
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

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

 وبعد 

 إىل أخيت احلبيبة الفاضلة              أم عبد الرمحن حفظها اهلل 

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته   

 أبعث رساليت هذه.

نبأ وأزف لكم  كمتكونوا ومن معكم خبري وعافية يف دينكم و دنيا إليكم واهلل أسأل أن أكتب رساليت هذه 

كم بتاريخ .... بعد رساليت إليخالد  هارؤيا رائب اللقاء بكم الذي طال انتظاره احلمد هلل وأبشركم
فكلما ا عليكم ولتأخرينبعد الشعور البالغ من اإلحراج منكم إال كتبناها وعلم اهلل ما 

  ونعم الوكيل اللقاء بكم وحسبنا اهللل ظرف أمين يعرقل رتبنا أمورنا للقاء بكم حص

 بداية الفرج 

 أخيت الفاضلة 

ندنا وموضع اليت تتحدث عن صعوبة الظرف األمين عة إليكم وبعد الرسالة األخري 
كم األربعة أشهر وكما سبق ذكره بسبب الضغط األمين واحلرج الكبري من  

أن تتحسن به يدعو ر ثلث الليل األخري ل وقام يفونام على ذلك أشد احلزن حرن أبين 
هذه الرؤية  يقول   فرأىفرأى يف املنام مث نام يسر اهلل زواجه منهل الظروفنا األمنية وي



ييسر يل و رج أمورنا مثل املنزل الذي حنن فيه وهو يدعو اهلل أن تف)أين يف منزل رأيت  
ل حممد صلى ذا بالرسو زواجي وبينما أنا كذلك إذ طُرق الباب فذهب وفتح الباب فإ

جلتم وأرسلتم وهو مبتسم وقال يل ملاذا استع عندي املنزليف اهلل عليه وسلم دخل 
 الرسالة 

ي وقال يل ال أصرب وال تستعجلوا ستحل األمور كلها وحدة وحدة مث ربت على كتف
 حتزن مث وخرج عليه الصالة والسالم (

 أخيت الفاضلة 

  الصورةيف ين معنا أخيت احلبيبة أنا يف هذه الرسالة أبسط لك األمر بالتفصيل لتكو 
الد متمسكون يعا وخصوا خمجولتزدادي يقني حبرصنا التام على إمتام هذا األمر حنن 

  وأنيت تعفرين من قبل وأخوتنا مبصاهرتكم

الظرف الذي  سان الظرف الذي منعنا من رءية إبتين العاليه عليها رمحة اهلل هو نف
شهيدا يف العاشر  حال دون إمتام زواج إبنيت من أيب عبد اهلل رمحه اهلل حيت القى ربه

رغم كرب نا الذي مينع وصول أم محزة إليمن شوال املاضي .وهو نفس السبب والظرف 
ين أن اإلخوة اللذ والظرف هوالظاملة يران سجون إ سنوات يف 8بعد سجن سنها و 

وحناول هذا الضغط  وحنن واقعني حتتعندنا حنن يف ضيافتهم يرفضون جميئ أي فرد 



يتبدد لكن و بكم وكلما رأينا بارقة أمل سعينا يف اللقاء اخلروج منه من وقت طويل 
  يسر لنا ذلك ما تنياالنتقال إيل إخوة أخري جدا يف األمل وعلم اهلل أنه حاولنا كثري

جبايت الفر   

وات عالم خطاب للرئيس األمريكي )أوباما( أنه سيحب القتناقلت وسائل اإل
الذي  أشهر مما جعل خالد ووالده يقرران تغيري الوضع 6األمريكية من أفغانستان بعد 

نا .حنن فيه إىل وضع أفضل بعد أن تغريت بعض الطروف األمنيه عند  

 السند ولكن يلتقي بكم يف اخيت الفاضلة بالنسبة للقاء حاول إبين عدة مرات أن
ديكم إقرتاح تعذر ذلك ألسباب أمنيه حبتة  وحنن من جنبنا لدينا خياران وإن كان ل

أفيدونا آخر  

ن يتيسر لكم أن تأتوا إيل أي مدينه من املدن اليت حول بشاورإ 1  

ا من فننتظر حىت خروج أمريكفإن تعذر عليكم ألي سبب من األسباب  2
قاء أبنتكم الكرمية ج األمور وتسهل حركتنا ونفي بطلبكم من بأفغانستان بعدها ستفر 

  جبانبكم بعد الزواج بإذن اهلل


