
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، نرجو أن تكونوا واإلخوة الكرام يف خري حال، وأن جيمع اهلل  ،حفظه اهلل، أبو صالح  األخ الكرمي/

 سبحانه وتعاىل بيننا على ما حيب ويرضى يف الدنيا واآلخرة، وبعد
م الكرمي أنتم وإخوانكم الكرام معنا، ذلك املوقف الذي نسأل اهلل أن يدخره لكم يف بداية نود أن نعرب لكم عن شكرنا البالغ ملوقفك -1

 ميزان حسناتكم يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهلل بقلب سليم.
نسأل اهلل أن  ونود أن نؤكد لكم أيضاً أننا بعون اهلل وتوفيقه ثابتون على العهد ومصممون على املواصلة يف سبيل رضوان اهلل تعاىل، -2

)إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأمواهلم وأنفسهم يف سبيل اهلل والذين : قال اهلل سبحانه وتعاىلجيمعنا على طاعته وحمبته ونصرة دينه، 
الدين  آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ومل يهاجروا ما لكم من واليتهم من شيء حىت يهاجروا وإن استنصروكم يف

 فعليكم النصر إال على قوم بينكم وبينهم ميثاق واهلل مبا تعملون بصري، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إال تفعلوه تكن فتنة يف األرض
آمنوا من والذين  ،وفساد كبري، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا يف سبيل اهلل والذين آوو ونصروا أولئك هم املؤمنون حقاً هلم مغفرة ورزق كرمي
قال ابن كثري رمحه  .بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهلل إن اهلل بكل شيء عليم(

 ذكر تعاىل أصناف املؤمنني وقسمهم إىل مهاجرين خرجوا من ديارهم وأمواهلم وجاءوا لنصر اهلل ورسوله وإقامة دينه وبذلوا أمواهلم" اهلل:
واىل أنصار وهم املسلمون من أهل املدينة إذ ذاك آووا إخواهنم املهاجرين يف منازهلم وواسوهم يف أمواهلم ونصروا اهلل  ،وأنفسهم يف ذلك

فهؤالء بعضهم أولياء بعض أي كل منهم أحق باآلخر من كل أحد وهلذا آخى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بني  ،ورسوله بالقتال معهم
 "واألنصار كل اثنني إخوان ناملهاجري

 مع لمل املؤمنني وتوحيد كلمتهم والصرب من أجل هذا اهلدف العظيم.بالتعاون مع مجيع اإلخوة الصادقني جلوحنن نذكركم  -3
 أشد ارحر  على أن نتعامل معكم ككيان وجسم واحد أنتم على رأسه، ومل يدر املنا معكم ومع إخوانكم كنا حريصنيوحنن يف تع -4

 ف أي تصرف خيل هبذا املبدأ األساسي.خبلدنا أبداً أن نتصر 
 لكم تفصيل ذلك حىت األن كاأليت: ا قد التزمنا به معكم فنود أن نذكروبالنسبة ملا كن -5

 أليب ضياء لرتتيب األمور بسرعة 200أرسل منها وهي جمموع ما كان معكم من طرف أسد اهلل واليت  385
 عنده على أساس أنه مندوبكم وأنه وأنتم شيء واحد ونظراً لضيق الوقت وضرورة اإلسراع بالتجهيز قبل         
 .1000ضياء وقررنا أن نويف مببلغ  وصولكم. وقد تأكد ذلك ملا جلسنا حنن وأنتم وأبو        
 ساس السابقسلموا لنور على نفس األ  50
 سلموا لنور على نفس األساس السابق  35
 سلموا لنور على نفس األساس السابق 150
 على نفس األساس السابق سلموا أليب عبد القدوس 10
 سلموا لكل رمحن 150
والً بأول بوصول هذه . وقد كنا نبلغكم أ70، والباقي من االلتزام باملرحلة األويل 930فيكون اجملموع حىت اآلن ، سلموا لكل رمحن 150

 املبالغ كلما علمنا بذلك.
 على العهد ونقدم كل ما نستطيعه واهلل املستعان. -بعون اهلل–ونؤكد لكم أننا بعد الوفاء هبذه املرحلة سنظل  -6
ليت حدثت مع فشلنا بالنسبة خلروجنا فكما أرسلنا لكم وأليب عبد القدوس وألسد اهلل إن اجتهادنا كان ترك املكان للظروف الطارئة ا -7

اقف يف إيصال الرسائل إليكم. وليس يف قلوبنا جتاهكم وجتاه أيب ضياء وأيب عبد القدوس إال الشكر واالمتنان على هذه األخوة الكرمية واملو 
 الصادقة. ونرجو أن نظل على اتصال، وقد كلفنا أمحد أن يزور املكان الذي اقرتحتموه بناء على رأيكم.

 مع بيننا على ماحيب ويرضى وعلى عز الدنيا وفوز اآلخرة، والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتهنسأل اهلل أن جي
 أخوكم احملب 

 
 

         


