
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الحمدهلل وكفى الصالة والسالم على نبيه الذي اصطفى

 نائب األمير  الفرجابو األخ الكريم/و

  أمير لواء األنصار عبدالهادي/ الكريم األخ 

 حفظهم هللا ورعاهم  

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 رضى في الدنيا واآلخرةنسأل هللا سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويوفقكم لما يحبه وي

والتي بعدها  22/10المفصلة المؤرخة بتاريخ  عبدالهادياألخ وصلتنا رسالة  *

 على األخبار المبشرة. ا  وجزاكم هللا  خير11-4بتاريخ 

ونرجو التأكيد على  الطاقات إشاعة جو الوحدة وتوحيدعلى على جميع األخوة  ؤكد*ن

بعد جمعة باي  عبدالهادياألخ ف ستخالامسألة ما دار عندكم في الشورى من 

مازال يعمل في الداخل )رحمه هللا( بحيث أن لواء األنصار الذي عقده أمير المؤمنين 

مارة اإلسالمية في الداخل والخارج لواء هو الغطاء الرسمي من قبل اإلوحتى يكون ال

غيرهم لجميع األخوة األنصار ويكون النواة األساسية لتحرك العرب والباكستانيين و

 .األنصارخوة اإلمن 

 :بالنسبة لمال رجب*

 تم تم تسليمها له أم هل 25عن  عبدالهادياألخ رسالة شر تلم  -  

 ال.                     

 نرى وهللا أعلم أن يكون الدعم الميداني في منطقته عن طريقه هو -  

 يدانيين حتى ال يتكررالمباشر مع القادة الم شخصيا  وليس التعامل                     

 عن ماوالتفرقة ونرجو إبالغ الشيخ أبو الليث نشقاقات مشكلة اال                     

 في هذا المجال.مناسبا  نراه                       

 ثانية ويناقش معه عن أخرى كدفعة 25تسليم مال رجب نرجو  -(1)  

 ومعرفة ما يحتاجوبكتيكا العمل في واليته إمكانية توسيع رقعة                          

 لذلك.                          

 .شهري لألمور العسكرية كما ذكرت (10000يعتمد له ) -(2)                    

 :*مكان الشورى

 (500+1500يعتمد كفاالت عوائل التركستاني واإلدارية له ) -(2)        

 شهري.                       

 شهري.( 3400يعتمد كفاالت عوائل طاهر ) -(3)        

 .( مقطوع25000)مبلغ تأليف القلوبيعتمد  -(4)        

 (.شهري.10000)مبلغ العمل لوالية بكتيكا.يعتمد  -(5)        

 ( شهري.5000ولناسه فقط ) كبير يصرف له ( 6)

 ( شهري.800( الجو المعطر يصرف له )7)

 

 محمد ياسر الوردكي )ممكن عن طريق الشيخ تصال باال الفرجأبي األخ * نرجو من 

عبدالرؤوف( واللقاء به وإبالغه سالمنا له والسؤال عن حاله ويطلب منه أن األ خ 

ينشط في تكوين لجنة خيرية تكون بعيدة عن العرب المجاهدين وتنشط بين أوساط 

الداخل واألخ مناطق البشتون الحدودية التي تكون الحزام الخلفي للعمل في 

يطلعه على النشطاء من المولوية والمدارس الدينية في مناطقه فيحاول  عبدالهادي

وتزويد المساجد بالمصاحف ويهتم بإعداد منهج تزويد المدارس بالمناهج من السوق 



الوالء والبراء والحاكمية )من الفقه الحنفي( ومحاولة إدخاله في مناهج المدارس 

للعمل في حفر اآلبار وترميم وبناء المساجد وبناء الغرف الدينية ومنها ينطلق 

 للمدارس الدينية وغيرها ويعطيه المبالغ التالية:

 ( كفالة مقدمة حتى شهر ذي2000(+ )6000( كفالة سنة ماضية )8) 

 الحجة.               

 عكم بالتقارير ( على أن يطل5000( ميزانية شهرية للجنة الخيرية )9) 

 مطلعا  على سير اللجنة أوال   الفرجأبو األخ  والمشاريع المقامة ويكون               

 بأول.                

ستة ميزانية ويعتمد لكم  فهي باألخضر*بالنسبة لجميع ما سبق من المبالغ المالية 

أشهر قادمة ولكم حرية الصرف في تسليمهم  كل المبلغ أو نصف المبلغ أو حسب ما 

  .(الفرجوأبي  عبدالهاديكم ). ويخصم من المبالغ التي عند ترونه مناسبا  

ألخ لك محلي ل 60*نرجو إطالعنا على ما تم صرفه من آخر دفعة تم استالمها 

 .عبدالهادي

الرجاء طرح مسألة اإلتصال بالمال مع مال رجب وكبير حتى لو المحاولة عن *

تطلب األمر ميزانية عبدالرؤوف وإن األخ حنان عن طريق المولوي طريقكم مع 

 لذلك.

لرفع المعنويات و روري جدا  اإلهتمام بموضوع الكاميرات والتصوير وهذا ض*

 فنرجو اإلهتمام بذلك ومحاولة إنجاز أي مشروع أسر للروم. إحراج الخصم,

اإلهتمام بإنهاء مشروع زمان فهو حر طليق في بيشاور أو يتردد عليها فالرجاء *

 له. تفريغ من ترونه مناسبا  

ويستكمل إلى  لمبلغ المتبقي عندكم يكون مبلغ إحتياطياألخ عبدالهادي بالنسبة ل*

قابل للصرف كمبالغ مقطوعة ألي جهة ترونها مناسبة وحتى لو ألف ويكون  100

بدا لكم كدفع مبالغ شهرية  على أن ال يقطع بالوعد لصاحب المبلغ أنه شهري حتى 

ال  ف لتنشيط أي عمل عسكري في الداخل حتىالصريتم إطالعنا باألمر ولكم حرية 

على أن يكون ذلك وخصوصا  في ظروف المراسالت الحالية  عندكمتتعطل األمور

 ومن ثم يتم إطالعنا على ما تم. بالتشاور مع أبي الفرج ما أمكن دون تعطيل العمل 

هللا رسالة خاصة بهم بإذن  لاس*إبالغ سالمنا الحار لجميع أفراد الشورى ونحاول إر

 الليث والجميع.الشيخ أبي في المستقبل وسالمنا لمال رجب و

*نرجو منكم استعمال إسم ثابت لكم في رسائلكم لنا وتوصية األخوة على كتابة تاريخ 

 الرسائل.

*مالحظة: نرجو كتابة تصور كامل عن مشروع تطهيربكتيا وبكتيكا بالكامل 

 واإلمكانيات المطلوبة لهذا المشروع.

في مستقر رحمته مع األنبياء والصديقين والشهداء وحسن  نا أن يجمعونسأل هللا

 .أولئك رفيقا  

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 أخوكم      

 أبو سعد             

 1423، رمضان 14 ،الثالثاء


