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بسم اهللا الرمحن الرحيم

ا بعد... احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني أم

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

أقرب و هللا تعاىل أتقى إىل او رساليت هذه وأنت خبري وعافية كأرجو أن تصل

سنني مضتطيلة تها يف أشد الشوق ملعرفاليت طاملا انتظرناها وكناأود أن تطمئنيين عن أخبارك:ابتداءً 

صلنا رسالتك توعسى أن روجكم من إيران فلله احلمد واملنة أن وصلتنا البشرى السارة خبالسيما بعد

.أمت الصحة والعافية بإذن اهللاوأنت يف ل أسطري هذه إليك و وصعندالكرمية 

سعد وأبناءفاء و خبار وأوسوريا أخبار االبن العزيز محزة وإخوته الذين يف إيران كما أود أن تفيدين ب

النبيني والصديقني عوجيعله ميف أعلى علينيويعلي منزلته ويتقبله يف الشهداء رمحه أن يتعاىل نسأل اهللا 

.ويأجرنا فيه وخيلفنا خرياً والصاحلني والشهداء 

مد كما يليق جبالل وجهه ه فله احلمننو هأتقلب يف نعمتعاىل فبفضل اهللا أنا فإن سألت عما أنا فيهأما و 

جداً رهقون أسكن برفقة بعض إخواننا من أهل املنطقة وهم ممنذ عدة سنني ين نإال أسلطانهوعظيم 

ببعض ما أطلبه منهم ومن مث يصعب عليهم القياميرتتب عليهمن ناحية القلق األمين وما ببقائي معهم 

ارنا طول انتظو ألمهية جميئكنظراً ومن أصعب ذلك عليهم أن أطلب جميء أحد من األهل ولكن

فقد استنفذت تك هناك أسأل اهللا أن جيعلها يف ميزان حسنااصربتيهخلروجك من إيران والسنني اليت 

وصلوا  أ�م ولكن مع األسف الشديد اتضح يلذلكيوافقوا على هللا لجهدي وبذلت ما ال يعلمه إال ا

ن عددنا كبري فطلبوا أن يرتكونا مجيعاً وذكروا أحالة إغالق شديدة أدخلتهم يف إىل درجة من اإلرهاق 

هم نظراً دي معجيُ الجديد يشعروا بأي محلبأنك ستأيت وحدك ولن قويل هلموأصبح وفوق طاقتهم 

فرفضوا ما هو كعددنا  يبقى أنت و ناتأتيلعرضنا عليهم أن يذهب خالد فاليت عندهمالة اإلغالقحل

ا نرتب أمورنا وجميئك ريثمرجعي إىل محزةزيارة ملدة حمدود مث بعد ذلك تناعرضنا عليهم أن تأتيمث ذلك 

يل بداسبق ذكره ا ملراً ونظ.وأنه فوق طاقتهم هفرفضوا ذلك أيضاً وقالوا بأ�م ال يستطيعونبشكل دائم 

حنن نسعى يف و ستدعي عدة أشهر ياألمور لالنفصال عنهم ب يرتتولكن أنه ال بد من االنفصال عنهم 

وزوجته بإذن اهللا فأرجو منك املعذرة وتفهم  هذا االجتاه لنرتب مكاناً آخر تكوين فيه معنا أنت ومحزة
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اغتنام أي ىعلبشدة حرصيوثقي متاما األوضاع واالجتهاد يف الدعاء إىل أن يتيسر اللقاء بإذن اهللا

.فرصة تيسره بإذن اهللا 

لعاشرة لغزويت يف بعض أوضاعي هذه الفرتة فنحن ننتظر الذكرى اككما أود يف هذه األسطر أن أشرك

أمهية استغالهلا إعالمياً يففبيننا وبينها تسعة أشهر وال ختفى عليك أمهيتها و املباركةنيويورك وواشنطن 

ى أن تبدأ اجلزيرة قد تراسلت مع اإلخوة علإيصال ما نريد إيصاله للناس و جتسيد انتصارات املسلمني و 

لكم  أرسلت على أن نزودها بعدة بيانات ونظراً لذلك فقد منذ يوم واحد سبتمرب تلك األحداث تغطية

إىل أن ييسر اهللا همة هذه الذكرى امللتسامهوا يف جتهيز بيانات بيانات أو أفكار يف حاسويب منمجيع ما 

أرسلت ما يلزم إىل وقدلنا يف طريقنا وخطاباتنا مساعدتكتعاىل دخول السرور على قلوبنا مبجيئك و 

ا تقوموا بكتابته وما وشرائح ترسلون �ا إيل رسائلكم ومومستلزماتهاً حاسوبم لكاألخ طرفكم ليشرتي

شهرين تقريباً إال بيان مصور قبل حوايلمأرسلت لكوقد.تشريون به علي من أفكار أضمنها للبيانات 

أنه مل يبث بعد على اإلعالم وقد نويت إعادته ببعض التعديالت قبل بثه.

فإن  وضعتها لكِ حشوةمكروهاً من طبيبة أسنان رمسية يف إيران وختشني زرتِ قد أنكِ لناكرمالحظة :ذُ 

حبذا أن ففال حرج بإذن اهللا وإن مل يكن كان وضعها للحشوة قبل خروجك من إيران بأكثر من عام 

وتطليب تغيريها. تذهيب إىل الطبيب وتشتكي من احلشوة اليت يف الضرس الكبري

ك الطبية تقضي مجيع احتياجاتالذهاب إىل األطباء فحبذا أن األمين ال يسمح بمالحظة: وضعنا 

ك إلينا بإذن اهللا مىت حتتفظي بروشتا كل طبيب تذهبني إليه لصرف الدواء عند جميئالسيما األسنان و 

ر. احتجت إليه نرجو لك الصحة واالستقرا

أسر من أهل املنطقة  ووجودكم عند على تعلم األردو ومن املهم جداً من الناحية األمنية أن حترصوا

منذ فرتة هوانه الصغار يتعلمونم يف ذلك فحبذا أن جتتهدوا فيه وختربي محزة بأن يعلم ابنه أيضاً فإخكيعين

ر جميئكم من حيث ال أن ييسو يوفقكم ملا حيبه ويرضاه أن و ويرعاكم حيفظكم أن تعاىل أسأل اهللا ويف اخلتام : 

باب اليت من عن األسإطالق سراحكمإفاديت مبا ذكروه لكم قبل أودحنتسب إنه ويل ذلك والقادر عليه .كما

اجلميع  إيران.إخواننا يفوبقيةوفاطمة وزوجها األبناء أول من أطلق سراحه من أسريت وما ذكروه عن كنتم أجلها  

ما أود يف هذه ك                        / أبو عبد اهللاوبركاتهوالسالم عليكم ورمحة اهللا معليكعندنا يسلمون
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ورك وواشنطن املباركة األسطر أن أشركك يف بعض أوضاعي هذه الفرتة فنحن ننتظر الذكرى العاشرة لغزويت نيوي

 جتسيد انتصارات املسلمني فبيننا وبينها مثانية أشهر ونصف وال ختفى عليك أمهيتها وأمهية استغالهلا إعالمياً يف

داث منذ يوم واحد لت مع اإلخوة على أن تبدأ اجلزيرة تغطية تلك األحوإيصال ما نريد إيصاله للناس وقد تراس

سبتمرب على أن نزودها بعدة بيانات .

اسويب من مجيع ما يف حوأرفق لكماً ومستلزماته م حاسوبوسوف أطلب من األخ طرفكم أن يشرتي لك

رسلون �ا إّيل ي شرائح تبيانات أو أفكار فعسى أن تطلعوا عليها وتبدي مالحظاتك وآرائك وكذلك يشرت 

رسائلكم وآراءكم ومقرتحاتكم .

                                                             


