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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 

 أما بعد... 

أهلي الكرام               السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته   

أقرب.و هللا تعاىل أتقى إىل او خبري وعافية  مرساليت هذه وأنت مكأرجو أن تصل  

أن وصلتنا  عدسيما بال مومعرفة أحوالك مللقاء بكيف أشد الشوق فنحن  مأود أن تطمئنيين عن أخبارك:ابتداءً 
ل أسطري و وص عندرمية الكتصلنا رسالتك وعسى أن فلله احلمد واملنة  قبضة اإليرانينيروجكم من البشرى السارة خب

التفصيل بإذن اهللا  وبعد قراءة رسالتك ستصلك رساليت الثانية ببعضوأنت يف أمت الصحة والعافية هذه إليك 
 مل يربأ منه متاماً الذي سيوصل رسائلنا مرضاً شديداً تأخرنا يف الرتاسل نظراً لعدة ظروف منها مرض األخ ونأسف ل

سب أنه قد محزة مل يصلك بعد و كنا حناالبن العزيز غنا أن أن يسأل عن أخباركم بل استطاعوعندما اآلن حىت 
أسرع وقت فيها على ضرورة إرسال محزة وأهله بأأكد ود موصلك وعلى كل حال فأنا قد أعددت رسالة للشيخ حم

.صفر 1هذا اخلميس بإذن اهللا والرسالة ستتوجه إىل اإلخوة ممكن   

ولقد سررنا بزواجه فبارك اهللا له وبارك عليه ومجــع بينهمــا خبــري وأنبــت ذريتــه نباتــاً حســناً وبنيه أخبار محزة أود أن تفيدين بكما 
ســعداً  رحمأن يــتعــاىل نســأل اهللا  ءهــاوأبناوفــاء خبــار وأســوريا  يف إخوتــهكــذلك و وفاطمــة وبنــيهم  إخوتــهكذلك إفاديت بأخبــار و 

وممــا صــربنا علــى فــراقهم أن فاضــت وخيلفنــا خــرياً  مويأجرنــا فــيهيف أعلــى عليــني  مويعلــي منــزلتهيف الشــهداء  مويتقــبلهوخدجيــة 
(َمــا َأَصــاَب ِمــن مُِّصــيَبٍة ِيف اْألَْرِض َوَال ِيف أَنُفِســُكْم ِإالَّ ِيف   قــال اهللا تعــاىلوأن هــذه آجــاهلم يف أرض اهلجــرة واجلهــاد أرواحهــم 

َرَأَها ِإنَّ َذِلَك َعَلى اللَِّه    احلديد. سورة}22{) اآلية َيِسريٌ ِكَتاٍب مِّن قـَْبِل َأن نـَّبـْ

وحنــن  ســلطانهه فلــه احلمــد كمــا يليــق جبــالل وجهــه وعظــيم مننــو  هأتقلــب يف نعمــتعــاىل فبفضــل اهللا أنــا فوبالنســبة ألحوالنــا   
أســكن برفقــة بعــض إخواننــا مــن أهــل املنطقــة منــذ عــدة ســنني ين نــإال أنســعى يف جميئــك إلينــا منــذ خــرب وصــولكم عنــد اإلخــوة 

ومــن مث يصــعب علــيهم القيــام بــبعض مــا أطلبــه مــنهم  يرتتــب عليــهمن ناحية القلق األمين ومــا ببقائي معهم جداً وهم مرهقون 
 ولكــنوعندما اشتكو من زيادة العدد عرضنا عليهم إنقاصه فرفضوا أيضاً عليهم أن أطلب جميء أحد من األهل  هومن أصعب

هنــاك أســأل اهللا أن جيعلهــا يف ميــزان  اصــربتيهوالســنني الــيت  قبضــة اإليــرانينيطــول انتظارنــا خلروجــك مــن و  ألمهيــة جميئــكراً نظــ
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ولعلنــا نفيــدك بــذلك يف الفــرتة القادمــة  اللقــاءمتفائلون بأن يتم ترتيــب كبرياً يف هذا املسعى وحنن   اً جهدبذلت فقد حسناتك 
حـــريص أشـــد أنين بـــثقـــي متامـــاً و  لزيارتـــكبـــإذن اهللا وإن مل يتيســـر جميئـــك خـــالل األســـابيع القادمـــة فســـآيت يف الرســـالة القادمـــة 

 علماً أنه يأخذ بعض الوقت. وإن كان بتغيري املرافقنياحلرص على االستقرار معك 

 حبذا أنو  ا لكِ حشوة وضعتهمكروهاً من طبيبة أسنان رمسية يف إيران وختشني  زرتِ قد  أنكِ  لنا كرمالحظة :ذُ 
م ز أو راب أياً من اإلخوة يف إيران مستشفى أي أمر رابك عند أي التفصيل عن ب تفيديين رعوا له شرحية بأي بأ

حيث ميكن هلم   تاداملعمن قليًال أكرب من احلجم املعتاد ورأسها ُقطره  احلقنة جسمأن يكون طريقة ومن تلك الطرق 
ية ري محة وقطر الشعحجمها تقريباً طول الق لزرعها حتت اجللد صغريةأن يضعوا فيه شرحية كما ذكرت لك سابقاً 

ومن  .منية كما أود إفاديت مبا ذكروه لكم عن أسباب إطالق سراحكم وكل معلومة تفيدنا من الناحية األ.الناعمة 
الذي مل  تاريخوالعملية جراحية ولو بقدر غرزة واحدة أي  وأذلك إفاديت عن التاريخ الذي وضعيت فيه احلشوة 

اخلروج إىل باكستان ومن ذلك أيضاً توضيح مالبسات مساحهم لك ب تتيسر معرفته فال بأس من ذكره بالتقريب .
م قالوا لكم بأن السبيل الذي ميكن إطالاململ بالتفصيل  قكم إليه هو سوريا علماً أن سعد رمحه اهللا كان قد ذكر أ  

ي مجيع تقضفحبذا أن إال للضرورة القصوى  املستشفياتالذهاب إىل األمين ال يسمح بمالحظة: وضعنا 
يئك إلينا بإذن اهللا مىت عند جملنعيد صرفها صرف الدواء بالرشدة بعد حتتفظي احتياجاتك الطبية السيما األسنان و 

تو أو بشاألردو  معلى تعل ن الناحية األمنية أن حترصوار. ومن املهم جداً ماحتجت إليه نرجو لك الصحة واالستقرا
بأن يعلم ه اهللا ومحاه حفظم يف ذلك فحبذا أن جتتهدوا فيه وختربي محزة كأسر من أهل املنطقة يعين دووجودكم عن

.منذ فرتة  هأيضاً فإخوانه الصغار يتعلمون أبناءه  

أفراد أسريت هم ثالثة من بلغنا قبل أيام خرباً ورد يف جملة التامي أن بعض إخواننا املعتقلني يف إيران قد خرجوا ومع
ذا؟  لعلهم عثمان وحممد وفاطمة علماً أن أبا يوسف ممن ذكروا خروجهم فهل لديك علم 

؟ وهل أنتم مع مي أود أن تطمئنيين عن صحتك وهل املكان الذي أنت فيه مريح ؟ وهل فيه غاز حكو  اخلتام:ويف 
ين كنت عندهم أن تذهيب إىل اجلماعة الذ ؟مع العلم إن كان املكان غري مريح فيمكنأسرة عربية أم من أهل املنطقة

ذا املكان او إن بقيت يف على أن يكون معك محزة سواء يف هتأتيين املرة السابقة يف اجلبل ريثما نرتب أمورنا  قبل أن
ذلك والقادر عليه. حبفظه ورعايته إنه ويلبكم اللقاء أسأل اهللا تعاىل أن حيفظكم ويرعاكم وأن ييسر  .مكانك   

ا وعيبلغونك ينتظرون جميئك و خبري عندنا اجلميع  بد اهللا وإخوته.السالم مبا فيهم الصغار صفية وإخو  
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1432//حمرم28االثنني / أبو عبد اهللا / والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته     

ا ) ( أرجو إتالف الرسالة بعد ألف ربية لصرفك يف هذه الفرتة ) 25(مرفق هدايا متواضعة من أجل الربد و قراء  


