
 بسم هللا الرحمن الرحيم

َُوبَيِّنَاتُ ُلِلنَّاسُُِه ًدىُاْلق ْرآَنُ ُفِيهُُِِزلَُنالَِّذْيُأ َُُرَمَضانََُُشْهرُ ))

 صدق هللا العظيم ((َواْلف ْرقَانُُِاْله َدىُِمنَُ
 581سورة البقرة من اآلية 

  هللا( حفظه) براهيمإ تعزالمجاهد  الركن المهيب المجاهدينقائد السيد لى إ
 المحترم. المسلحة للقوات العام القائدو والتحرير للجهاد األعلى القائد

جيش  في الغيارى الجهاد رجال ،والكرامة والشرف العز رجال ك وجنودكؤأبناو يتقدم إخوانك

 الصابر المؤمنالمجاهد  لشخصكم التبريكاتأطيب و التهاني بأسمى رجال الطريقة النقشبندية

 قادة األشاوس الجهادرجال أبناء شعبنا العراقي األبي وكل إلى  كمومن ،وأمته دينه على األمين

مناسبة حلول شهر رمضان ب والتحرير للجهاد العليا القيادةوجيوش  فصائلسرايا و ومجاهدي

 متناأو شعبناقيادتنا و علىهذه المناسبات  هللا أعاد تموز، 03 – 71المبارك وإطاللة ذكرى ثورة 

 .أرضا وشعبا من كل أشكال االحتالل البغيض محررموحد اإلسالمية وعراقنا الحبيب  العربية

 نصركم هللا  المجاهد القائد  ادةسي

وطللأة االحللتالل حللل علللى شللعبنا العراقللي المجاهللد شللهر رمضللان الحللادي عشللر وهللو يللرز  تحللت 

مللن األمريكللان والصللهاينة فللي صللفقة  هامللزمالبغلليض الللذي يللديره الفللرس المجللوس بعللد تسلللمهم 

التللي  المجيللدة تمللوز 03-71 ثللورةتمللر علينللا ذكللرى الخبللو والحقللد علللى العروبللة واإلسللالم، كمللا 

وتلتقلي  ، وحققلتم لشلعبنا فيهلا كلل المكاسلب المرجلوة،واالمبرياليلة حلتاللاال مخططلاتأفشلتم فيها 

 مسلتلهما رو  الجهلاد الشلامل للعلرااالمناسبتان الكريمتان على شعبنا وهو يكملل طريلا التحريلر 

والثبللات الللذي يضللم معللاني اإليمللان العظيمللة البليغللة، فهللو شللهر الصللبر مللن شللهر الخيللر رمضللان 

وهو شهر االنتصارات كما أن الجهلاد فلي ، والثبات والطاعة كما أن الجهاد مدرسة الصبروالطاعة 

عليللله وسللللم( أصلللحابه صلللابرين  وفيللله قلللاد رسلللول هللا )صللللى هللاسلللبيل هللا طريلللا االنتصلللارات، 

ليقلودهم بعلد ذللك وفلي رمضلان  محتسبين ليخوضوا معركة بدر الكبرى وينصرهم هللا نصرا عزيزا

وإنكم سيادة القائد إذ تقودون شعبنا األبي في معركته الكبلرى ضلد أعلداء أيضا لفتح مكة المكرمة، 

 .الصبر والثبات زادكم والنصر طريقكم بإذن هللاديننا وأمتنا فإن 

 شلبر آخرعلى المضي قدما حتى تحرير  األمناء األوفياء الرجال عهد لسيادتكم لنجدد الفرصة نغتنم

 ذخللرا يحفظكللم أن العظلليم العللرش رب الكللريم العزيللز هللا نسللالو ،تامللا ارتحريلل الحبيبللة أرضللنا مللن

 .   الحكيم العزيز هللا عند من إال النصر وما ،خطاكم النصر طريا على ويسدد, لألمةللعراا و
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