ولكن هذا من وجهة نظرنا ومما عرفناه من خالل ....واخيرا   
دار رحاها أآثر من ست سنوات فيا شيوخي أألعزاء أن هذه الحرب التي .ماعرفناه من خالل هذه الساحه 

باألضافه الى تكاليف أألخوه العاملين . فخلفت آم آثير من عوائل أألخوه المعتقلين وما يقابله من عوائل القتلى 
  .من آفاالت وايجارات ،هذا من غير الميزانيه العسكريه التي هي بحد ذاتها محرقه لألموال والرجال 

ألخوه في السجون آل يزيد في عتبه على أميره الذي آان مسؤل عنه قبل فيا شيوخي البد أن وصلتكم شكاوى أ
  بل منهم خرج بعد أن أغرق أهله بالديون .فهناك من أألخوه يمكن أخراجهم من أألعتقال أذا توفر المال .أسره 

لكي يوفي فوقع أألخ بين مطالبة أهله بالديون وفقر األخوه مع صعوبة الوضع أألمني لألخ فهواليستطيع العمل 
  .مابذمته من ديون 

  أود أن أونوه الى أمر وهو أنه أذا تراجع العمل العسكري وقل فأن آثير من هذه –حفظكم اهللا –عذرا شيوخي 

فأسأل اهللا أن اليرينا . أألموال اليمكن الحصول عليها خاصة أذا قلة هيبة المجاهدين وزداد علو الكفر والرده
  هذه أأليام 

فأبشرآم بأن في والية الموصل طاقات من الشباب المسلم يرغبون العمل أذا توفرة لهم عدة  ومن باب أألطمئنان
  .........!الحرب باألضافه الى الخبرات أألنتاجيه في مجال التصنيع

فأسأل اهللا العلي القدير أن يفتح لكم من عنده فتحا مبينا ،وأنينزل عليكم الطمئنينه والسكينه ،وأن يرينا وأياآم 
  آمبن ......... ة أألسالم وهي تحكم باقرآن وأن تحي سنة النبي العدنان دول

                                                                                          .  

  ملكمعا                                                                                              

  في والية الموصل                                             

 دولة العراق أألسالميه                                        


