
 الرحيم الرمحن هللا بسم

 وصحبه حممدا   األحبة يلقى اإلسالم عظماء من عظيم

 أحدا   هللا على نزكي وال

 أعضاء من يتوىف من األمري وينعى شباهبا، من هللا يتوفاه من الوالايت تنعى أن هي عندان اإلدارية االعتبارات إن
 فقد هللا، إبذن النقية الصافية الدعوة هذه يف شأن ذو ي"العارور  "صربي حممد أاب وألن... والسابقني احلاليني املكتب

 ...االعتبارات هذه من هو ُيستثىن أن رأيت

 وطودا   انر، رأسه يف علما   الدعوة هذه يف كان الذي الكبري الرجل ينعون ومكتبه األمري فإن وعليه 
... هللا إال خيشى وال قناة، له تلني وال ة،عزمي له تضعف ال الظاملني مقارعة يف ركينا   وركنا   غبار، له يشق ال شاخما  

 :فيهم هللا قال ممن ألحسبه وإين بذلك، تنطق الظاملني أيدي على اعتقاله وسنوات

ُقوا رِج ال   اْلُمْؤِمِنني   ِمن  ﴿ ُهمْ  ع ل ْيهِ  اّلَل   ع اه ُدوا م ا ص د  ُهمْ  َن ْب هُ  ق ض ى م نْ  ف ِمن ْ ت ِظرُ  م نْ  و ِمن ْ  .﴾ت  ْبِديال   ُلواب دَ  و م ا ي  ن ْ

 منطقة من انتقلت أن منذ القريبني أقرب كنا أن بعد سنني عدد نفرتق أن وتعاىل سبحانه هللا شاء لقد 
 اخلليل حملية أرَسَلتين الذي العنوان وكان عمان، يف العامة األشغال وزارة يف مهندسا   عملي حبكم عمان إىل اخلليل

 بعد ومن أحدا ، هللا على نزكي وال حممد أيب التقي القوي الرجل انعنو  هو هناك الدعوي عملي الستئناف عليه
 اهلواء على حىت وال عياان   خالهلا نلتقي ال سنني عدد آنفا   ذكرت كما افرتقنا مث... متقاربة فرتات على لقاؤان استمر

 ...ملاما   إال

 الطيب األخ من اخلاص-لفيسبوكاب رسالة على عيين وقعت ،أشهر أربعة بنحو هللا رمحه وفاته وقبل يوم، ويف 
 نصها: هذا

 :ايسني يبأ شيخنا ىلإ العاروري صربي الشيخ الوالد من رسالة هذه ،وبركاته تعاىل هللا ورمحة عليكم )السالم
 وأمان وعافية خبري نتمأو  عام وكل طاعاتكم هللا تقبل... ايسني ابأ وحبييب أخي وبركاته هللا ورمحة عليكم السالم

 ينماأ معكم هللا كان... والرأي األمر يف والسداد واألمان واحلفظ ابلتوفيق هنار ليل لك هللا دعوأ أخي. ..واستقرار
 واردة ،9/2016 شهر... صربي حممد بوأ خوكمأ... سالمإلا دار يف قريبا بكم ومجعنا هللا حفظكم ،ونزلتم حللتم
 انتهى اخلاص( على

 اخلاص-بوك الفيس صفحة على أجبتهف كرمي أخ من كرمية رسالة فكانت: 

 ...العاروري" صربي حممد "أبو شيخنا الكرمي احلبيب األخ ابن )إىل
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 وبركاته، هللا ورمحة عليكم )السالم

 ألحد العطرة السرية تلك لنا فأعدت حممد، أيب شيخنا الغايل ابلعزيز َوصْلتنا فقد اخلري، خالد اي خريا   هللا جزاك
 كان فقد مرضه يف وهو حىت واقفا   بقي ولكنه... أكثرها وما صادفها، اليت لشدائدل ينحن مل الذي العظماء الرجال

 تلك معا   فنتذاكر ، هللا رسول راية اإلسالم، راية ظالل يف نلقاه أن حنب وكم... أقوى كان صحته ويف قواي ،
 البالد، أحناء من القادمني للشباب منارة فيه كان حيث "الدكان"، ذلك يف حممد أبو فيها كان اليت اخلوايل األايم
 وأسأل وبه، فيه هللا فبارك يل، عوان   فكان وإايه، مجعين الذي الطيب اللقاء ذلك عمَّان إىل قدمت عندما ألذكر وإين
 هللا شفاه املرض يعاين وهو حىت يقضيها زال وال الدعوة محل يف قضاها اليت الطيبة جهوده تكون أن سبحانه هللا

... سليم   بقلب هللا أتى من إال بنون وال مال ينفع ال يوم حسناته ميزان يف اجلهود تلك تكون أن هللا أسأل، وعافاه
  هللا رسول حول معا ، اآلخرة يف سبحانه جيمعنا فأن الدنيا، يف جنتمع أن كتابه يف يكن مل إن سبحانه ألسأله وإين

 .اجمليب السميع نتفأ دعاءان استجب اللهم... مقتدر مليك عند صدق مقعد يف وصحبه

 وبركاته هللا ورمحة عليكم والسالم

 انتهى الرشتة( أبو خليل بن عطاء أخوكم                 م18/10/2016 - هـ1437 حمرم من عشر السابع

 آخر، أمرا   شاء القدير العلي ولكن تظلنا اخلالفة وراية الدنيا يف نلتقي أن أحب كنت لقد... هللا سبحان 
 جنتمع أن كتابه يف يكن مل إن سبحانه ألسأله وإين) أعاله املذكورة رساليت يف دعائي خامتة جييب أن سبحانه فأسأله

... مقتدر مليك عند صدق مقعد يف وصحبه  هللا رسول حول معا ، اآلخرة يف سبحانه جيمعنا فأن الدنيا، يف
 .(.اجمليب السميع فأنت دعاءان استجب اللهم

 وأسأله... رفيقا أولئك وحسن والصاحلني والشهداء والصديقني النبيني مع هللا وحشره حممد أاب هللا رحم 
ُهمْ  ِإذ ا اَلِذين  ﴿ فيهم هللا قال ممن يكونوا أن ئهوأحبا وبناته لبنيه سبحانه ِإانَ  ّلِلَِ  ِإانَ  ق اُلوا ُمِصيب ة   أ ص اب  ت ْ  ر اِجُعون   ِإل ْيهِ  و 

 .﴾اْلُمْهت ُدون   ُهمُ  و ُأول ِئك   و ر ْْح ة   ر ّبِِِمْ  ِمنْ  ص ل و ات   ع ل ْيِهمْ  ُأول ِئك   *

 أ ْعط ى، م ا و ل هُ  أ خ ذ   م ا ّلِلَِ »... سبحانه ربنا يرضي ما إال نقول وال ،حملزونون لفراقك وإان ،حممد أاب اي هللا رمحك
هُ  ش ْيء   و ُكل    .راجعون إليه وإان هلل وإان ،«ُمس مًّى ِبِ ج ل   ِعْند 

 

 صاحبكو  أخوك                                                   هـ1438 األوىل مجادى من الثامن

 الرشتة أبو خليل بن عطاء                                                                  م5/2/2017
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