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 أعزكم) براهٌمإ تعزالمنصور باهلل  الركن المهٌبوحادي ركب الثائرٌن  المجاهدٌن معجقائد  السٌد

 .المحترم المسلحة للقوات العام القائدو والتحرٌر للجهاد األعلى القائدهللا بنصره وتأٌٌده( 
جٌش  فً لمالحم والبطوالتا رجال ،والكرامة والشرف العز رجال جنودكوٌتقدم إخوانك وأبناؤك 

 خاللكم ومن المؤمنالمجاهد  لشخصكم التبرٌكاتأطٌب و التهانً بأسمى رجال الطرٌقة النقشبندٌة

 الذكرىو المبارك الفطرعٌد  بمناسبة األشاوس الجهادإلى كل أبناء شعبنا العراقً األبً ورجال 

 متناأو شعبنا علىعلٌكم و هللا عادأ (الثانٌة القادسٌة) فً االنتصار ٌوم االٌام لٌوم والعشرٌن السادسة

أشكال االحتالل كل بالنصر والتحرٌر الشامل الكامل ألرض العراق الطاهرة من هذه المناسبات 

 .البغٌض

 سيدي القائد المجاهد المعتز باهلل
 من وكرم وخٌر فضل بمزٌد خصها أٌام فً بنفحاته ٌحبوهم أن المؤمنٌن لعباده هللا كرم من إن

 لتتوالى بعده من العٌد أعقبه رمضان وهذا الفضائل، هذه فً السبق لهم المجاهدٌن وإن عنده،
 المجاهد وإن العٌد، على لٌفطروا والشراب الطعام عن صاموا من على سبحانه الرب خٌرات
 هللا رسول قال: قال( عنه هللا رضً) هرٌرة أبً فعن المجاهد، غٌر الصائم على مزٌة له الصائم

 وأخصهم باألخبار، ٌأتٌهم الذي ثم خادمهم، اللّ  سبٌل فً الغزاة أفضل(: ))وسلم علٌه هللا صلى)
 خٌر من قدموا بما بالفرح المؤمنٌن على لٌعود العٌد وإن ،"الطبرانً رواه" ،((الصائم اللّ  عند منزلة

 فً المجاهدٌن وإن ربه، ٌلقى عندما وفرحة فطره عند فرحة ٌفرحهما فرحتان فللصائم رمضان، فً
 الذل عن وصاموا الخٌر، على لٌفطروا الشر عن صاموا فهم وأرقى، أعظم معنى ٌحملون هللا سبٌل

 أن المجاهدٌن عباده على هللا فضل من ٌتناسب مما وإن، العظٌم النصر على قرٌبا لٌفطروا للمحتل
 الحاقد، المجوسً العدو خذالن عٌد وهو الفطر، عٌد فهو عٌدهم، فً فرحات الفرحة بدل لهم تجتمع
 الصفوٌة فٌه كسرت الذي األٌام ٌوم ًوه ألمتنا النصر مناسبات من عظٌمة مناسبة مع وٌلتقً

 .النشامى العراق رجال أٌدي على المجوسٌة
كم جٌش رجال الطرٌقة النقشبندٌة جٌش فًكل مجاهدٌنا  عن وبالنٌابة العظٌم المناسبة هذه نغتنم

 أرض عن للذود والنفٌس بالغالً مضحٌن مجاهدٌن جنودا للبقاء لسٌادتكم والوالء العهد نجددل

 كمعلٌ ٌمن أن وجل عز المولى داعٌن وشعبه أرضه ووحدة الصابرة المؤمنة وقٌادته العراق

 خطاكم. ن ٌسدد على طرٌق النصرأو ،مجاهدا رمزا وٌحفظكم والعافٌة الصحةب

 .الحكٌم العزٌز هللا عند من إال النصر وما كبرأ هللا.. كبرأ هللا.. كبرأ هللا
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