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رســــالــــة
عياض التونس من الشيخ أب
أمير أنصار الشريعة بتونس

ه تعالحفظه ال

بعنوان :: من وح فتوحات العراق ::

"
(وأن هذه أمتم أمة واحدة وأنا ربم فاتقون)

إن إذ أبارك ألمتنا وعل رأسها تاج رؤوسنا المجاهدين ف أرض العراق
بفتوحات بالد الرافدين، أستغل الفرصة المباركة ألتوجه لقادتنا ومشايخا ـ

حفظهم اله تعال ـ أينما كانوا ف الساحات أو ف السجون أو ف أي
مان بهذه اللمات سائال اله تعال أن تجد عندهم القبول والتفعيل فأقول

مستعينا باله:
األمة يجب أن نحسن استغاللها ف ه عليمن بها ال إن هذه الفتوحات الت
تقريب وجهات النظر بين جميع الفصائل الجهادية الت تقاتل إعالء للمة
ين للشريعة اإلسالمية أن تسود األرض.. وأن نسعالتوحيد وسعيا للتم
ف تقريب وجهات النظر بين اإلخوة جميعا، وإعادة النظر ف سياسة

:أرض الشام وفقا للمستجدات اإلقليمية، وإعماال لقوله تعال الجهاد عل
(إن اله يحب الذين يقاتلون ف سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص) ..
وعل جميع المجاهدين أن يجددوا نياتهم ويجلسوا إل بعضهم البعض
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إلحياء سنة الشورى والحوار اللّذين غابا عن الساحة منذ أشهر ، وتأليفا
بين القلوب

وإغاظة لألعداء (وال يطؤون موطئا يغيض الفار....)..
وعليهم أن يهضموا حقوق أنفسهم ويفتحوا صدورهم لبدء مصالحة شاملة

تقتضيها كلتا السنتين الشرعية والونية..
فإن التواضع رفعة والعفو مرمة والتصالح مراد من مرادات اله يرفع

اله به الدرجات ف الدنيا واآلخرة ولنا ف أصحاب رسول اله صل اله
عليه وسلم األسوة والقدوة.. فعل اإلخوة المجاهدين كما المشايخ والدعاة
أن يتحلوا بشجاعة عالية ـ عنوانها اإليمان وشعارها اإلجتماع وهدفها األمة
بأسرهاـ ليسارعوا ف طرح مصالحة مع الجميع يقع عل إثرها إعادة البناء

..
وإن ألتقدم لل من الشيخين أيمن الظواهري ‐نصر اله به الدين ووفقه
لما فيه رضوانه‐ وأب محمد الجوالن أن يعجال بمباركة هذه الفتوحات

وما من اله به عل إخوانهم ف الدولة اإلسالمية ف العراق والشام
والفصائل الجهادية والعشائر السنية وأن يثمر ذلك أمرا من قيادات

التنظيمات المتقاتلة بوقف االحتراب والصراع فيما بينها سائال المول
تعال أن يجعلها بادرة (نصر من اله وفتح قريب) عل المنطقة كل.
كما أدعو الشيخ أبا بر البغدادي حفظه اله وأيده بنصره أن يسارع

باإلستجابة لدعوات األفاضل من القادة والمشايخ الذين طلبوا منه علنا
وسرا إحياء سنة جده رض اله عنه. وأن يون رمضان هذا العام موعدا
لإلجتماع والجماعة واحتفاال بانهيار مشاريع الفر العالمية ف المنطقة..



كما أذكر إخوان الذين من اله عليهم بالنصر من جند الدولة اإلسالمية
ف العراق والشام والعشائر السنية بأن ال ينسوا فضل اله عليهم وأن
يستحضروا فقه النصر من ذلة وتواضع له ورحمة بالخلق.. سائال اله

تعال أن يتقبل منهم ويرفع درجاتهم ويجازي عنهم أمتنا خير الجزاء وأن
" منهاج النبوة األول ونوا مطية موعود الخالفة علي

..
أخوكم وخادمم "
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