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 والصالة والسالم على سيدنا محمد رسول اهلل بسم اهلل 

د خطا جمعيتكم ورعاكم بعنايته وسد  ى أخي العزيز أستاذنا سيدي عمار طالبي حفظكم اهلل تعالى إل
والحرية عبر المعمورة وعلى وجه الخصوص على أرض فلسطين  المجاهدة ووفقنا وإياكم لرفع راية الحق  

دتم لها إخواننا المحاصرين في فلسطين وربوعها حيث جن   الحبيبة. فجزاكم اهلل جميعا عن تلبيتكم نداء  
ية وغيرها، تقيهم ء وأهل االختصاص، وكذا مواد غذائية وصح  قافلة تحمل طاقات بشرية من أطباء وعلما

ي أن هذه القافلة اصطدمت بعوارض أنتم تعرفون غايتها...ولكن   من الجوع والمرض وتقلبات الطبيعة. إال  
وكأنها تمخر أمواج الطغيان خلف سفينة سيدنا نوح عليه  إن شاء اهلل تعالى على يقين أن الفرج قريب

ربي لغفور  مجراها ومرساها إن  اهلل والتي كان يقودها بأعين اهلل قائال: "اركبوا فيها بسم  الصالة والسالم
ما تتمناه في سيرتها المحفوفة بلطف اهلل  ي على يقين أيضا أن هذه القافلة المباركة ستلقى كل  رحيم". وإن  

وهذه حقيقة قرآنية، قال تعالى:"   ،ها باهلل وفي اهلل وإلى اهللالعقبات ألن   وتأييده، فتذوب في طريقها كل  
 واهلل ال يحب المفسدين." افسادما أوقدوا نارا للحرب أطفأها اهلل ويسعون في األرض كل  

خواني في القافلة أن يرجعوا إلى اهلل بالتوبة النصوح وقراءة القرآن وكثرة ذكر اهلل إي أوصي أن   إال  
األمة اإلسالمية، كما انفرجت يوما أزمة  لى جبينالتاريخ عله تعالى حتى تنفرج األزمة عن قريب، فرجا يسج  

سيدنا عقبة بن نافع رضي اهلل عنه حين دخل تونس فاتحا بجيشه فاصطدم باألسود، فجمع بعض صحابة 
هم غد   رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في خلوة وأخذوا يذكرون اهلل تعالى ويبتهلون ... فما طلعت شمس  

ر صشكرا هلل على نصره سبحانه. فالن   ،كل األسود. ثم بنى بعد ذلك مدينة القيروانوجئوا برحيل  حتى ف  
ويكشف السوء  ،ن يجيب المضطر إذا دعاه:" أم  ... قال تعالىبحول اهلل وقوته قريب والفرج قريب

 ويجعلكم خلفاء األرض."

اقة نحورهم وارفع عالية خف  نا إليك ردا جميال، واجعل كيد أعدائنا في ا البالء ورد  هم اكشف عن  الل  
 راية سائر المستضعفين آمين. والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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