
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 واحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني أما بعد...... 

 إىل أبنائي األعزاء عثمان وحممد  حفظهم اهلل 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 

 أرجو أن تصلكم رساليت هذه وأنتم وأهاليكم وذرياتكم خبري وعافية وإىل اهلل تعاىل أتقى وإليه أقرب 

ابتداًء أود أن تطمئنوين عن أخباركم فنحن يف شوووووووووو  للقياكم واحلمد هلل على سوووووووووالمة خروجكم وقد 
ع هبم اإلسووووالم ونف وصوووولتنا أخبار سووووارة من سووووعد رمحه اهلل عنكم وعن أبنائكم أنبتهم اهلل نباتاً حسوووونا
 واملسلمني وعن طلبكم للعلم أسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يبارك يف جهودكم .

ولكن ظروفنا األمنية مع األسف الشديد ال تسمح يف هذه املرحلة باجتماعنا يف مكان واحد وإىل 
ضل اهلل خبري بف اغآلن مل يتيسر لنا إحضار أم محزة وحدها ولكن سنرتب لكم سكناً آمناً بإذن اهلل وحنن

وعافية وننتظر رسائلكم وأخباركم لنتشاور فيما ينبغي فعله يف املرحلة القادمة ولتطمئنونا على فاطمة 
وابنتها وعن أخبار أمساء وحامد بعد سفرهم وأخبار وفاء وبنيها أسأل اهلل تعاىل أن يرحم سعداً وخدجية 

ربنا على فراقهم يأجرنا فيهم وخيلفنا خرياً وإن مما صويتقبلهم يف الشهداء ويعلي منزلتهم يف أعلى عليني و 
أن فاضت أرواحهم يف أرض اهلجرة واجلهاد وأن هذه آجاهلم قال اهلل تعاىل )َما َأَصاَب ِمن مُِّصيَبٍة يف 

رََأَها ِإنا َذِلَك َعَلى اللاهِ  َرأِض َواَل يف أَنُفِسُكمأ ِإالا يف ِكَتاٍب مِّن قَوبأِل َأن نوابوأ {سورة 22ِسري(  ايآية  يَ  األأ
 احلديد.

وفيما خيص ترتيب املكان ايآمن لكم فكما ال خيفى عليك يا حممد أن لك شخصاً تعرفه يف بيشاور 
ذهبت إليه يف طريقك من اجلبل إىل كراتشي فقد بلغت اإلخوة أن يوصلك إىل شخص يف بيشاور وما 

فإن مل  تبدأ االتصال هبا حسب ترتيبها األول حوهلا أرسلت إليه ورقة حمتوية على أرقام هاتف صاحبك
يرد الذي يليه وهكذا هذا على افرتاض أنك لست على علم بعنوان صاحبك هذا وال تستطيع الذهاب 
إليه  أما إن كنت على علم بلغ اإلخوة بأن ال حتتاج إال إيصالك إىل بيشاور وبقاء األخ الذي يوصلك 



در على الذهاب إىل صاحبك وبعد وصولك بيوم تتصل على نفس لفرتة حمدودة ريثما تتأكد من أنك قا
 األخ الذي أوصلك بعد أن تطلب رقم هاتفه لتستقبل حممد وتأخذه حيث تكون عند صاحبك .

مع االنتباه إىل أمهية أن ال يتعرف على اسم صاحبك أحد وال على رقم هاتفه وقد أعطيناه خرب بأنك 
إما عند مستشفى يف بيشاور أو عند ساحة فردوس يف  ستصل عليه وتقول أنك دست حممد وأنك

 بيشاور أيضاً ليأيت ويأخذك .

مالحظة : ينبغي أن تستذكروا إن كان هناك أي أمر رابكم أمنياً عند أي مستشفى يف إيران أو 
راب أياً من اإلخوة بأهنم حاولوا أن يزرعوا له شرحية بأي طريقة ومن تلك الطر  أن يكون 

احلجم املعتاد ورأسها ُقطره أكرب قلياًل من املعتاد حيث ميكن هلم أن يضعوا فيه  جسم احلقنة من
شرحية صغرية لزرعها حتت اجللد حجمها تقريباً طول القمحة وقطر الشعرية الناعمة أو القيام 
بأي عملية جراحية مل يكن هلا داعياً ولو بقدر غرزة واحدة حيث ميكنهم زرع الشرحية عربها 

 واقعية ما ذكروه عن أسباب إطال  سراحكم ومن املهم مالحظة قرب وبعد تاري  والتفكري يف
 أي عملية أو أمر مريب عن خروجكم فهو يضعف أو يقوي االحتماالت .

وفيما خيص سبب خروجكم إىل بيشاور فهناك تعليمات لإلخوة بشكل عام باخلروج من 
أسرعوا فإذا وصلتم رساليت هذه ف وزيرستان حيث اتضح أن املنطقة مكشوفة بشكل كبري جداً 

يف التوجه إىل بيشاور .علماً أين قلت لإلخوة إن تعذر عليكم إخراج األبناء إىل بيشاور 
فأخرجوهم على أي وجهة داخل باكستان فحبذا أن تذهبوا إىل حيث يرتبوا إن تعذر الوصول 

 إىل بيشاور. 

ييسر اللقاء بكم حبفظه ورعايته إنه ويل ويف اخلتام: أسأل اهلل تعاىل أن حيفظكم ويرعاكم وأن 
 ذلك والقادر عليه.

 إخوانكم وأم خالد وأم صفية يسلمون عليكم وحنن مجيعاً خبري وهلل احلمد.
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