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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

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

 أما بعد... 

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته               أهلي الكرام 

رساليت هذه وأنتم خبري وعافية وإىل اهللا تعاىل أتقى وأقرب.أرجو أن تصلكم   

أكتب لك البشرى ة أن ود يف هذه الرسالأو ا وجزاك اهللا خرياً على ما أوردت فيها وسررت وصلتين رسالتك الكرمية 
وأن ال عالجاتك  شروط إال أن تتميلديهم ومل تكن واملنة بأن العوائق عن جميئك حلت اليوم فلله احلمد السارة 

أكثر من تسعة  نبقى معهمهناك حسم تام بأننا لن علماً أن فرتة بقائنا معهم نطالبهم بزيادة أي شخص طيلة 
. أشهر  

إىل اإلخوة بضرورة  أرسلنابأننا أن أطمئنك كما أود   العلمية هقدرات ووإمكانياته  زةأخبار محعن  يلتكتيب أرجو أن  
اخلميس أو  يف يومم هحسب ما رتبنا مع وصولهننتظر  و إليك السابقة مع رسالتنامن وزيرستان اإلسراع يف إخراجه 

م فضلوا سفره يف هذين اليومني لندرة حمن كل أسبوع اجلمعة  من أال خيرج أيضاً ضلوا وف ر التجول فيهماظحيث إ
احلرص  البطاقة مع من أجلخروجه  اأن ال يؤخرو طلبت منهم باكستانية ولكين حصوله على بطاقة بعد إال املنطقة 

 إىل تب إحضاره خيرجوه إىل أي اجتاه آمن وبعد ذلك نر  يكوإن تعذر ترتيب طريق آمن خلروجه إل على سالمته
ولكنه خروج محزة  لنتابع إجراءاتوقد اتصلنا باألخ الذي حيضر لنا الرسائل من طرف اإلخوة املكان الذي أنت فيه 

ا مل تصل بعد ووعدنا على يومأخربنا  و كان األخ من طرفنا مريض فلم يستطع الذهاب إلحضارها  2 /1 بأ
ورعاه فظه اهللا ح محزةعن  عند اإلخوة من أخبارولكن اليوم بإذن اهللا سيحضرها إّيل وسأطلع عليها وأفيدك مبا 

  ومجعنا به على خري.

ضيق  ه عنكرتما ذ وأحسب أن  وعن صحة فاطمة وابنتها زوجتهعن أبناء سعد رمحه اهللا و  تطمئنيينأن أرجو كما 
. هو السبب الذي حال بينك وبني ذلك الوقت  

 حقن العالج يفن عدم الشعور بأي أمر مستغرب ممسألة عالجاتك اليت متت يف إيران وما ذكرتيه فيما خيص و 
ه مىت ديين عن تارخيحبذا أن تفيفاملرض الذي وصفتيه يف رسالتك بالدوخة الشديدة وأما فاحلمد هللا على ذلك 
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وال ختفى عليك ته ملعا جل مت فيه الفحصالذي  تاريخ المع بعض التفصيل ألعراضه وكذلك ؟ استمر ي مدةوأل؟بدأ
.فاصيلالت بعضونرجو منك املعذرة فرمبا أرهقناك باحلكم على كثري من املسائل أمهية التواريخ يف   

هل  و نت عندك ستحسن أن تذهيب إىل طبيبة حيثما أنت إن أتيح لك ذلك وتصفي هلا األعراض اليت كاكما أ
فال  وافق آراء الطبيبتنيريبة حىت بعد توإن قمت بذلك ومل تزل عندك  كانت تستدعي ما وصفته طبيبة إيران أم ال

ريب نكون قد فإن مل يظهر جسم غعلى املنطقة اليت مت فيها الفحص  دساوناأو الرت بأس أن جتري أشعة إكس 
ة األشعة و التاريخ الذي إفادتنا بنتيجوفيما خيص األسنان فجيد ما ذكرتيه من إجراء أشعة مع  الشك باليقنيقطعنا 

.وضعت فيه احلشوة  

هل ذلك فوراء  األسباب مل تعريفإطالق سراحكم إىل وزيرستان  مت بفضل اهللاعندما * ذكرت يف رسالتك أنك 
رستان بشكل يبشكل عام وعلى وز مسعتم بعد خروجكم عن أي شيء أجربهم أو اضطرهم على إطالق سراحكم 

حترجوهم و إىل احلجاز  نتذهبو س؟ وهل كانوا خيشون من أنك ومحزة إن ذهبتم إىل سوريا لن تبقوا فيها وإمنا خاص 
  .بإطالق سراحكم خامنئي مسعتم وأنتم يف إيران عن البيان املكتوب الذي أصدره خالد مطالباً  وهل؟عرب اإلعالم

م إما أن يسفروكم إىل قطر أو سوريا ف ذكرت يف رسالتك * م كانوا يقولون بأ ما الرأي الذي أبداه حممد وإخوته أ
م جكهل تعمدوا إخرااملراد أن نفهم و وإن طلبت فبماذا ردوا وهل طلبت الذهاب إىل قطر  ذلكعند  ومحزةأنت  و

م توقعوا جميئكم إّيل.   إىل هذا االجتاه ملتابعة مسريكم حيث إ

 املكان الذي ينوي عثمان التوجه إليهوعن  سفرهسافر إىل سوريا فهل لديك معرفة عن أسباب  اً ذكرت أن حممد و
  إطالق فاطمة والشيخ سليمان أبو غيث.يف  وهل لديك معرفة مبا ينوي اإليرانيني

إن كنتم مد أسلم األخ حم ويسألسيأتيكم األخ من طرفنا القادمة بإذن اهللا خالل األيام  :أود إفادتك بأنهويف اخلتام
بذا أن ختربي األخ والتأكد من األمور اليت رابتك أمنياً فحلعالج فإن كنت قد أمتمت ا ن للتحرك إلينا أم ال يجاهز 

اجلميع عندنا يبلغونك السالم.                                . اليوم ريتب جميئك يف نفسبذلك ل  

ومرفق  يته. بأنكم يف  أخربتينوهو صاحب األسرة الذي  أسلممرفق مع رساليت هذه رسالة لألخ حممد  مالحظة:
إنه ويل ذلك ى خري وجيمعنا بك علاهللا تعاىل أن حيفظك ويرعاك  أسألاملفضل  اءغذالمن متر بالدنا وهو  هديةلك 

هـ1432//صفر30اجلمعة/ والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته/  والقادر عليه.  


